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Tiivistelmä 
Tutkimuksen kohteena olivat vuonna 1968 valmistuneen Otakaari 8:n toimisto-osa 
sekä autotalliosan 2. kerroksen toimistotilat. Rakennuksen ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili 
ja tiili-villa-betoni –rakenteisia. Alapohja on ryömintätilallinen ylälaattapalkisto, väli- ja 
yläpohjat ovat pääasiassa massiivibetonilaattoja. Ala- ja yläpohjissa, autotalliosan vä-
lipohjassa sekä sokkeleissa on käytetty herkästi kosteusvaurioituvia materiaaleja. Ve-
sikatto on hyvin loiva ja räystäätön, ja vesikatteena on todennäköisesti alkuperäinen 
bitumikermi. Rakennus on ollut noin kymmenen vuotta poissa käytöstä sisäilman laa-
tuun liittyvien ongelmien vuoksi. Rakennuksen alkuperäinen suunnittelija on Alvar 
Aalto, mutta sitä on muutettu niin julkisivujen kuin sisätilojen osalta huomattavasti. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kosteus- ja sisäilmateknisen sekä julkisivujen kuntotut-
kimuksen keinoin selvittää korjaustarpeet ja toimenpiteet, jotka on tehtävä rakennuk-
sen sisäilman laadun parantamiseksi, jotta rakennus voitaisiin ottaa käyttöön. 
Merkittävin sisäilman laatuun vaikuttava tekijä rakennuksen toimistotiloissa on ulkosei-
närakenteissa sekä ryömintätilassa olevien mikrobiepäpuhtauksien kulkeutuminen si-
sätiloihin rakenteiden epätiiviyskohtien kautta. Sadevesien ja maaperän kosteuden ai-
heuttamia mikrobiepäpuhtauksia havaittiin ryömintätilassa, sokkelirakenteiden kork-
kieristeessä ja ikkunan ylityspalkkien päällä sekä ulkoseinärakenteissa. Rakennuksen 
ala- ja yläpohja- sekä ulkoseinärakenteet vaativat raskaita korjaustoimenpiteitä, mikäli 
rakennus halutaan korjata sisäilman kannalta turvalliseksi. Lisäksi rakennuksen piha-
alueet vaativat peruskorjausluontoista korjausta. 
Rakennuksen ulkoseinärakenteissa todettiin selviä sisäilma- ja kosteusteknisiä puut-
teita sekä mikrobivaurioita. Rakenne tuulettuu ja kuivuu heikosti ja ikkunaliittymissä on 
vesitiiveyspuutteita, jotka edesauttavat lämmöneristeen vaurioitumista. Tiilisisäkuoren 
merkittävien ilmatiiveyspuutteiden kautta ulkoseinärakenteiden epäpuhtaudet pääse-
vät kulkeutumaan sisäilmaan. Julkisivut ja ikkunanylityspalkit ovat välttävässä kun-
nossa. Alkuperäiset ikkunat ovat ainakin ulkopuitteiden osalta huonossa kunnossa, uu-
demmat ikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa. 
Ulkoseinärakenteille suositellaan raskasta korjausta, jossa uusitaan vaurioituneet leu-
kapalkit, korjataan muurauksen vauriot ja tiivistetään ikkunaliittymät. Vaihtoehtoisesti 
suositellaan harkitsemaan tiilimuurauksen ja lämmönerityksen uusimista, jolloin raken-
teen kosteustekninen toiminta voidaan varmistaa ja vaurioituneet vanhat eristeet pois-
taa. Ikkunanylityspalkeista irtoavat betonilohkareet sekä julkisivun ulkonurkkien vähäi-
set sortumat aiheuttavat vaaran rakennuksen piha-alueilla oleskeleville, joten raken-
nuksen ympärystä suositellaan rajattavaksi lippusiimoin tai aidoin välittömästi. 
Ryömintätilassa on runsaasti mikrobiepäpuhtauksia ja alapohjarakenteen lastuvilla-
eristelevy on todennäköisesti paikallisesti vaurioitunut. Alapohjan rakenneliittymien 
sekä läpivientien kautta epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. Ennen ra-
kennuksen käyttöönottoa alapohjan rakenneliittymien ja läpivientien ilmatiiveyttä tulee 
parantaa kauttaaltaan koko rakennuksessa ja ryömintätila tulee puhdistaa orgaani-
sesta materiaalista. Vaihtoehtoisesti suositellaan alapohjarakenteen uusimista runko-
laattaan asti, jotta rakenteeseen ei jää vaurioherkkää materiaalia. Suuri osa rakennuk-
sen lattioiden pintamateriaaleista sisältää todennäköisesti asbestia. Nykyisten ja entis-
ten märkätilojen kohdalla rakenteessa oleva bitumisively saattaa sisältää haitta-aineita. 
Vesikattoon kohdistuu peruskorjaustarve, jossa on suositeltavaa uusia vesikattoraken-
teet yläpohjan kantavasta betonilaatasta ylöspäin eristeessä todettujen mikrobivaurioi-
den vuoksi. 
Luvussa 11 on esitetty yhteenveto korjaustoimenpiteistä, jotka suositellaan tekemään, 
jos rakennus halutaan ottaa käyttöön. 
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2 Yleistiedot 
Kohde 
Aalto-Yliopisto 
Otakaari 8 
02150 Espoo 

Tilaaja ja yhteyshenkilö 
Aalto-Yliopistokiinteistöt Oy 
Rakentajanaukio 4 
02150 Espoo 
Yhteyshenkilö: Jukka-Pekka Salmisto 

Tehtävä 
Tutkimuksen tavoitteena oli määrittää aistinvaraisten menetelmien, mittausten, raken-
neavausten sekä näytteiden analysoinnin avulla rakenteiden kunto. Tutkimuksen tar-
koituksena on antaa tarvittavat toimenpide-ehdotukset rakennuksen korjaamiseksi ja 
sisäilman laadun parantamiseksi. 
Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen yhteydessä tehtiin julkisivujen kuntotut-
kimus, joka on raportoitu luvussa 9. 
Tutkimusajankohta 
Katselmuskäynti tehtiin 10.9.2020. Tutkimuksen kenttätyöt tehtiin 30.9. ja 12.-
13.10.2020 sekä 19.-20.10.2020. 
Tekijä 
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Linnoitustie 5 
02600 Espoo 
Anu Laurila 
Ella Lahtinen 
Juha-Matti Tuomilinna 

Projekti: RAFY3782 

3 Kohteen kuvaus ja lähtötiedot 
Kohde on vuonna 1968 valmistunut toimistorakennus, jossa on sivusiivessä toimistojen 
lisäksi autotalli- ja korjaamotiloja (eivät kuuluneet tutkimusalueeseen). Tutkimukseen 
kuulunut toimisto-osa on kolmikerroksinen ja autotalliosassa on kaksi kerrosta, joista 
tutkittiin 2. kerroksessa sijaitsevat toimistotilat. Rakennus on ollut noin kymmenen 
vuotta poissa käytöstä sisäilman laatuun liittyvien ongelmien vuoksi. 
Rakennus sijaitsee Otaniemen kampusalueen valtakunnallisesti merkittävässä raken-
netussa kulttuuriympäristössä. 
Rakennuksen ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili- tai tiili-villa-betoni -rakenteisia ja vesikatot 
ovat todennäköisesti alkuperäisiä bitumikermikattoja. Väli- ja yläpohjat ovat massiivi-
betonirakenteisia tai ylälaattapalkistoja.  Alapohjat ovat ylälaattapalkistoja ja niiden alla 
on ryömintätila ja putkitunneli. Rakennus on perustettu paaluilla. 
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Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on uusittu osit-
tain vuonna 2006. Ilmanvaihto ei ole ollut käytössä rakennuksen käytöstä poistamisen 
jälkeen. Kuvassa 1 on esitetty tutkimuskohteen sijainti ilmakuvassa. 

Toimistotiloja 2. kerroksessa 
Autotalli 1. kerroksessa 

Toimistotiloja 
1.-3. kerroksissa 

Korjaamotiloja 
1. kerroksessa 

Kuva 1. Tutkimuskohteen sijainti ilmakuvassa sekä pohjoinen ilmansuunta osoitettu 
sinisellä nuolella (lähde: Google Maps). Keltaisella korostettu osa tutkittiin kauttaaltaan 
(kerrokset 1-3), sinisellä korostetusta osasta tutkittiin vain 2. kerroksessa sijaitsevat 
toimistotilat. 

Tutkimusselostusta laadittaessa käytettävissä on ollut seuraava tilaajan toimittama läh-
tötietoaineisto kohteesta: 

· Nykyiset pohjapiirustukset, ei tekijää 
· Pohjapiirustukset, Engel rakentamispalvelut Oy, 1995 
· Ote työselityksestä, Alvar Aalto, 1966 
· Pohja- ja julkisivupiirustukset, Alvar Aalto, 1966 
· Rakennepiirustuksia rajatusti, Alvar Aalto, 1966 
· LVI-teknisiä piirustuksia rajatusti, Lämpöteknillinen Insinööritoimisto Oy, 1966 

Rakennuksessa on aiemmin tehty kuntotutkimuksia ja rakenneavauksia, mutta niiden 
raporttia ei ollut käytettävissä. Vanhoja paikkaamattomia rakenneavauksia oli alapoh-
jassa ja vanhoja porareikiä ulkoseinissä ikkunoiden ylä- ja alapuolella. 

3.1 Rakennuksen historia 
Otakaari 8 rakennuksesta ei ole laadittu rakennushistoriaselvitystä. Tässä käydään läpi 
yleispiirteisesti kohteen vaiheet. 
Otaniemen hoitokunnan toimisto- ja korjaamorakennuksen ensimmäisen osan raken-
nuslupa on haettu vuonna 1966. Alvar Aallon suunnittelemassa rakennuksessa oli alun 
perin Otakaaren puoleisen osan ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa varastotilaa. 
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Ensimmäisessä kerroksessa oli lisäksi varaston toimisto wc-tiloineen sekä lämmönja-
kohuone. Toisessa kerroksessa oli varaston lisäksi isännöitsijän, isännöitsijän apulai-
sen ja työnjohtajan toimistot sekä kaksi wc-tilaa. Kolmas kerros oli toimistotilaa ja siellä 
oli myös arkisto sekä toiseen porrashuoneeseen liittyvä aula wc-tiloineen ja keittoko-
meroineen. Matalammassa sivusiivessä oli ensimmäisessä kerroksessa autotalli ja toi-
sessa kerroksessa vartiotupa, lepohuone sekä pukuhuoneet ja ruokala. 
Vuonna 1972 on rakennuslupakuvien mukaan ensimmäisen ja toisen kerroksen tiloja 
jaettu väliseinin pienemmiksi tiloiksi, mutta kyse on edelleen ollut varasto- ja työpajati-
loista. 
Vuodelta 1986 on rakennuslupasarja, jossa ensimmäinen kerros on muutettu toimisto-
tiloiksi ja ensimmäisen kerroksen Otakaaren puoleiset ikkunat on suurennettu toimis-
toikkunoiksi alkuperäisten matalien varastoikkunoiden sijaan. Pihan puolen julkisi-
vussa on suuri pariovi muutettu kahdeksi isoksi toimistoikkunaksi ja kaksi matalaa ik-
kunaa laudoitettu umpeen samanlaisella laudoituksella kuin muutenkin on ikkunanau-
hoissa käytetty. Suunnitelmat on signeerannut Insinööritoimisto Aahos Oy. 
Todennäköisesti jo 1970-luvulla on toinen kerros muutettu toimistotiloiksi ja silloin sen 
matalat varastoikkunat on muutettu isoiksi toimistoikkunoiksi. Vuoden 1986 lupaku-
vissa toisen kerroksen ikkunat ovat jo toimistoikkunoita. 
Rakennuksen rakenteet on suunniteltu alkuperäisiä käyttötarkoituksia varten. Ensim-
mäisen kerroksen alapohjaksi on työselityksessä esitetty joko maanvarainen kosteus-
eristetty betonilaatta, joka on lämmöneristetty vain reunoiltaan tai alustatilainen ylälaat-
tapalkisto, jossa on koko alapohjan alalla kosteuseristys ja lämmöneristeenä 100 mm 
lastuvillalevy (”Toja”) runko- ja pintalaatan välissä. Rakenteeksi on valittu jälkimmäinen 
vaihtoehto mahdollisesti rakenteen kantavuuden varmistamiseksi, kun ensimmäinen 
kerros on toiminut varastona. Ylälaattapalkistorakenne on myös ensimmäisen ja toisen 
kerroksen välisessä välipohjassa (koska toinen kerros oli varastoa) sekä toisen ja kol-
mannen kerroksen välillä rakenteelta kantavuutta vaatineen arkiston kohdalla. 
Rakennuksen tilajärjestelyt tai julkisivut eivät ole enää alkuperäisessä Alvar Aallon 
suunnittelemassa asussa. Julkisivu- ja sisätilamuutoksissa niiden suunnittelijat ovat 
noudattaneet alkuperäisen rakennuksen periaatteita, ja siksi rakennus vaikuttaa hyvin 
säilyneeltä. Sisätiloissa tilajako ja käyttötarkoitukset ovat muuttuneet täysin 
ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Kolmannessa kerroksessa on tehty pieniä 
muutoksia ja mm. toiseen portaikkoon liittynyt aula on muutetty väliseinällä 
toimistotilaksi ja aulaa on lisäksi pienennetty rakentamalla siivouskomero. Sivusiiven 
toisen kerroksen alkuperäiset pukuhuonetilat ja ruokala on muutettu toimistotiloiksi. 
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1. krs 2. krs 3. krs 

Kuvat 2 a…c. Alkuperäiset pohjapiirrokset, joissa ensimmäinen ja toinen kerros ovat 
varastotilaa ja vain kolmannessa on pelkästään toimistoja. 

1. krs 2. krs 3. krs 

 

Kuva 3. Nykytilanne, jossa kaikki kerrokset ovat toimistotilaa ja alkuperäisen toimisto-
kerroksen eli kolmannen kerroksen tilajakoa on muutettu vanhan aulan ja siihen liitty-
vien tilojen kohdalla. 
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Kuvat 4 a. ja b. Pitkät julkisivut alkuperäisessä asussaan. Ensimmäisessä ja toisessa 
kerroksessa on matalat varastotilojen nauhaikkunat, kolmannessa ja toisen kerroksen 
päädyssä on toimistotilojen ikkunoita. 

Tutkimusvälineet ja –menetelmät 
Katselmointi ja aistinvarainen arviointi
Tilojen pinnat tarkastettiin aistinvaraisesti rakennetta rikkomatta niiltä osin, kuin ne oli-
vat huonekalujen ja irtaimen puolesta tarkastettavissa. Samalla arvioitiin tilojen hajuja, 
aistinvaraista sisäilmanlaatua sekä havainnoitiin kosteusvauriojälkiä ja muita sisäil-
manlaatuun liittyviä tekijöitä. Rakenteiden ja eri tilojen välisiä ilmavirtausten suuntia 
tarkasteltiin Regin-merkkisavun avulla. 
Pintakosteuskartoitus 
Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä pintakosteusil-
maisinta Gann Hydrotest LB70 teleskooppipinta-anturi ja LG1 -lukulaiteyhdistelmää, 
asteikko 0-183. Pintakosteudenilmaisin kohdistettiin mitattavan rakenteen pintaan ja 
laitteistolla havaitut arvot luettiin mittapäähän kytketyn lukulaitteen näytöstä. Pintakos-
teustutkimukset ovat ainetta rikkomattomia vertailututkimuksia, missä samasta raken-
teesta eri kohdista havaittuja arvoja verrataan keskenään. Näin saadaan kartoitettua 
alueet, joissa on mahdollisesti muusta alueesta poikkeavia lukemia. Pintakosteudenil-
maisimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi 
vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat, teräkset, eri materiaalien koostumuk-
set ja rakenteiden pintaosien vaihtelut. Pintakosteuskartoituksen tulokset on esitetty 
liitteen 1 pohjapiirustuksissa. 
Hetkelliset kosteusmittaukset 
Ulkoseinärakenteiden eristetilojen suhteellinen kosteus ja lämpötila mitattiin Vaisala 
Oy:n HMP42-mittapäällä. Mittaus tehtiin asentamalla mittapää porareiän kautta eriste-
tilaan mahdollisimman kohtisuoraan rakenteen poikkileikkaukseen nähden. Mittapää 
tiivistettiin rakenteeseen, ja sen annettiin tasaantua noin 15 min ajan, minkä jälkeen 
tulokset luettiin HMI41-lukulaitteella. Tulokset ovat suuntaa-antavia, erityisesti isom-
pien rakenneavausten kautta tehtyinä, sillä rakenteen olosuhteet pääsevät rakenteen 
avaamisen jälkeen jossain määrin tasapainottumaan huoneilman olosuhteiden kanssa. 
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Kosteusmittauksissa käytetyt anturit kalibroidaan Vahanen Rakennusfysiikka Oy:ssä 
vähintään neljän kuukauden välein. 
Rakenneavaukset 
Rakenteiden kuntoa ja rakennetyyppejä tarkastettiin kuntotutkijoiden määrittelemien, 
tilaajan toimesta tehtyjen rakenneavauksien kautta.  Avauksia tehtiin rakennusten ala-
pohjiin, ulkoseiniin, väli-/yläpohjiin ja vesikattoon yhteensä 20 kappaletta. Raken-
neavausten paikat on merkitty liitteiseen 1. 
Merkkiaineanalyysi
Rakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainetutkimuksin, jotka suoritettiin ohjekortin 
RT 14-11197 Rakenteiden tarkastelu merkkiainekokein mukaisesti. Merkkiaineko-
keessa laskettiin kaasua (5 % H2 + 95 % N2) ulkoseinärakenteen lämmöneristekerrok-
seen. Sensistor 9012 WRS-merkkiaineanalysaattorilla paikallistettiin rakenteista koh-
dat, joista kaasu virtasi huonetilaan. Merkkiainekokeen yhteydessä tila alipaineistettiin 
tutkittavaan rakenteeseen nähden 10 Pa alipaineeseen Blowerdoor -puhaltimella ja 
hetkelliset paine-erot mitattiin Testo 512-paine-eromittarilla. 
Materiaalinäytteet mikrobianalyysi (viljely)
Materiaalinäytteiden elinkykyisten mikrobien pitoisuudet ja suvusto määritettiin 
STMa 545/2015 (asumisterveysasetus) sen soveltamisohjeen mukaisella laimennos-
sarjaviljelyllä. Näytteenotto ja laboratorioanalyysi tehtiin myös. em. ohjeistuksen mu-
kaisesti. Negatiivisen tuloksen (ei mikrobikasvustoa) antaneet näytteet suoramikrosko-
poitiin viljelyn lisäksi materiaalityypin salliessa. Näytteet analysoi Mikrobioni Oy (Kuo-
pio). Analysoiva laboratorio on FINAS-akkreditoitu, ja akkreditointi kattaa käytetyt vilje-
lymenetelmät. Tutkimustulos ilmoitetaan mikrobiryhmittäin muodossa pmy/g. Labora-
torion ilmoittama määritysraja menetelmälle on 91 pmy/g ja 910 pmy/g kevyille materi-
aaleille, ja mittausepävarmuus homeille 29 %, bakteereille 28 % (DG18-alusta) tai 40 
% ja aktinomykeeteille 42 %. Analyysivastaus on liitteenä 2. 
Julkisivujen kuntotutkimuksen tutkimusmenetelmät
Tutkimukset tehtiin niin laajasti kuin se oli teknisesti mahdollista ja tarpeen ainetta rik-
komattomin ja aistinvaraisin menetelmin. Lisäksi julkisivujen betonirakenteista, leuka-
palkeista sekä sokkeleista porattiin näytelieriöitä laboratorioanalyysejä varten. Lisäksi 
tiilimuurattuihin julkisivuihin toteutettiin rakenneavauksia. Näytteenotto- ja raken-
neavauskohdat on esitetty liitteen 2 julkisivupiirustuksissa. 
Tutkimuksen laboratorionäytteet valmistettiin ja analysoitiin Vahanen Rakennusfy-
siikka Oy:n omassa rakennusmateriaalilaboratoriossa Espoossa. 
Tutkimuksessa käytettiin silmämääräisen tarkastelun lisäksi seuraavia julkaisun 
”BY42, Betonijulkisivun kuntotutkimus 2019” mukaisia tutkimusmenetelmiä: 

· Betonin karbonatisoitumissyvyyden määritys fenoliftaleiiniliuoksella värjäten 
SS137242 mukaisesti 

· Suojabetonipeitteen mittaus Profoscope-peitesyvyysmittarilla 

· Betonin koostumuksen ja vaurioitumisen arviointi poralieriöistä ohuthietutki-
muksilla ASTM C856 ja NT Build 381 

Betonin vetolujuuskokeet SFS 5445 ja SFS 5446 mukaisesti. 
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5 Rakennuspaikka ja piha-alueet 
5.1 Havainnot 

Rakennus sijaitsee tasaisella tontilla Otakaari-nimisen kadun varrella. Tontin maan-
pinta on noin 0,5…1 m kadun tasoa alempana. Kiinteistönhuollon mukaan kadun alla 
oleva vesiputki on katkennut joitain kertoja, jolloin vettä on todennäköisesti valunut ra-
kennuksen alle. Rakennuksen lounaispäädyssä maanpintaa on korotettu kadun pinnan 
tasolle. 
Rakennuksen piha-alue on kadun puolella nurmea ja sisäpihan puolella asfalttia. Nur-
mialueen kohdalla sokkelin vieressä ei ole sorastusta. Sokkelin vierellä nurmipinnassa 
on useita kuoppamaisia muodostumia. Sisäpihalla asfaltti ei juurikaan vietä poispäin 
rakennuksesta. 
Lähtötiedoissa ei ollut mainintaa salaojista. Piha-alueella havaittiin 3 kappaletta valu-
rautakantisia salaoja- ja sadevesitarkastuskaivoja. Kansien painon vuoksi niitä ei saatu 
auki. 

Kuvat 5 a. ja b. Toimisto-osan piha-alue on kadun puolella nurmea ja sisäpihan puolella 
asfalttia. Piha-alue on tasainen. 

Kuva 6. Korjaamo-osan kohdalla asfalttipinta viettää sisäpihalla poispäin rakennuk-
sesta. 
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Kuvat 7 a. ja b. Rakennuksen lounaispäädyssä maanpintaa on korotettu soralla ja 
maanpinta on noin 0,5 metriä lattiapinnan yläpuolella. Muualla maanpinta on suunnil-
leen lattiapinnan tasolla. Sokkelihalkaisussa on lämmöneristeenä korkki (ks. luku 8 ul-
koseinät). 

5.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Tasainen maanpinta ei ohjaa pintavesiä tehokkaasti poispäin rakennuksesta, vaan 
mahdollistaa sokkelirakenteen ja sokkelihalkaisun kosteusvaurioherkän korkkieristeen 
kastumisen. Sokkelin vieressä oleva nurmipinta pidättää vettä, mikä lisää sokkelira-
kenteen kosteusrasitusta. Myös asfaltti ohjaa vedet sokkelille. Koska lattiapinta sijait-
see maanpinnan tasolla, muodostaa sokkelin kosteusrasitus vaurioriskin alapohjan se-
menttilastuvillaeristeelle, joka on kosteusvaurioherkkä. 
Rakennuksen piha-alueet vaativat peruskorjausta, jossa piha-alueet muotoillaan viet-
tämään poispäin rakennuksesta, nurmipinnan ja rakennuksen väliin tehdään paremmin 
vettä läpäisevä sorastus ja sokkelin ulkopinta vedeneristetään kauttaaltaan rakennuk-
sen ympäri. Asfaltin ja sokkelin liittymässä tulee myös huomioida vedenohjaus. 
Mahdollisen salaojituksen laajuus ja kunto tulee tarkastaa ja salaojitus korjata tai sen 
puuttuessa rakentaa piha-alueiden peruskorjauksen yhteydessä. Salaojitus suositel-
laan ulotettavaksi myös rakennuksen alle. 
Suositelluilla korjaustavoilla rakenteeseen jäävät sisäilmariskit 
Kun salaojat kunnostetaan tai lisätään, maanpintaa rakennuksen ympärillä muotoillaan 
ja sokkelin ulkopintaan asennetaan vedeneristys, paranee rakenteiden kosteustekni-
nen toiminta. Sokkeleista on kuitenkin lähes mahdotonta poistaa jo vaurioitunutta kork-
kieristettä. 
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6 Alapohja 
6.1 Rakenne 

Alapohjan rakenne 1. kerroksessa on lähtötietojen mukaan ja vanhoista raken-
neavauksista sekä rakenneavauksesta RA1 ( 120 mm) tarkasteltuna ylhäältä alaspäin 
lueteltuna seuraava (alkuperäisissä suunnitelmissa rakennetyyppi A2): 

· lattiapäällyste (pääosin vinyylilaatta) + kiinnitys-
liima 

· tasoite 
· teräsbetonilaatta, 40…80 mm 
· bitumisively 
· lastuvillalevy, 90…100 mm 
· bitumisively 
· ylälaattapalkisto, laatta 170 mm 
· muottilaudat (rimalevyä) 
· ryömintätila, korkeus 1000…1500 mm 
· hiekka, paikoin vapaata vettä 

Alapohjan rakenne 1. kerroksen vanhan oviaukon kohdalla (tila 111) on rakenneavauk-
sesta RA3 ( 120 mm) tarkasteltuna ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: 

· lattiapäällyste (pääosin vinyylilaatta) + kiinnitysliima 
· tasoite 
· teräsbetonilaatta, 55 mm 
· tervapaperi 
· lastuvillalevy, 90…100 mm 
· bitumisively 
· betoni, > 300 mm (porausta ei jatkettu) 

Kuva 8. Ote alkuperäisestä rakenneleikkauksesta (Piir no 5, Alvar Aalto). Putkikanaali 
on pääosin käytävän kohdalla. Putkikanaalissa alapohjarakenteena on hiekan päälle 
paikallavalettu teräsbetonilaatta. 

Lattiapäällysteenä on käytetty vinyylilaattaa (250 mm x 250 mm ja 300 mm x 300 mm), 
märkätiloissa on kuusi- tai nelikulmaista keraamista laattaa. 
Rakennuksen alla on betonirakenteinen putkikanaali, jonka luukkuja on 1. kerroksen 
käytävällä 102 sekä tilassa 105. 

6.2 Havainnot 
Havaintojen perusteella lattiapäällysteet ovat hyväkuntoiset ja pääosin ehjät, paikoin 
lattiapäällysteissä on havaittavissa käytön aiheuttamaa luonnollista kulumaa ja putki-
kanaalin luukkujen ympärillä reunoistaan rikkoutuneita vinyylilaattoja. Alapohjan pisto-
koeluontoisessa pintakosteuskartoituksessa ei todettu poikkeamia. 
Alapohjan rakenne tarkastettiin vanhoista rakenneavauksista (tiloissa 106, 111 ja 120) 
sekä rakenneavauksista RA1 (tila 115) ja RA3 (tila 111). Rakenneavauksista havaittiin 
selvä ilmavirtaus sisäilmaan sekä selvä mikrobiperäinen haju. Rakennuksen sisäil-
massa on yleisesti ummehtunut haju. 
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Rakennuksen alapohjan lattiapinta on suunnilleen maanpinnan tasolla ja alapohjan alla 
oleva ryömintätila on rakennusta ympäröivän maanpinnan alapuolella. Ryömintätila on 
painovoimaisesti tuuletettu sokkelirakenteen sisään sijoitetuilla tuuletusputkilla. Ryö-
mintätilan tuuletusputkia havaittiin 3 kappaletta rakennuksen pitkillä sivuilla ja 1 kap-
pale molemmissa päädyissä. 
Alapohjan pintabetonilaatan liitoskohdat ulkoseiniin ja väliseiniin ovat ilmatiiveydeltään 
heikkoja. Alapohja-ulkoseinäliittymissä on kauttaaltaan noin 1-2 mm rako, josta on il-
mayhteys alapohjan sementtilastuvillaeristeeseen. Alapohjan kantava runkobetoni-
laatta on sen sijaan tehty yhtenäisenä paikallavalurakenteena, joten esimerkiksi ulko-
seinän ja alapohjan liitos on yhtenäistä betonia. Ainoat ilmavuotoreitit ryömintätilaan 
ovat luukut ja alapohjan läpiviennit. 
Putkikanaalissa on vanhoja lämpöputkia, joiden eristeenä on tervapahvia. Putkikanaa-
lin luukuista tehdyssä pintakosteuskartoituksessa todettiin putkikanaalin rakenteissa 
kohonneita pintakosteuslukemia. Putkikanaalista havaittiin lievä mikrobiperäinen haju, 
ja kanaalin luukut eivät ole ilmatiiviitä. Kanaalin reunoilla havaittiin paikoin bitumisive-
lyvalumia. 
Havaintoja alapohjista ja niihin tehdyistä rakenneavauksista on esitetty seuraavissa 
valokuvissa. 

Kuva 9. Alapohjan lattiapäällysteet ovat melko hyvässä kunnossa. Toimistotilojen lat-
tiapäällysteenä on 250 mm x 250 mm kokoista vinyylilaatta, joka todennäköisesti sisäl-
tää asbestia. Kuvan luukut ovat putkikanaalin tarkastusluukkuja, jotka ovat epätiiviitä. 
Luukkujen ympäriltä lattiapäällyste on rikkoutunut. 

Kuva 10. Alapohjan rakenneavauksen RA1 (tila 115) poralieriö. Avauksesta havaittiin 
selvä ja voimakas mikrobiperäinen haju ryömintätilasta ja avauksesta oli selvä ilmavir-
taus sisätilaan päin. Lastuvillalevy oli hyvin kuivaa. Betonirakenteissa on bitumisively 
lastuvillalevyä vasten. Lastuvillalevystä otettiin materiaalinäyte MAT1. 
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Kuva 11. Alapohjan rakenneavauksen RA3 (tila 111) poralieriö. Lastuvillalevy oli huo-
mattavasti kovempaa kuin muissa alapohjan rakenneavauksissa. Lastuvillalevyn ylä-
puolisena kosteuseristeenä oli tervapaperi. Avauksesta ei havaittu poikkeavia hajuja. 
Rakenneavaus päätettiin runkobetonilaatan yläpintaan. Seuraavassa kuvassa havain-
toja rakennuksessa olleista, koko alapohjarakenteen lävistävistä rakenneavauksista. 

Kuvat 12 a. ja b. Vanhat alapohjan rakenneavaukset tiloissa 106 ja 120. 
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Kuvat 13 a…d. Ryömintätilassa olevat muottilaudat ovat pahoin vaurioituneet ja ryö-
mintätilassa on selvä mikrobiperäinen haju. Tilan 106 alapuolella on vapaata vettä 
(lammikko, kuva b), muuallakin ryömintätilassa maapohjan hiekka on kosteaa ja 
maassa on lahonneita muottilautoja. 

Kuvat 14 a. ja b. Alapohjan ja ulkoseinän liittymissä on noin 1-2 mm leveä rako, josta 
on ilmayhteys lastuvillalevyyn. Mitta upposi noin 15…18 cm syvyyteen eli ylälaattapal-
kiston yläpintaan asti. Liitoskohdista aistittiin ilmavirtaus huonetilojen suuntaan. 
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Kuvat 15 a…d. Putkikanaalin luukuista tehdyssä pintakosteuskartoituksessa todettiin 
putkikanaalin rakenteissa kohonneita pintakosteuslukemia. Putkikanaalista havaittiin 
poikkeava haju, ja kanaalin luukut eivät ole ilmatiiviitä. Kanaalin seinämillä havaittiin 
bitumisivelyvalumia. 

6.3 Materiaalinäytteet 
Alapohjan lastuvillalevyeristeestä otettiin kaksi materiaalinäytettä mikrobianalyysiä var-
ten. Materiaalinäytteille suoritettiin mikrobianalyysi laimennossarjamenetelmää käyt-
täen Mikrobioni Oy:n toimesta. Materiaalinäytteen ottopaikat on merkitty liitteeseen 1. 
Analyysitulokset on koottu taulukkoon 1 ja laboratorioanalyysit kokonaisuudessaan 
ovat liitteessä 2. 
Taulukko 1. Alapohjan lastuvillalevyeristeestä otettujen materiaalinäytteiden tulokset. 

Näyte Rakenneavaus ja tila Materiaali Analyysitulos ja tarkenne 

MAT1 RA1, tila 115 
keskeltä tilaa lastuvillalevy Ei mikrobikasvua materiaalissa. 

MAT2 RA3, tila 111 
läheltä ulkoseinää lastuvillalevy Ei mikrobikasvua materiaalissa. 

6.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Rakennuksen alapohjarakenteena oleva ylälaattapalkisto on lastuvillalevyn vuoksi kos-
teusteknisesti riskialtis erityisesti ulkoseinälinjoilla, mutta tutkimusten perusteella 
melko hyväkuntoinen. On kuitenkin todennäköistä, että lastuvillalevyssä on rakenta-
misaikaisista betonin valuvesistä, käytetyistä siivousvesistä tai sokkelirakenteen kautta 
kulkeutuneesta kosteusrasituksesta johtuen ainakin paikallisia mikrobivaurioita ulko-
seinärakenteiden, pilareiden sekä runkolaatan päältä lähtevien väliseinärakenteiden 
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läheisyydessä. Märkätiloissa ei ole rakentamisajankohdalle tyypilliseen tapaan käytetty 
vedeneristeitä, joten peruskorjauksessa tulee varautua eristeen kunnon tarkastami-
seen märkätiloissa sekä kaikkien vesipisteiden ja putkiläpivientien kohdalla. 
Alapohjan rakenneliittymissä ja läpivienneissä havaittiin rakennusajankohdalle tyypilli-
siä ilmavuotoreittejä, joiden kautta ryömintätilan ja alapohjan epäpuhtaudet pääsevät 
kulkeutumaan sisäilmaan. Rakennuksen alapohjaliittymien sekä alapohjan läpivientien 
ilmatiiveyttä tulee parantaa kauttaaltaan koko rakennuksessa. Mikäli halutaan varmis-
taa, että alapohjarakenteeseen ei jää vaurioherkkiä materiaaleja, on suositeltavaa uu-
sia rakenne runkolaattaan asti eli poistaa pintalaatta ja lastuvillalevy ja korvata eriste 
kosteusteknisesti turvallisella materiaalilla. Alapohjaan kohdistuvien toimenpiteiden 
osalta tulee huomioida, että suurin osa alapohjan lattiapäällysteistä on vinyylilaattaa, 
joka todennäköisesti sisältää asbestia. 
Myös bitumisivelyjen mahdollisesti sisältämät haitta-aineet tulee selvittää ennen kor-
jauksia. Sisätiloissa ei aistittu erityistä PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua, mutta mikäli 
sivelyissä todetaan PAH-yhdisteitä, suosittelemme sisäilman PAH-mittauksia sisäilma-
vaikutuksen arvioimiseksi sekä korjaustarpeiden määrittämiseksi. 
Alapohjan kantavan ylälaattapalkiston alapintaa ei voitu tarkastella. Ryömintätilan run-
saasta kosteuskuormasta johtuen on mahdollista, että ylälaattapalkiston alapintaan on 
aiheutunut vaurioita raudoitteiden korroosion vuoksi. Korroosion aiheuttamat vauriot 
suositellaan korjaamaan ryömintätilan puhdistamisen yhteydessä. 
Alapohjan ryömintätilassa on lähes jatkuvasti mikrobikasvulle otolliset olosuhteet. Ryö-
mintätila tulee puhdistaa orgaanisesta materiaalista. Ryömintätilassa suositellaan pois-
tamaan maan pintaosa, asentamaan suodatinkangas ja kevytsora estämään maape-
rän kosteuden kapillaarista nousua, ja ryömintätilan maapohjaan suositellaan lisää-
mään salaojitus maaperän kosteuden poisohjaamiseksi. Maanpintaan nähden kuo-
passa olevan ryömintätilan tuulettuvuus painovoimaisesti on heikkoa, joten ryömintäti-
lan tuuletus suositellaan muuttamaan koneelliseksi ja ryömintätila sekä putkikanaali 
suositellaan alipaineistamaan sisätiloihin nähden. Alipaineistukseen suositellaan asen-
tamaan järjestelmän pysähtymisestä ilmoittava tai paine-eromuutoksia seuraava häly-
tinlaite. 
Putkikanaalista suosittelemme selvittämään, voisiko sen poistaa käytöstä peruskor-
jauksessa. Mikäli kanaali jää paikoilleen, suositellaan poistamaan pöly ja lika sillä laa-
juudella, kuin se on mahdollista, alipaineistamaan kanaali sekä tiivistämään läpiviennit, 
luukut ja mahdolliset raot kanaalin ja muun lattiapinnan liitoskohdassa. Kanaalin tar-
kastusluukut suositellaan toteuttamaan kaasutiiviillä luukuilla. 
Märkätilat ovat osittain alkuperäisiä ja osittain myöhemmin rakennettuja, mutta toden-
näköisesti niissä ei ole vedeneristeitä tai vedeneristeiden tekninen käyttöikä on ohi-
tettu. Suosittelemme uusimaan märkätilojen vedeneristeet. 
Suositelluilla korjaustavoilla rakenteeseen jäävät sisäilmariskit 
Alapohjaliittymien ilmatiiviyttä parantamalla estetään epäpuhtauksien kulkeutuminen 
sisätiloihin, ja ryömintätilan toimenpiteillä parannetaan rakenteen kosteusteknistä toi-
mintaa, mutta mahdolliset lastuvillalevyssä olevat vauriot jäävät rakenteeseen. Tällöin 
riskinä on, että rakenneliittymiin tai läpivientipaikkoihin jää vähäisiä ilmavuotopaikkoja, 
joiden kautta epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. Riskiä voidaan vähen-
tää huolellisella rakennesuunnittelulla ja työn laadunvarmistuksella sekä jälkiseuran-
nalla. Rakenteiden ilmatiiviyden parantamiseen perustuvien korjausten tavoitekäyt-
töikä peruskorjauksessa käytettävin menetelmin on vähintään 15–20 vuotta, märkäti-
lojen kohdalla 30 vuotta (nestemäisenä siveltävien vedeneristeiden käyttöikäennuste). 
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Raskaampi korjausvaihtoehto eli alapohjan uusiminen runkolaattaan asti poistaa las-
tuvillalevyn aiheuttaman riskin sisäilman laadulle.  Samalla on mahdollista ja suositel-
tavaa parantaa alapohjan lämmöneristävyyttä, joka nykyisin on vaatimaton. Nykyisellä 
eristeellä ja eristepaksuudella lattiapinnat voidaan kokea viileiksi. 
Ryömintätilassa on korjausten jälkeenkin suora yhteys maaperään, jolloin ryömintäti-
lassa on aina mikrobeja. Ryömintätilan alipaineistaminen koneellisesti pienentää epä-
puhtauksien kulkeutumisriskiä sisätilojen suuntaan sekä tehostaa ryömintätilan ilman-
vaihtuvuutta, jolloin ryömintätilan olosuhteet muuttuvat herkemmin ulkoilman olosuh-
teiden mukaisesti. Ryömintätilan tuuletuksen tehostamisesta voi muodostua kohon-
nut riski maapohjan routimiselle sekä kosteuden tiivistymiselle rakenteiden pintoihin 
ryömintätilan lämpötilan alenemisen johdosta. Kesäaikana ulkoa johdettu lämmin kor-
vausilma nostaa ryömintätilan suhteellista kosteutta entisestään. Näitä riskejä voi-
daan hallita varustamalla tuuletusjärjestelmä termostaatilla ja/tai kosteusantureilla, 
jotka säätelevät ilmanvaihdon tehokkuutta ryömintätilan lämpötilan tai kosteuden mu-
kaisesti. Lisäksi sorakerros pienentää maaperän kosteustuottoa merkittävästi. 

7 Välipohja 
7.1 Rakenne 

Välipohjan rakennetyyppi on paikallavalettu teräsbetonilaatta tai ylälaattapalkisto (al-
kuperäisissä suunnitelmissa rakennetyyppi V1). Märkätilojen kohdalla rakenteessa on 
lähtötietojen mukaan bitumikermi- tai bitumisivelyvedeneristys (alkuperäisissä suunni-
telmissa rakennetyyppi V2). 
Välipohjan rakenne toimisto-osassa yleensä on lähtötietojen mukaan ja rakenneavauk-
sesta RA9 ja RA11 ( 32 mm) tarkasteltuna ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava: 

· 

· 
· 
· 

Kuva 16. Ote alkuperäisestä rakenneleikkauksesta toimisto-osan välipohjan kohdalta 
(Piir no 5, Alvar Aalto). 
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lattiapäällyste (muovimatto) + kiinnitysliima
betoni, 100 mm

 bitumisively/tervapaperi
lastuvillalevy, 80 mm

 massiivibetonilaatta
mineraalivilla (lähtötietojen mukaan, ei tarkastettu)

 koolaukset
lomalaudoitus (ulkotilassa)
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Välipohjan rakenne autotalliosan 2. 
yleensä on rakenneavauksista RA14 ja RA15 ( 32 
mm) tarkasteltuna ylhäältä alaspäin lueteltuna seu-
raava (alkuperäisissä suunnitelmissa rakennetyyppi 
V3): 

· lattiapäällyste (muovimatto) + kiinnitysliima 
· betoni, >60 mm 
· (vanhan WC-tilan kohdalla bitumisively) 
· lämmöneriste (lähtötietojen mukaan, ei havaittu) 
· ylälaattapalkisto (alapuolelta tarkastettu) 

kerroksessa 

Kuva 17. Ote alkuperäisestä rakenneleikkauksesta autotalliosan välipohjasta autotal-
lien yläpuolelta (Piir no 5, Alvar Aalto). Rakenneavauksia ei joko porattu riittävän sy-
välle, jotta olisi havaittu suunnitelmien mukainen lämmöneriste tai eristettä ei ole. Leik-
kauskuvan mukaan välipohjan betonirakenne jatkuu julkisivulle asti muodostaen kyl-
mäsillan. 

Välipohjan rakenne autotalliosan 2. kerroksessa ulkotilan päällä (teknisesti alapohjaa) 
on lähtötietojen mukaan ja rakenneavauksesta RA18 ( 16/32 mm) tarkasteltuna yl-
häältä alaspäin lueteltuna seuraava (alkuperäisissä suunnitelmissa rakennetyyppi V4): 

· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 
· 

Kuva 18. Ote alkuperäisestä rakenneleikkauksesta autotalliosan ulkotilan yläpuolelta 
(Piir no 5, Alvar Aalto). Kantavan massiivibetonilaatan molemmin puolin on läm-
möneristeet. 
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Lattiapäällysteenä on käytetty vinyylilaattaa (250 mm x 250 mm ja 300 mm x 300 mm) 
tai muovimattoa, märkätiloissa on pääosin kuusikulmaista keraamista laattaa. 

7.2 Havainnot 
Rakennuksen sisäilmassa on yleisesti ummehtunut haju, joka on kussakin kerroksessa 
erilainen. Erityisen vahva haju havaittiin kolmannessa kerroksessa. 
Havaintojen perusteella välipohjien lattiapäällysteet ovat hyväkuntoiset ja ehjät, paikoin 
lattiapäällysteissä on havaittavissa käytön aiheuttamaa luonnollista kulumaa sekä li-
kaa. Autotalliosan toimistohuoneiden muovimattopinnoilla on runsaasti valuma- ja ve-
sijälkiä, jotka todennäköisesti johtuvat tilojen käytöstä. 2. kerroksessa ja osin 3. kerrok-
sessa toimistotilojen lattiapäällysteenä on 250 mm x 250 mm kokoista vinyylilaatta, 
joka todennäköisesti sisältää asbestia. Välipohjan pistokoeluontoisessa pintakosteus-
kartoituksessa ei todettu poikkeamia. 
Rakennuksen käytävillä on alakattojärjestelmä, toimistohuoneissa on pääosin suoraan 
kattopintaan kiinnitetty akustoivia mineraalivillalevyjä. Havaintojen perusteella alakat-
torakenteet ovat ehjiä ja hyväkuntoisia. 
Alakaton yläpuolella ei havaittu pistokoeluontoisen tarkastuksen perusteella kuituläh-
teitä, eikä alakattotilassa ollut juuri pölyä. Toimistotilojen mineraalivillalevyt ovat reu-
noista pinnoittamatonta, mutta havaintojen perusteella levyt ovat ehjiä ja hyväkuntoi-
sia. 
Autotalliosaan ulkotilan kohdalle tehdyssä rakenneavauksessa RA18 todettiin lastuvil-
lalevyä. Avauksessa havaittiin lievä poikkeava kemiallinen haju. Muita autotalliosaan 
tehtyjä rakenneavauksia (RA14 ja RA16) ei joko porattu riittävän syvälle, jotta olisi ha-
vaittu suunnitelmien mukainen lämmöneriste, tai eristettä ei ole. 
Havaintoja välipohjista ja niihin tehdyistä rakenneavauksista on esitetty seuraavissa 
kuvissa. 

Kuvat 19 a. ja b. Lattiapäällysteenä on pääasiassa vinyylilaattaa. Rikkoutuneen vinyy-
lilaatan alla on mustaa liimaa. Musta liima saattaa sisältää asbestia. Muovimattoa on 
käytetty autotalliosan 2. kerroksen tiloissa, joissa muovimatto on huomattavan likainen. 
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Kuva 20. Märkätilojen lattiapäällysteenä on pääosin 6-kulmainen keraaminen laatta. 

Kuvat 21 a. ja b. Kipsilevyalakaton avauksessa RA10 (tila 219) todettiin kipsilevyssä ja 
seinäpinnalla havaittujen vesivuotojälkien johtuvan yläpuolisten märkätilojen haljen-
neesta viemäristä (musta putki, halkeama koko viemärin mitalla). 

Kuva 22. Rakenneavauksesta RA14 (tila 228, vanhan wc-tilan kohdalla) havaittiin pin-
tabetonin alla olevan bitumisivelyä. Avauksesta havaittiin lievä PAH-yhdisteisiin viit-
taava haju. 
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Kuvat 23 a ja b. Autotalli- ja korjaamotilat tarkastettiin aistinvaraisesti. Autotallitiloissa 
säilytetään haitta-ainepitoisia materiaaleja, jotka myös haisevat voimakkaasti. Hajut 
kulkeutuvat vanhojen epätiiviiden putkiläpivientien kautta myös ylemmän kerroksen toi-
mistotiloihin. 

7.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Toimisto-osan eristeettömät välipohjarakenteet ovat sisäilma- ja kosteusteknisestä nä-
kökulmasta turvallisia ja vikasietoisia. Välipohjien lattiapäällysteiden todettiin katsel-
musten perusteella olevan melko hyvässä kunnossa, joitain rikkoutuneita vinyylilaat-
toja havaittiin. Välipohjaan mahdollisesti kohdistuvien toimenpiteiden osalta tulee huo-
mioida, että suuri osa välipohjien lattiapäällysteistä on vinyylilaattaa, joka todennäköi-
sesti sisältää asbestia. Vinyylilaatan kiinnityksessä on ainakin osittain käytetty mustaa 
liimaa, joka saattaa sisältää asbestia. 
Autotalliosan 2. kerroksen lattiana olevassa välipohjassa on ainakin osittain lastuvilla-
levyä, joka on saattanut vaurioitua mahdollisista viemäriläpivientien vesivuodoista. Ny-
kyisten ja entisten märkätilojen kohdalla rakenteessa oleva bitumisively saattaa sisäl-
tää haitta-aineita. Suosittelemme parantamaan toimistotilojen ja autotallin välisen väli-
pohjan läpivientien ilmatiiveyttä, jotta niiden kautta toimistotiloihin ei kulkeudu epäpuh-
tauksia (pakokaasut) ja hajuja autotalleista tai rakenteesta. 
Märkätilat ovat osittain alkuperäisiä ja osittain myöhemmin rakennettuja, mutta toden-
näköisesti niissä ei ole vedeneristeitä tai vedeneristeiden tekninen käyttöikä on ohi-
tettu. Suosittelemme uusimaan märkätilojen vedeneristeet. 
Paikallavalettujen välipohjien ulkoseinä-välipohjaliitoksessa ei ole rakenneleikkausten 
mukaan tiivistystarvetta, sillä ilmayhteyttä ulkoseinäeristeeseen ei ole. Sen sijaan ker-
roksellisissa välipohjissa (V4, V3) on suositeltavaa tiivistää pintabetonilaatan ja ulko-
seinien liitoskohdat samalla, kun pintarakenteita uusitaan. 
Suositelluilla korjaustavoilla rakenteeseen jäävät sisäilmariskit 
Autotalliosan 2. kerroksen välipohjassa mahdollisesti jo olevat vauriot jäävät välipohja-
rakenteeseen. Tällöin riskinä on, että rakenneliittymiin ja läpivienteihin jää vähäisiä il-
mavuotopaikkoja, joiden kautta rakenteissa jo olevat ja tulevaisuudessa muodostuvat 
epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. Rakenteiden ilmatiiviyden paranta-
miseen perustuvien korjausten tavoitekäyttöikä on 15–20 vuotta. 

8 Ulko- ja väliseinärakenteet sekä ikkunat 
8.1 Rakenne 

Ulkoseinän rakennetyyppi on pääosin betoni-villa-tiili (alkuperäisissä suunnitelmissa 
rakennetyyppi S1) ja ikkunoiden alapuolella tiili-villa-tiili (alkuperäisissä suunnitelmissa 
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rakennetyyppi S2). Ulkoseinien sisäpinnat ovat maalattuja ja ulkopinnat puhtaaksimuu-
rattua tiiltä. 
Väliseinärakenteet ovat pääasiassa maalattuja tiilimuurattuja seiniä. Toimisto-osan 1. 
kerroksen alkuperäiset väliseinät sekä autotalliosan toimistotilojen väliseinät lähtevät 
ala-/välipohjan runkolaatan päältä. 
Ulkoseinän rakenne yleensä on lähtötietojen mukaan ja rakenneavauksista RA2, RA8, 
RA12, RA13, RA15, RA17 ( 32 mm) tarkasteltuna sisältä ulospäin lueteltuna seu-
raava: 

· maali 
· tiili, 130 mm TAI betoni, 150 mm 
· mineraalivilla, 100 mm 
· tiili 

Ulkoseinän rakenne päätyseinällä tilassa 115 on raken-
neavauksesta RA2 ( 32 mm) tarkasteltuna sisältä ulospäin 
lueteltuna seuraava: 

· 
· 
· 

puukuitulevy, ~10 mm 
lastulevy, ~10 mm 
koolaus ja mineraalivilla, 75 mm 

sisäpuolinen 
lisälämmön-
eristys 

· maali 
· tiili, 130 mm 
· mineraalivilla, 100 mm 
· tiili 

Ulkoseinän alaosan (sokkeli) rakenne yleensä on rakenneavauksista RA7, RA5 
( 32 mm) tarkasteltuna sisältä ulospäin lueteltuna seuraava: 

· maali 
· betoni, 150 mm 
· korkkieriste, 45…60 mm 
· betoni 

Ulkoseinän alaosan (sokkeli) rakenne vanhan oviaukon 
kohdalla tilassa 111 on rakenneavauksesta RA4 ( 32 
mm) tarkasteltuna sisältä ulospäin lueteltuna seuraava: 

· maali 
· betonitiili, 130 mm 
· maali 
· ilmaväli, 35 mm 
· EPS-levy, 100 mm 
· betoni 

Ulkoseinän rakenne ikkunan alapuolella tilassa 118 on rakenneavauksesta RA6 ( 32 
mm) tarkasteltuna sisältä ulospäin lueteltuna seuraava: 

· maali 
· tasoite, 5 mm 
· betoni, 150 mm 
· puukuitulevy, 20 mm 
· mineraalivilla, 100 mm 
· tiili 
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Rakennuksen alkuperäiset ikkunat lounaispäädyssä sekä 3. kerroksessa ovat 2-lasisia 
puu-puu-ikkunoita (MS-ikkuna). Rakennuksen 2. kerroksen pitkien sivujen MS-ikkunat 
on uusittu todennäköisesti 1970-luvulla tilamuutosten yhteydessä. 1. kerroksen pitkien 
sivujen vuonna 1998 uusitut ikkunat ovat 3-lasisia puu-alumiini-ikkunoita (MSE-
ikkuna). Rakennuksen ikkunoiden kokoa ja sijoittelua on muutettu tilamuutosten yhtey-
dessä. 

8.2 Havainnot 
Havainnot sisätiloista 
Ulkoseinien sisäpinnat ovat maalattuja eikä niissä aistinvaraisesti havaittu kosteusjäl-
kiä. Ensimmäisessä kerroksessa sokkeleissa (ulkoseinien sisäpinnan alaosassa) ja ik-
kunanylityspalkeissa todettiin hieman kohonneita pintakosteudenosoittimen lukemia. 
Useista sokkeleihin ja ikkunanylityspalkkeihin aiemmissa tutkimuksissa tehdyistä po-
rarei’istä havaittiin mikrobiperäinen haju ja kahdessa ulkoseinän rakenneavauksista 
otetussa materiaalinäytteessä todettiin mikrobikasvua. 
Väliseinät ovat maalattuja tiilimuurattuja tai kevytrakenteisia seiniä. Niiden pinnat olivat 
pääosin hyväkuntoiset. Toimistohuoneiden ja käytävien välisissä seinissä oli vanhoja 
siirtoilmasäleikköjä, jotka oli täytetty mineraalivillalla ja peitetty peltilevyillä. Autotalli-
osan toimistotiloissa sekä toimisto-osan 1. kerroksessa runkolaatan päältä lähtevien 
väliseinien ja pintalaatan liittymässä havaittiin rako. 
Havainnot ikkunoista 
Ikkunoiden pystypielissä sekä ikkunapellitysten liittymissä on selviä vesitiiveyspuut-
teita, ja sadevesi pääsee suoraan karmin ja seinän välissä olevaan villaan. Ikkunapel-
litykset ovat hyvin loivia ja niiden maalipinnoite lohkeilee laajalti. Pellityksiä ei ole liitetty 
tiilimuuraukseen vesitiiviisti. 
Kolmannen kerroksen alkuperäiset ja toisen kerroksen ikkunat ovat ikääntyneet ja ul-
kopuitteissa on laajalti maalivaurioita. Raskaimmin säärasitetulla lounaisjulkisivulla ul-
kopuitteissa havaittiin lahoa ja ikkunalasien pinnoitekalvossa vaurioita. Ensimmäisen 
kerroksen pitkien sivujen vuonna 1998 uusitut ikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa. 
Havaintoja ulko- ja väliseinistä, niihin tehdyistä rakenneavauksista ja ikkunoista on esi-
tetty seuraavissa kuvissa. 

Kuvat 24 a. ja b. Useisiin tiloihin on aiemmissa tutkimuksissa tehty ikkunoiden ala- ja 
yläpuolelle porareiät (ympyröity keltaisella kuvaan a). Muutamista ikkunan yläpuolelle 
tehdyistä porarei’istä havaittiin mikrobiperäinen haju. Ikkunoiden alapuolella ulkoseinä-
rakenne on yleensä tiili-villa-tiili, paikoin tiili-villa-betoni. Muutamissa 1. kerroksen ti-
loissa (esim. tila 118, kuva b) ikkunan alapuolella seinärakenne poikkeaa tavanomai-
sesta, ja sen pintatasoitteessa on jäljitelty betonilaudoituksen kuviota. 
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Kuva 25. Toimistohuoneiden ja käytävien välisissä seinissä oli vanhoja siirtoilmasäleik-
köjä, jotka oli täytetty mineraalivillalla ja peitetty peltilevyillä. 

Kuva 26 a ja b. Toisessa kerroksessa toimisto-osan ja autotallisiiven välisessä osassa 
havaittiin halkeama muuratun väliseinän alareunassa. Kyse on siltamaisesta raken-
teesta toimisto-osan ja autotalliosan välissä. 

Kuva 27. Ulkoseinän rakenneavauksista RA8 (tilassa 208), RA12, RA13 ja RA15 ei 
havaittu poikkeavia hajuja. Avauksista otettiin materiaalinäytteet, joista kahdessa to-
dettiin selvää mikrobikasvua. 
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Kuva 28. Rakenneavauksen RA2 (tilassa 115) lisäeristyksessä ei havaittu aistinvarai-
sesti vaurioita. Tiilen sisäpinta oli huomattavan kylmä. 

Kuva 29. Rakenneavaus RA6 (tila 118) tehtiin poikkeavan näköiseen ulkoseinäraken-
teeseen ikkunan alapuolella. Rakenteessa havaittiin puukuitulevy sisäkuoren ulkopin-
nassa ennen mineraalivillalämmöneristettä. Avauksesta ei havaittu poikkeavia hajuja. 

Kuva 30. Sokkelin rakenneavauksesta RA4 (tilassa 111) ei todettu hajuja. Kyseissä 
kohdassa on alun perin ollut iso varaston ovi, joka on muutettu ikkunaksi korjauksessa 
1986. Sokkelin eristeenä oleva EPS-levy näytti hyväkuntoiselta. Sisäkuori on tehty be-
tonitiilistä. 
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Kuvat 31 a ja b. Sokkeliin tehdyistä rakenneavauksista (RA5, tila 118 ja RA7, tila 106) 
havaittiin mikrobiperäinen haju. RA7:ssä (kuva a) sokkelin eristeenä oleva korkki on 
kosteaa, RA5:ssä (kuva b, keltaisten ympyröiden välissä) korkki on selvästi tummunut. 

Kuva 32. a. Yhdessä ikkunalistan avauksessa havaittiin polyuretaanivaahtoa, joka on 
hapertunutta. Sisäpuolella ei havaittu ilmavuoto- tai kosteusjälkiä. b. Toisessa ikku-
nalistan avauksessa tilkkeenä oli mineraalivillaa ja karmipuu oli kovaa. 

Kuvat 33 a. ja b. Ikkunapenkin listaa irrotettiin tilassa 312. Listan takana ei havaittu 
rakoa tms., josta olisi ilmayhteys eristetilaan. 
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Kuva 34. Ikkunoiden puuosat olivat sisätiloissa pääosin lujia, mutta niissä oli maalivau-
rioita. Ikkunaliittymissä havaittiin ilmavuotojen aiheuttamia tummentumia. 

Kuva 35. Tuuletusikkunoissa havaittiin paikoin vesitiiveyspuutteita, ikkunaväliin oli 
päässyt kosteutta (kuva a) ja ulkopuitteen tiivisteenä oleva nauha on kovettunut (kuva 
b). 

8.3 Pintakosteuskartoitus ja kosteusmittaukset 
Ikkunanylityspalkeille ja sokkelirakenteille (ulkoseinien sisäpinnan alaosa 1. kerrok-
sessa) tehtiin huonetilojen puolelta pistokoeluontoinen pintakosteuskartoitus. Ikku-
nanylityspalkeissa ja sokkeleissa todettiin hieman kohonneita pintakosteudenosoitti-
men lukemia (lukemat 75…90). 
Rakennuksen ulkoseinärakenteisiin tehtiin 5 kpl hetkellisiä kosteusmittauksia.  Hetkel-
listen kosteusmittausten perusteella ulkoseinärakenteiden kosteuspitoisuus ei ole ko-
honnut. Mittaushetkellä ulkoilman lämpötila oli noin 12 ºC ja suhteellinen kosteus noin 
70…80 %RH. 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2. Mittauspaikat on esitetty liitteessä 1. 
Taulukko 2. Ulkoseinän eristetilaan noin syvyydelle 200 mm seinän sisäpinnasta teh-
tyjen hetkellisten kosteusmittausten tulokset. Taulukossa on esitetty lämpötila (t), suh-
teellinen kosteus (RH) ja ilman absoluuttinen kosteus (abs). Sisäilman olosuhteet on 
mitattu lattian rajasta mittauspisteiden vierestä. 

Mittapiste Mittaus-
syvyys 

mittapää 
(nro) t [ºC] RH [%] abs [g/m3] 

K1, tila 106, vanhan ikkunan 
alapuolelta, noin 160 cm lat-
tiapinnassa 

sisäilma H34 20,8 49,6 9,0 

eristetila H35 19,2 42,8 7,1 
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Mittapiste Mittaus-
syvyys 

mittapää 
(nro) t [ºC] RH [%] abs [g/m3] 

K2, tila 206, ikkunan alapuo-
lelta 

sisäilma H36 20,3 52,2 9,2 

eristetila H37 19,1 43,3 7,1 

K3, tila 205, ikkunan alapuo-
lelta 

sisäilma H37 20,8 50,8 9,3 

eristetila H36 20,9 54,7 10,0 

K4, tila 218, ikkunan yläpuo-
lelta (leukapalkki) 

sisäilma H37 20,1 54,0 9,4 

eristetila H36 18,7 58,5 9,4 

K5, tila 115, ikkunan alapuo-
lelta, lisäeristetty seinä 

sisäilma H34 21,6 48,1 9,2 

eristetila H36 14,8 60,5 7,7 

Eristetilan hetkellisten kosteusmittausten perustella ulkoseinän eristetilan olosuhteet 
olivat mittaushetkellä melko lähellä sisäilman olosuhteita. Ulkoilman olosuhteet vaikut-
tavat merkittävästi eristetilan olosuhteisiin, joten hetkellisten kosteusmittauksien mer-
kitys muiden havaintojen ohella on pieni. 

8.4 Materiaalinäytteet 
Ulkoseinän mineraalivillaeristeestä otettiin neljä materiaalinäytettä mikrobianalyysiä 
varten. Materiaalinäytteille suoritettiin mikrobianalyysi laimennossarjamenetelmää 
käyttäen Mikrobioni Oy:n toimesta. Materiaalinäytteen ottopaikat on merkitty liittee-
seen 1. Analyysitulokset on koottu taulukkoon 1 ja laboratorioanalyysit kokonaisuudes-
saan ovat liitteessä 2. 
Taulukko 3. Ulkoseinän mineraalivillaeristeestä otettujen materiaalinäytteiden tulokset. 

Näyte Rakenneavaus ja tila Materiaali Analyysitulos ja tarkenne 

MAT3 
RA8, tila 208 
ikkunoiden välissä 
(vertailu) 

mineraalivilla Ei mikrobikasvua materiaalissa. 

MAT4 RA12, tila 313 
ikkunan alapuolelta mineraalivilla Ei mikrobikasvua materiaalissa. 

MAT5 RA13, tila 306 
ikkunan alapuolelta mineraalivilla Selvä mikrobikasvu materiaalissa. 

Suuri homepitoisuus 

MAT6 RA16, tila 225 
ikkunan alapuolelta mineraalivilla 

Selvä mikrobikasvu materiaalissa. 
Suuret home- ja bakteeripitoisuudet, indi-
kaattorimikrobeita 

8.5 Ilmatiiviys ja merkkiainekokeet 
Ulkoseinärakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin aistinvaraisesti sekä merkkiainekokeella. 
Aistinvaraisesti ja merkkisavun avulla tarkasteluna ulkoseinän rakenneliittymissä ei ha-
vaittu merkittäviä epätiiveyskohtia. 
Merkkiainekoe MAK1 tehtiin 3. kerroksen toimistohuoneeseen 313, ja sillä arvioitiin tiili-
villa-tiilirakenteisen ulkoseinärakenteen ilmatiiveyttä. Merkkiainekoetta varten tila ali-
paineistettiin erillisen Blowerdoor-laitteiston avulla, jolloin tilat saatiin noin 10 Pa alipai-
neiseksi ulkoseinän eristetilaan nähden. Kokeessa merkkiainekaasu syötettiin ulkosei-
närakenteen mineraalivillakerrokseen tiilirakenteiden sisäkuoren läpi poratun reiän 
kautta. Kaasua syötettiin virtausnopeudella 4 l/min noin 10 min ajan, jolloin syötetyn 
kaasun kokonaismäärä on noin 40 litraa. Merkkiainekokeessa havaittiin merkittävää 
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ilmavuotoja ikkunaliittymistä sekä patterin ja sähkökourun kannakkeista. Ilmavuotopai-
kat on merkitty seuraavaan kuvaan. 

Kuva 36. Merkkiainekokeen MAK1 tutkimusjärjestelyt ja havaitut ilmavuotokohdat. 
Merkkiainekokeessa havaittiin selvää vuotoa ulkoseinän liittymistä ja kannakkeiden 
rei’istä. Vuotokohdat on merkitty kuvaan punaisella. Merkkiainekaasun syöttökohta on 
merkitty kuvaan sinisellä nuolella. 

8.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Puhtaaksimuuratulle tiilijulkisivulle on tyypillistä, että se läpäisee jonkin verran vettä, 
jolloin eristetilassa on ajoittain mikrobikasvun mahdollistavat olosuhteet. Ulkoseinän 
kosteusrasitusta lisäävät rakennuksen räystäättömyys ja ikkunaliittymien merkittävät 
vesitiiveyspuutteet. Rakenteen heikon tuulettuvuuden vuoksi sen kuivumiskyky on 
heikko ja ulkovaipan lämmöneristeissä todettiin mikrobivaurioita. Ulkoseinärakenteen 
sisälle on rakennuksen käyttöiän aikana kertynyt epäpuhtauksia ilmavirtausten mu-
kana mutta myös paikallisten vesivuotojen kosteusrasitus on pitänyt yllä mikrobiperäi-
selle toiminnalle suotuisia olosuhteita. 
Tiili-villa-tiili –rakenteisen ulkoseinän ilmatiiviys on tyypillisesti heikko liittymien lisäksi 
laastisaumojen kohdalla, mikäli tiilipinta on puhtaaksi muurattu. Kohteessa puhtaaksi-
muuratut seinät on maalattu eikä saumojen kautta todettu vuotoja. Merkittäviä ilmatii-
veyspuutteita todettiin kuitenkin ikkunoiden ympärillä ja patterikiinnikkeiden kohdalla. 
Näiden kautta ulkoseinärakenteiden epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan 
heikentäen sisäilman laatua. Sokkelin kosteusvaurioherkkä korkkieriste on yhteydessä 
ulkoseinän eristetilaan mahdollistaen ilmavuodot sokkelihalkaisusta asti. Paikalla vale-
tun betonisen sisäkuoren ilmatiiveys on tyypillisesti hyvä, mutta betoniseinissäkin on 
kiinnikkeitä ja ikkunaliittymiä, joiden kautta voi tapahtua ilmavuotoa sisäilmaan. Ikku-
noiden ympärillä havaitut ilmavuototummentumat osoittavat, että ulkoseinän ikkunaliit-
tymistä on tapahtunut ilmavirtauksia. 

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY 
ESPOO • LAPPEENRANTA • TAMPERE • VAASA 
+358 20 769 8698 • www.vahanen.com • Y-tunnus 2725717-2 

www.vahanen.com


 

Tutkimusselostus 31 (50) 
Otakaari 8, toimistotilat 
Kosteus- ja sisäilmatekninen kun-
totutkimus 
21.12.2020 

Ulkoseinien mikrobivaurioiden ja ilmatiiveyspuutteiden vuoksi suositellaan ulkovaipan 
sisäkuoren tiivistystä. Tiili-villa-tiiliseinät tulee tiivistää liittymien lisäksi myös seinäpin-
noiltaan. Pelkän maalin varassa oleva ilmatiiviys on riskialtis. Korjaustoimenpiteet kos-
kevat lähes kaikkia tiloja. Tilan 115 päätyulkoseinän lisälämmöneristys on suositelta-
vaa poistaa. Julkisivujen korjaustoimenpide-ehdotukset on esitetty luvussa 10. 
Väliseinärakenteet ovat hyväkuntoiset ja sisäilma- ja kosteusteknisestä näkökulmasta 
turvalliset.  Poikkeuksena ovat runkolaatan päältä lähtevät väliseinät, joiden lattialiitty-
mässä olevasta raosta on ilmayhteys ala-/välipohjan lastuvillaeristeeseen. Suositte-
lemme parantamaan väliseinien ja ala-/välipohjan liittymän ilmatiiveyttä toimisto-osan 
1. kerroksessa alkuperäisten väliseinien osalta sekä autotalliosan toimistotiloissa, jotta 
tiloihin ei kulkeudu epäpuhtauksia lastuvillaeristeestä. Lisäksi suosittelemme poista-
maan mineraalivillat vanhoista siirtoilmasäleikköaukoista. Toimisto-osan ja autotallisii-
ven välisen osan toisen kerroksen väliseinän painuman syy on suositeltava selvittää. 
Ulkoseinärakenteen sisäilmariskejä suositeltujen korjausten jälkeen kuvataan julkisi-
vua koskevassa luvussa 10. 

9 Julkisivut 
9.1 Havainnot 

Tiilimuuratut julkisivut 
Rakennuksen tiilimuuratut julkisivut ovat paikoin tyydyttävässä kunnossa, mutta pää-
osin välttävässä kunnossa. Julkisivuissa havaittiin yksittäisiä haljenneita tiiliä. Julkisi-
vumuuraus on jälkisaumattu, jälkisaumauksen paksuus vaihteli eri julkisivuilla. Muu-
rauslaasti on yleisesti kovaa ja tyydyttävässä kunnossa. Jälkisaumauslaasti on rapau-
tunut erityisesti voimakkaalle säärasitukselle alttiina olevassa lounaisessa päädyssä 
sekä rakennuksen ulkonurkissa ja seinien yläosissa. Ikkunoiden vesipelleissä ja niiden 
alapuolisessa muurauksessa havaittiin sammaloitumista, erityisesti koillisessa pää-
dyssä. 
Tiilimuurattuihin julkisivuihin tehtiin pistokoeluontoisesti kolme rakenneavausta. Ulko-
seinän rakennetyypin todettiin vastaavan suunnitelmia. Vuorivillaeristeen havaittiin ole-
van tummunutta ja ainakin paikallisesti ummehtuneen hajuista. Rakenneavausten pai-
kat ovat esitetty raportin liitteenä olevissa julkisivukartoissa (Liite 2). 
Ikkunoiden väleissä on puupanelointi, jonka pinnoite on pääosin kulunut ja hilseillyt, 
eikä suojaa enää puuta. Paneloinnissa puu on paikallisesti pehmentynyt alaosista. Ik-
kunoiden listoituksessa on käytetty painekyllästettyä puuta, eikä painekyllästetyssä-
puussa havaittu pehmentymistä. 
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Kuva 37. Julkisivun tiilimuuraus on alemmissa kerroksissa siisti, kuva rakennuksen 
luoteissivulta, sisäpihan puolelta. 

Kuva 38. Jälkisaumauslaasti on paikallisesti voimakkaasti rapautunut, kuva rakennuk-
sen lounaispäädystä. 
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Kuva 39. Rakennuksen koillisen puoleisessa päädyssä havaittiin muurauksessa sam-
maloitumista. Seinä on sisäpinnasta lisälämmöneristetty. 

Kuvat 40 a ja b. Julkisivujen puupanelointi on yleisesti välttävässä kunnossa. Pinnoite 
on yleisesti kulunut, eikä suojaa enää puuta. Puun pehmenemistä havaittiin vain pai-
kallisesti. 

Kuvat 41 a ja b. RAK1, rakennuksen sisäpihan luoteisella sivulla ikkunoiden välisestä 
muurauksesta. Vuorivillaeriste on voimakkaasti tummunut ja siinä havaittiin lievä um-
mehtunut haju. Rakenneavauksessa ei havaittu kosteusjälkiä.  Muurauksen ja eristeen 
välissä on kynsirako. 

Ikkunat ja ylityspalkit 
Ikkunoiden ylityspalkit ovat teräsbetonisia leukapalkkeja, joiden ulkopuoli on pinnoitta-
maton. Ikkunaylityspalkkien kunto vaihteli eri puolilla rakennusta ja niissä todettiin laa-
jahkoja teräskorroosiovaurioita leukapalkkien otsa- ja alapinnassa.  Leukapalkkien ylä-
puolisessa tiilimuurauksessa ei ole rakoja tai putkia vedenpoistona ja rakenteen tuule-
tusta varten, eikä leuan yläpinnassa ole rakennetta, jota pitkin ulkoseinärakenteen kos-
teus ohjautuisi seinälinjan ulkopuolelle. 
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Rakennuksen kaakkoisella sivulla leukapalkin yläpuolisessa muurauksessa havaittiin 
voimakasta, lähinnä vaakasuuntaisia laastisaumoja myötäilevää halkeilua. Leukapalk-
kien yläpuolinen muuraus on paikallisesti lohjennut rakennuksen nurkka-alueella. Ra-
kenneavauksessa RAK4, joka tehtiin lounaiselle päätyseinälle leukapalkin yläpuolelle, 
havaittiin syvähkö ura leukapalkin viisteen alareunassa. Leukapalkkien yläpuolinen tii-
limuuraus on alttiina voimakkaalle kosteusrasitukselle. 

Kuvat 42 a…d. Leukapalkit ovat voimakkaasti rapautuneet ja niissä on laajoja teräskor-
roosion aiheuttamia vaurioita. Kuvat lounaan, luoteen sekä kaakon puoleisilta julkisi-
vuilta. Kuvan c palkin yläpuolisessa muurauksessa havaittiin vaakasuuntaisia hal-
keamia, ja kahden alimman muurausrivin saumauslaasti on rapautunut. Sisäpihan lou-
naisella sivulla (kuva d), seinän molemmissa ulkokulmauksissa muuraus on painunut 
leukapalkin vierestä. 

Kuvat 43 a ja b. RAK4 rakennuksen lounaispäädystä leukapalkin yläpuolelle tehty ra-
kenneavaus. Palkin päällä ei ole vedenohjausta. Vuorivillaeriste on voimakkaasti tum-
munut. Avauksessa ei havaittu poikkeava hajua tai kosteusjälkiä. 
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Kuvat 44 a…d. Lounaispäädyssä alkuperäiset ikkunat ovat yleisesti huonokuntoiset. 
Ikkunalasien pinnoitteena olevassa kalvossa on vaurioita (kuva b). Ulkopuolella puu on 
voimakkaasti halkeillutta, pinnoite on kulunut ja hilseillyt eikä enää suojaa puuta. Lasin 
alareunan kittaus on kovaa, halkeillutta ja sauma ei ole enää tiivis. Ulkopuitteissa ha-
vaittiin yleisesti alkavaa pehmenemistä ja paikallisesti lahoa. 

Kuva 45. Ensimmäisen kerroksen uudemmat ikkunat ovat pääosin siistit ja tyydyttä-
vässä kunnossa. Niissä havaittiin ainoastaan paikallisia pinnoitevaurioita. 
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Kuvat 46 a…c. Ikkunapellitykset ovat melko tasaiset, eikä pellityksiä ole liitetty tiilimuu-
raukseen vesitiiviisti. Pellitysten vesinokan pituus on riittävä. Vesipellin etureunan si-
säpuolella on puu (kuva c), jota vasten pelti on muotoiltu. Sisäpihan puolelle tehdyssä 
pellin avauksessa havaittiin puun olevan lahonnut. 
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Kuvat 47 a ja b. Ikkunaliittymissä on merkittäviä vesitiiveyspuutteita. Pystypielien puiset 
listat ovat huonossa kunnossa ja niiden takaa on suora yhteys ulkoseinän eristetilaan. 

Sokkelit 
Rakennuksen sokkelit ovat pinnoittamatonta, paikallavalettua teräsbetonia. Sokkelit 
ovat tyydyttävässä kunnossa, niissä ei havaittu laaja-alaisia vaurioalueita. Ulkopin-
nassa havaittiin yksittäisiä halkeamia sekä teräskorroosiovaurioita. Sokkelin yläpuoli-
sessa tiilimuurauksessa ei ole rakoja tai –putkia vedenpoistoa ja rakenteen tuuletusta 
varten, eikä sokkelin yläpinnassa ole vedeneristettä. 

Kuvat 48 a. ja b. Sokkelit ovat tyydyttävässä kunnossa, niissä ei havaittu laaja-alaista 
vaurioitumista. 
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Kuvat 49 a ja b. RAK5 rakennuksen kaakkoiselta sivulta, läheltä rakennuksen itäkul-
maa. Sokkelin päällä ei ole vedenohjausta. Avauksessa ei havaittu poikkeava hajua tai 
kosteusjälkiä. 

9.2 Näytteet ja laboratoriotutkimukset 
Leukapalkeista (ikkunanylityspalkki) ja sokkeleista irrotettiin timanttiporalla Ø50 mm:n 
näytteitä yhteensä 8 kpl, joista 4 kpl oli leukapalkista ja 4 kpl sokkeleista. Tässä kap-
paleessa on esitetty tehtyjen laboratoriotutkimusten keskeiset tulokset tiivistetysti. 
Kaikki materiaalinäytteiden tiedot ja laboratorioanalyysien tulokset on esitetty liitteenä 
olevassa laboratoriotutkimusselosteessa TT 4022. 
Aistinvaraisen tarkastuksen lisäksi tehtiin seuraavat tutkimukset: 

· terästen peitekerrosmittaukset, 161 kpl 
· karbonatisoitumissyvyyden määritys fenolftaleeniliuoksella, 8 kpl 
· betonin vaurioitumisen ja rakenteen määrittäminen ohuthietutkimuksin, 3 kpl. 
· betonin vetolujuuden määritys, 3kpl 
· betonin happoliukoisen kloridipitoisuuden määritys, 2 kpl 

Pistokoeluonteinen näytteenotto kohdistettiin kokemusperäisesti aistinvaraisten ha-
vaintojen perusteella siten, että rakenteiden kunnosta saadaan mahdollisimman luo-
tettava ja kattava kuva. 
Tulokset pätevät vain otettuihin näytteisiin ja tutkittuihin rakenteiden alueisiin. Raken-
teissa saattaa olla piileviä vaurioita, joita tämän tutkimuksen avulla ei ole saatu selville 
tai vaurioiden aste ja laajuus saattavat poiketa tutkimushetkellä todetusta. Näihin seik-
koihin tulee varautua korjaussuunnitteluasiakirjoissa ja urakkasopimuksessa. 
Näytteenottokohtien sijainti on esitetty raportin liitteenä olevissa julkisivukartoissa (Liite 
2). Näytteet ja niille tehdyt laboratorioanalyysit on esitetty alla olevassa taulukossa 
(Taulukko 4). 
Taulukko 4. Näytteet ja niille tehdyt laboratorioanalyysit. 

PORANÄYTE RAKENNEOSA ILMANSUUNTA TUTKIMUKSET 

S1 sokkeli luoteeseen 
vetolujuus, 

karbonatisoituminen 

S2 sokkeli koilliseen 
vetolujuus, 

karbonatisoituminen 

S3 sokkeli kaakkoon 
ohuthietutkimus, 

kloridi, 
karbonatisoituminen 
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S4 sokkeli kaakkoon 
vetolujuus, 

karbonatisoituminen 
N1 leukapalkki luoteeseen karbonatisoituminen 

N2 leukapalkki lounaaseen 
kloridi, 

karbonatisoituminen 

N3 leukapalkki kaakkoon 
ohuthietutkimus, 

karbonatisoituminen 

N4 leukapalkki koilliseen 
ohuthietutkimus, 

karbonatisoituminen 

9.2.1 Betonin laatu ja pakkasvaurioituminen 
Ohuthietutkimukset 
Leukapalkeista ja sokkeleista irrotetuista näytteistä valmistettiin mikroskooppitutkimuk-
sia varten yhteensä 3 ohuthiettä, joiden avulla tutkittiin betonin mikrorakennetta ja mah-
dollista vaurioitumista. 
Betonien kunto luokiteltiin ohuthietutkimuksissa tarkasteltujen tekijöiden ja ominaisuuk-
sien puolesta asteikolla hyvä-tyydyttävä-välttävä-heikko. 
Keskeiset tutkimustulokset ja kuntoluokitus on esitetty alla. 

· Näyte S3: sokkeli up, kaakkoon 
o hyvä 

· Näyte N3: leukapalkki up, kaakkoon 
o tyydyttävä (lähes läpikarbonatisoitunut) 

· Näyte N4: leukapalkki up, koilliseen 
o tyydyttävä (voimakas karbonatisoituminen, paikoitellen harvaa) 

Ohuthieet tehtiin sokkelin ja leukapalkkien ulkopinnasta noin 75 mm:n syvyydelle. 
Tutkittujen näytteiden betoni on huokostamatonta. Suojahuokostusvaatimus tuli Beto-
nin säilyvyysohjeeseen (BY 9) vuonna 1976. Kohde on rakennettu vuonna 1968. Be-
toneissa on vähän tiivistyshuokosia melko tasaisesti–epätasaisesti jakautuneena. 
Huokosissa ei ole kiteytymiä. 
Sokkelinäytteen S3 betonin karbonatisoitumissyvyys ulkopinnasta on 18–28 mm. Leu-
kapalkkinäyte N3 on lähes läpikarbonatisoitunut. Leukapalkkinäyte N4 betoni on kar-
bonatisoitunut ulkopinnasta 30–34 mm ja sisäpinnasta (ohuthieessä) 28–37 mm, eli 
betonikerroksen keskellä ohuthieessä on vain noin 10 mm karbonatisoitumatonta be-
tonia. Karbonatisoituminen on ollut näytteessä S3 tavanomainen ja näytteissä N3 ja 
N4 tavanomaista voimakkaampaa. 
Näytteen S3 betonin ulkopinnassa on kaksi ulkopintaa vasten kohtisuorassa olevaa 
halkeamaa. Näytteessä S3 ei ole kutistumasäröilyä. Näytteissä N3 ja N4 on paikoitel-
len erittäin lievää–lievää kutistumasäröilyä ja näytteessä N4 lisäksi kiviainesrakeiden-
tartuntasäröilyä. Pakkassäröjä tai pakkashalkeamia ei näytteissä todettu. 
Vetolujuuden määritykset 
Sokkeleille tehtiin yhteensä 3 vetolujuuskoetta, joiden avulla arvioidaan betonin lujuutta 
ja mahdollista rapautumista. Vetolujuudet vaihtelivat välillä 2,2 – 2,6 N/mm2 (keskiarvo 
noin 2,4 N/mm2). 
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Julkaisun BY42 mukaan voidaan arvioida, että näytteessä ei todennäköisesti ole mer-
kittävää rapautumaa, kun betonin vetolujuusarvo on luokkaa 1,5 N/mm2 tai sen yli ja 
että näytteessä on jonkinasteista rapautumaa, kun betonin vetolujuusarvo on 0,5-1,0 
N/mm2. Päälle tehtävien betonikorjausten alustan vetolujuuden vähimmäisvaatimuk-
sena pidetään yleisesti 1,0 N/mm2. 
Betonin karbonatisoituminen ja terästen peitekerrosmittaukset 
Teräskorroosion arvioimiseksi rakenteista mitatut terästen suojapeitepaksuudet yhdis-
tettiin poranäytteistä määritettyihin betonin karbonatisoitumissyvyyksiin. Yksittäiset te-
rästen sijaintisyvyydet sekä betonin karbonatisoitumissyvyydet on esitetty liitteen labo-
ratoriotutkimusselosteessa. 
Leukapalkkien poranäytteet ja peitekerrosmittaukset on otettu aistinvaraisesti ulkopuo-
lelta tarkasteltuna rakennuksen parempi kuntoisista leukapalkeista pistokoeluontoi-
sesti. 
Leukapalkit 
Elementtien ulkopinnoilla betonin karbonatisoituminen on edennyt 5 – 97 mm:n syvyy-
delle (keskiarvo noin 46 mm). Näyte N1 on läpikarbonatisoitunut ja näytteet N2, N3 ja 
N4 osittain läpikarbonatisoituneet, betoni on kaikkien neljän poratun näytteen kohdasta 
kabronatisoitunut syvemmälle, joten todennäköisesti todellinen keskiarvo on vielä las-
kettua suurempi. Peitekerrosmittausten perusteella teräkset sijaitsevat keskimäärin 32 
mm syvyydessä (13 - 81 mm). Mittausten mukaan leukapalkkien raudoitusteräksistä 
arviolta yli puolet sijaitsee karbonatisoituneessa betonissa ja ovat siten alttiina te-
räskorroosiolle. Palkkien teräskorroosioriski on erittäin merkittävä. 
Sokkelit 
Sokkeleiden ulkopinnoilla betonin karbonatisoituminen on edennyt 8 - 23 mm:n syvyy-
delle (keskiarvo noin 15 mm). Sokkeleiden sisäpinnoilla betonin karbonatisoituminen 
ei ole edennyt lainkaan yhdessäkään näytteessä. Raudoitteet sijaitsevat 15 - 84 mm:n 
syvyydellä betonin ulkopinnasta (keskiarvo noin 50 mm). Mittausten mukaan sokkelien 
ulkopinnoilla teräksiä sijaitsee vähäinen määrä karbonatisoituneessa betonissa ja ne 
ovat alttiina teräskorroosiolle. Sokkeleiden teräskorroosioriski on erittäin alhainen. 
Kloridimääritys 
Taulukko 5. Kloridimäärityksen perusteella kohteen leukapalkkien ja sokkeleiden beto-
nirakenteissa ei todettu haitallisia pitoisuuksia klorideja. Normaalien betonirakenteiden 
kynnysarvona voidaan pitää 0,07p-% kloridipitoisuutta. 

PORANÄYTE RAKENNEOSA TULOS (p-%) 

S3 sokkeli 0,01 
N2 leukapalkki 0,01 

9.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Kohteessa tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella voidaan todeta julkisivujen 
olevan yleisesti välttävässä kunnossa. 
Tiilimuuraus ja ikkunoiden ylityspalkit 
Saumauslaasti on paikoin voimakkaasti rapautunut, erityisesti säärasitetuilla julkisi-
vuilla ja rakennusosilla. Lyhyet räystäät eivät myöskään suojaa seinien yläosia sään 
vaikutukselta. Paikallinen sammaloituminen rakennuksen pohjoispuolella on tyypillistä 
julkisivun varjon puoleisilla osilla. 
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Rakennuksen lounaissivun ulkonurkassa muurauslaasti on rapautunut johtuen osin 
leukapalkin raudoitteiden teräskorroosiosta ja osin palkin myötäämisestä, mistä on ai-
heutunut vähäinen vajoama julkisivumuuraukseen. Ulkonurkissa julkisivurakenteen on 
todennäköisesti tarkoitus toimia siten, että laastisaumat, tiilet sekä raudoite muodosta-
vat palkkirakenteen ja kannattelevat ulkonurkan muurauksen painoa. 
Ikkunoiden ylityspalkkeina olevat leukapalkit ovat kosteusteknisesti riskialttiita ja niissä 
todettiin huomattavia vaurioita. Rakenteen ohuuden takia betonin karbonatisoituminen 
etenee kolmesta suunnasta. Leukapalkkien pinnoittamaton ulkopinta on alttiina viisto-
saderasitukselle ja vedenpoiston puutteet altistavat leuan yläpinnan pitkäaikaiselle 
kosteusrasitukselle. Leukapalkin yläpuolisessa muurauksessa laastisaumoja myötäile-
vät vaakasuuntaiset halkeamat viittaavat kohonneeseen kosteusrasitukseen, joka on 
rapauttanut laastisaumoja. Palkeissa esiintyy jo pitkälle edenneitä teräskorroosiovau-
rioita, ja palkkien raudoitteiden teräskorroosioriski on erittäin merkittävä. Ikkunoiden 
ylityspalkki muodostaa kosteusteknisesti tarkasteltuna riskirakenteen. 
Pitkäaikainen kosteusrasitus lisää myös sisäilmaan vaikuttavien kosteusvaurioiden ja 
puisten ikkunarakenteiden vaurioitumisriskiä. Teräsbetoninen leukapalkki patoaa ulko-
kuoren läpi kulkeutuvan kosteuden seinärakenteen sisään, mikä lisää eristetilan mik-
robivaurioitumisriskiä. Aistinvaraisten havaintojen (mikrobiperäinen haju) perusteella 
leukapalkkien yläpuolella on ainakin paikoin mikrobivaurioita. 
Leukapalkeissa poranäytteenotto kohdistettiin aistinvaraisesti tarkasteltuna parempi-
kuntoisiin leukapalkkeihin. Laboratorioanalyysien perusteella leukapalkit ovat raken-
teelle tyypillisesti voimakkaasti karbonatisoituneet ja valtaosa teräksistä on karbonati-
soituneessa betonissa ja ovat alttiina teräskorroosioriskille. Betoni on huokostama-
tonta, tiivistyshuokosissa ei todettu kiteytymiä. Rakenteessa ei todettu pakkassäröjä 
tai pakkashalkeamia. 
Leukapalkkien heikon kunnon ja tiimuurauksen saumausten rapautumisen vuoksi suo-
sittelemme vähintään julkisivujen raskasta korjaamista ennen rakennuksen käyttöön-
ottoa. Tämä tarkoittaa huonokuntoisimpien leukapalkkien uusimista ja muiden korjaa-
mista pinnoittamalla sekä ikkunaliittymien vesitiiveyden parantamista. Lisäksi suositte-
lemme muurauksen jälkisaumausten uusimista sekä muurauksen uusimista vähintään 
alueilta, joista muurauslaasti on rapautunut. 
Vaihtoehtoisesti leukapalkkien heikon kunnon ja tiilimuurauksen vaurioiden vuoksi on 
suositeltavaa harkita koko ulkoseinärakenteen uusimista sisäkuoreen saakka. Tällöin 
saadaan poistettua ikääntyneet, likaiset ja paikallisesti kastuneet materiaalit kokonaan. 
Samalla rakenteeseen voidaan lisätä tuuletus ja sokkelin päälle on mahdollista asen-
taa siitä nyt puuttuva vedenohjauskermi. Tällainen raskas korjaus on mahdollista tehdä 
ulkokautta tiputtamalla tiilimuuraus alas ja korjaamalla julkisivut kauttaaltaan. Samalla 
voidaan parantaa lämmöneristyskykyä ja energiatehokkuutta. 
Ikkunanylityspalkeista irtoavat betonipalat sekä julkisivun ulkonurkkien vähäiset sortu-
mat aiheuttavat pudotessaan vaaran rakennuksen piha-alueilla ihmisille ja omaisuu-
delle. 
Ikkunat 
Alkuperäiset ikkunat ovat saavuttaneet teknisen käyttöikänsä ja ovat ainakin ulkopuit-
teiden ja ulkopuolisten osien osalta huonossa kunnossa, joten suosittelemme uusi-
maan ikkunat ennen rakennuksen käyttöönottoa. Ikkunoiden uusiminen parantaa myös 
rakennuksen energiatehokkuutta. Uudemmille ikkunoille (ainakin 1. kerroksessa ikku-
noita vuodelta 1998) suosittelemme huoltokorjausta. 
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Sokkelit 
Sokkeleiden betonirakenteiden kunto on yleisesti tyydyttävä. Sokkeleissa havaittiin ai-
noastaan yksittäisiä pienehköjä halkeamia, eikä laajamittaista vaurioitumista havaittu. 
Laboratorioanalyyseissä rakenteen karbonatisoituminen on edennyt tavanomaisesti 
huomioiden rakenteen ikä. Sokkeleiden teräskorroosioriski on erittäin alhainen. Veto-
lujuus koestuksien tulokset ovat hyvät 2,2 – 2,6 N/mm2. Sokkeleiden betoni on huo-
kostamatonta, tiivistyshuokosissa ei todettu kiteytymiä. Rakenteessa ei todettu pak-
kassäröjä tai pakkashalkeamia. Sokkelin yläpuolisen tiilimuurauksen vedenpoiston 
puutteet altistavat sokkelin yläpinnan pitkäaikaiselle kosteusrasitukselle, mistä voi ai-
heutua tavanomaista nopeampaa betonirakenteiden vaurioitumista. Sokkelin yläpin-
taan olisi suositeltavaa asentaa vedenohjauskermi, jota ei ole kuitenkaan mahdollista 
tehdä purkamatta tiilimuurausta ainakin paikallisesti. 
Sokkelirakenteiden korkkieristeessä havaitut selvät mikrobivauriot ovat todennäköi-
sesti aiheutuneet sadeveden lisäksi myös maaperän kosteuden kulkeutumisesta ra-
kenteeseen. Sokkelihalkaisusta on ilmayhteys ulkoseinäeristeeseen ja sisätiloihin. 
Vaurioituneen materiaalin poistaminen sokkelihalkaisusta on käytännössä mahdo-
tonta. 
Suositelluilla korjaustavoilla rakenteeseen jäävät sisäilmariskit 
Ulkoseinien sisäpinnan ilmatiiviyttä parantamalla estetään epäpuhtauksien kulkeutu-
minen sisätiloihin, ja ikkunoiden sekä julkisivujen vesitiiveyttä parantamalla voidaan 
hidastaa uusien vaurioiden syntymistä, mutta vaurioitumisen jatkumista ei voida täysin 
estää, sillä tiilimuuraus itsessään läpäisee jonkin verran vettä. Myöskään ulkoseinära-
kenteen tuulettuvuutta ja kuivumiskykyä ei saada merkittävästi parannettua purka-
matta koko ulkoseinärakennetta. Lisäksi jo olevat vauriot jäävät ulkoseinä- ja sokkeli-
rakenteisiin. Vaurioituneen materiaalin poistaminen sokkelihalkaisusta on käytännössä 
mahdotonta.  Tällöin riskinä on, että etenkin tiilimuuraukseen jää vähäisiä ilmavuoto-
paikkoja, joiden kautta rakenteissa jo olevat ja tulevaisuudessa muodostuvat epäpuh-
taudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. 
Mikäli peruskorjauksessa julkisivua korjataan vain osittain, lämmöneristeet jätetään uu-
simatta ja ilmatiiviyttä parannetaan sisätiloissa, jää rakenteisiin epäpuhtauksia. Raken-
teiden ilmatiiviyden parantamiseen perustuvien korjausten tavoitekäyttöikä on 15–20 
vuotta. Sisäilmatekninen toimivuus perustuu kattavaan ilmatiiviyteen, jonka toimivuutta 
on seurattava. 
Mikäli peruskorjauksessa päädytään uusimaan julkisivumuuraus, lämmöneriste, leu-
kapalkit ja ikkunat, saadaan merkittävimmät vauriot poistettua ja rakenne korjattua 
lämpö- ja kosteusteknisesti paremmin toimivaksi. Näiden toimenpiteiden lisäksi sisä-
kuoren ilmatiiviyttä on joka tapauksessa parannettava kaikissa käyttötiloissa. Ilmatii-
viysvaatimukset eivät kuitenkaan ole kaikilta osin yhtä kattavia silloin, kun rakenteet 
ovat uusia ja puhtaita. 

10 Yläpohja ja vesikatto 
10.1 Rakenne 

Yläpohjan rakennetyyppi on toimisto-osalla massiivibetonilaatta (alkuperäisissä suun-
nitelmissa rakennetyyppi Y2) ja autotalliosalla ylälaattapalkisto (alkuperäisissä suunni-
telmissa rakennetyyppi Y1). 
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Yläpohjan ja vesikaton rakenne toimisto-osassa on lähtötietojen mukaan ja raken-
neavauksesta RA19 (50 cm x 50 cm) tarkasteltuna ylhäältä alaspäin lueteltuna seu-
raava: 

·
· 
· 

 suojakiveys 
birumikermi (3-kertainen) 
laudoitus, ~20mm 

· vesikaton 
~230mm 

puurakenteet ja ilmatila, 

· betoni, ~35mm 
· 
·

tojalevy, ~125 mm 
 massiivibetonilaatta 

Yläpohjan ja vesikaton rakenne autotalliosassa toimistotilojen yläpuolella on lähtötie-
tojen mukaan ja rakenneavauksesta RA20 ja RA21 (50 cm x 50 cm) tarkasteltuna yl-
häältä alaspäin lueteltuna seuraava 

· suojakiveys 
· bitumikermi (3-kertainen), ~13mm 
· laudoitus, ~20mm 
· ilmatila, 120…420mm 
· betoni, ~20mm 
· tojalevy, ~125mm 
· betoni (ylälaattapalkisto) 

RA20RA21 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kuva 50. Ote alkuperäisestä rakenneleikkauksesta (Piir no 5, Alvar Aalto) autotallien 
yläpuolelta, jossa ylälaattapalkisto on asennettu pulpettimaisesti. Rakenneavaus RA20 
on tehty kuvan oikeaan laitaan ja RA21 vasempaan laitaan. Rakenneleikkauksen mu-
kaan pulpettikaton matalammasta päästä puuttuu lämmöneriste yläpohja-ulkoseinälii-
toksesta. 

Toimisto-osan porrashuoneissa on alkuperäisten rakennekuvien ja paikalla tehtyjen 
havaintojen mukaan yläpohjan betonilaatan sijasta kevytbetonilankut (Siporex-lankut). 

10.2 Havainnot 
Autotallien yläpuolella ylälaattapalkisto on asennettu pulpettimaisesti. Kallistus on ra-
kennuksen pohjoispuolelle.  Alapuolelta tarkasteltuna yläpohjarakenteissa ei havaittu 
kosteusjälkiä. 
Vesikatto on kaikilla katto-osilla sisäänpäin viemäröity, räystäiden kautta tuulettuva 
loiva katto. Vesikatteena on bitumikermi, jonka päällä on singelikerros. Bitumikermi on 
aistinvaraisesti arvioiden ehjä, mutta vesikatoilla on runsaasti sammalta ja kermissä on 
runsaasti halkeilua kohdissa, joissa kiveys ei suojaa sitä. Kermi on oletettavasti alku-
peräinen ja sen päälle on lisätty paikoin uusi pintakermi rakenneavauksista tehtyjen 
havaintojen mukaan. 
Yläpohjan tuuletustilaa päästiin tarkastelemaan vain paikallisesti rakenneavausten 
kautta. Rakenneavauksissa ei havaittu merkkejä laajasta kosteusvaurioitumisesta ja 
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rakenteet olivat siistikuntoiset. Rakenneavauksissa ei havaittu selkeitä viitteitä vaurioi-
tumisesta, eikä poikkeavaa hajua. Yläpohjan lämmöneristeenä olevasta lastuvillale-
vystä otettiin kolme materiaalinäytettä. 
Porrashuoneiden Siporex-lankkukattojen liittymissä seiniin havaittiin runsaasti hal-
keamia. Havaintoja yläpohjista ja vesikatoista sekä niihin tehdyistä rakenneavauksista 
on esitetty seuraavissa kuvissa. 

Kuva 51. a. Siporex-lankkukaton ja ulkoseinän sekä väliseinän liittymässä on hal-
keama. b. Yläpohjaan on epätiiviitä läpivientejä esim. sähkökaapissa. 

Kuvat 52 a. ja b. Yläpohjaa tarkasteltiin alapuolelta 3. kerroksen käytävän alakattoti-
lasta. Yläpohjan alapinta oli siisti eikä siinä havaittu kosteus- tai muita jälkiä. Yläpoh-
jassa oli paljon kiinnityksiä, jotka saattavat ulottua eristekerrokseen asti. Yläpohja on 
paikalla valettu betonirakenne, joten ulkoseinä-yläpohjaliitos on ilmatiivis. 

Kuvat 53 a. ja b. Vesikaton rakenneavauksessa RA19 ei havaittu merkkejä vesivuo-
doista tai muista kosteusvaurioista. Lämmöneristeenä oleva lastuvillalevy oli kuivaa, ja 
siitä otettiin materiaalinäyte MAT9. 
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Kuvat 54 a. ja b. Vesikaton rakenneavauksessa RA20 ei havaittu merkkejä vesivuo-
doista tai muista kosteusvaurioista. Lämmöneristeenä oleva lastuvillalevy oli kuivaa, ja 
siitä otettiin materiaalinäyte MAT7. 

Kuvat 55 a ja b. Vesikaton rakenneavauksessa RA21 ei havaittu merkkejä vesivuo-
doista tai muista kosteusvaurioista. Lämmöneristeenä oleva lastuvillalevy oli kuivaa, ja 
siitä otettiin materiaalinäyte MAT8. Bitumikermikatteessa havaittiin jopa viisi kerrosta. 
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Kuvat 56 a ja b. Yleiskuvat vesikatolta. Kuvassa a autotalliosan vesikatto, kuvassa b 
toimisto-osan vesikatto. Vesikatot ovat hyvin loivia ja niillä on runsaasti sammalta. 

Kuvat 57 a ja b. Sadevesiviemäreiden roskasihdit olivat melko huonossa kunnossa 
mutta puhtaat. 

Kuvat 58 a ja b. Räystäspellitykset ovat loivat, paikoin jopa tasaiset. Räystäillä on pien-
eläinverkko, jonka silmäkoko on melko suuri. Räystäspellityksen reunan etäisyys ulko-
seinän pinnasta on noin 5 cm. Pellityksen alareuna ja tiilimuurauksen yläreuna ovat 
lähes samalla korkeudella. 

VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY 
ESPOO • LAPPEENRANTA • TAMPERE • VAASA 
+358 20 769 8698 • www.vahanen.com • Y-tunnus 2725717-2 

www.vahanen.com


 

Tutkimusselostus 47 (50) 
Otakaari 8, toimistotilat 
Kosteus- ja sisäilmatekninen kun-
totutkimus 
21.12.2020 

Kuvat 59 a…d. Vesikaton läpivienneissä ei ole läpivientikappaleita, ja vain yhdessä 
läpiviennissä vesitiiveys on varmistettu bitumikermin ylösnostolla. Isompien läpivien-
tien toteutustapaa ei voitu tarkastaa. Kermi oli hyvin halkeillutta pinnastaan kohdissa, 
joissa kiveys ei ulottunut sen päälle. 

10.3 Materiaalinäytteet 
Yläpohjan lastuvillalevyeristeestä otettiin kolme materiaalinäytettä mikrobianalyysiä 
varten. Materiaalinäytteille suoritettiin mikrobianalyysi laimennossarjamenetelmää 
käyttäen Mikrobioni Oy:n toimesta. Materiaalinäytteiden ottopaikat on merkitty liittee-
seen 1. Analyysitulokset on koottu taulukkoon 3 ja laboratorioanalyysit kokonaisuudes-
saan ovat liitteessä 4. 
Taulukko 6. Yläpohjan lastuvillalevyeristeestä otettujen materiaalinäytteiden tulokset. 
Näyte-sarakkeessa on suluissa kirjattu analyysivastauksessa oleva näytenumero. 

Näyte Rakenneavaus ja
tila Materiaali Analyysitulos ja tarkenne 

MAT7 
(MAT-1) 

RA20, autotalliosan 
yläpohja lastuvillalevy 

Selvä mikrobikasvu materiaalissa. 
Suuret home- ja bakteeripitoisuudet, indi-
kaattorimikrobeita 

MAT8 
(MAT-2) 

RA21, autotalliosan 
yläpohja lastuvillalevy Ei mikrobikasvua materiaalissa 

MAT9 
(MAT-3) 

RA19, toimisto-osan 
yläpohja lastuvillalevy Ei mikrobikasvua materiaalissa 

10.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Lastuvillalevyllä eristetty massiivilaatta ja ylälaattapalkisto ovat kosteusteknisesti ris-
kialttiita yläpohjarakenteita, sillä lastuvilla on herkästi vaurioituva materiaali. Yhdessä 
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materiaalinäytteessä todetun mikrobikasvun kaltaisia paikallisia vaurioita on todennä-
köisesti muuallakin. Erittäin todennäköisiä mikrobivauriot ovat autotalliosan pohjoissi-
vun yläpohjan eristeessä sekä ikkunoiden yläpuolella ulkoseinän eristeessä, sillä ylä-
laattapalkisto, lastuvillalevy sekä pintalaatta on asennettu pulpettimaisesti, jolloin mah-
dollisten vesivuotojen vedet kulkeutuvat pintalaatan päällä kohti ulkoseinäliittymää ja 
edelleen eristekerroksiin. 
Yläpohjassa on käytävän kohdalla ja jonkin verran huonetiloissa läpivientejä ja kiinnik-
keitä, joista on todennäköisesti ilmayhteys eristetilaan. Suosittelemme parantamaan 
läpivientien ja kiinnikkeiden reikien ilmatiiveyttä. Muuten paikalla valetun yläpohjalaa-
tan ilmatiiviys on hyvä, sillä ulkoseinä-yläpohjaliitokset ovat ilmatiiviit. 
Vesikaton bitumikermi on todennäköisesti alkuperäinen ja sitä on korjattu asentamalla 
uusia kermikerroksia vanhan päälle. Katteen tekninen käyttöikä on saavutettu, jolloin 
riski vesivuodoille on suuri. Todetut puutteet vesikaton läpivienneissä ja runsas sam-
malkasvusto lisäävät vesivuotojen riskiä. Tasakattoisen vesikaton tuuletus on aistinva-
raisesti arvioiden toimiva ja mahdolliset pienet, paikalliset kosteusvauriot ovat pääs-
seet kuivumaan tuuletuksen avulla. Yläpohjatilaa ei voitu tarkastaa läpivientien lähei-
syydestä. 
Rakennuksen vesikate suositellaan uusimaan kiireellisesti. Rakennuksen käyttöön-
oton yhteydessä kaikki LVI-tekniikka mukaan lukien vesikaton huippuimurit on toden-
näköisesti uusittava, jolloin on taloudellisesti järkevää uusia myös koko yläpohja pur-
kamalla vesikattorakenteet sekä yläpohjan lämmöneristeet. Samalla on suositeltavaa 
parantaa yläpohjan lämmöneristävyyttä energiatehokkuuden parantamiseksi. 
Suositelluilla korjaustavoilla rakenteeseen jäävät sisäilmariskit 
Uusittaessa yläpohja kantavaan rakenteeseen asti poistetaan myös herkästi vaurioi-
tuva lämmöneristemateriaali. Samalla voidaan parantaa yläpohjan ilmatiiviyttä ylä-
kautta. Korjauksen yhteydessä tulee huomioida liittyvien rakenneosien, kuten ulkosei-
nien yläosien, korjaustarve. 
Autotalliosan kantavan rakenteen jäädessä pulpettimaiseksi, tulee kiinnittää erityistä 
huomiota uuden pintalaatan ja ulkoseinän liittymän vesitiiveyteen tai muuttaa vesikat-
tomuoto pulpettikatoksi, jolloin vesi ohjautuu vedeneristeen päällä rakennuksen ulko-
puolelle. 

11 Yhteenveto tärkeimmistä suositelluista toimenpiteistä 
Tässä luvussa on esitetty hyvän sisäilman laadun varmistamiseksi suositeltavat toi-
menpiteet. Tarkemmat suositukset löytyvät edeltä kunkin rakenneosakohtaisen kappa-
leen lopusta. 
Rakennus on 58 vuotta vanha ja sen rakenteisiin kohdistuu peruskorjauksen kaltaisia 
korjaustarpeita. Peruskorjauksen tarkoituksena on uusia rakenteet sellaisiksi, että seu-
raavia suurempia korjauksia tarvitaan vasta peruskorjausjakson päättyessä, noin 
25…30 vuoden kuluttua. Siksi korjausta suunniteltaessa tulisi valita pitkäikäisiä kor-
jausmenetelmiä, joilla voidaan saavuttaa vähintään 30…35 vuoden tavoitekäyttöikä. 
Taloteknisten järjestelmien kuntoa ei tässä tutkimuksessa selvitetty, mutta mikäli LVV-
tekniikka on alkuperäistä, siihen kohdistuu uusimistarve. IV-koneita oli uusittu 2006, 
joten niille saattaa riittää huoltokorjaus. 
Rakenteissa on haitta-ainepitoisia materiaaleja, joilla voi olla vaikutusta sisäilman laa-
tuun sekä valittaviin korjaustapoihin sekä korjauslaajuuteen. Suosittelemme haitta-ai-
netutkimusta. 
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Korjauksista päätetään raportin valmistumisen jälkeen. Esitetyt toimenpidesuositukset 
eivät ole valmis korjaussuunnitelma. Seuraavassa on esitetty tärkeimmät toimenpide-
ehdotukset rakenneosittain kiireellisyysjärjestyksessä: 
Rakennuksen käyttöönoton vaatimat sisäilman laatua parantavat toimenpiteet: 
Alapohja 

· Rakennuksen piha-alueiden peruskorjaus, jossa piha-alueet muotoillaan pois-
päin rakennuksesta, nurmipinnan ja rakennuksen väliin tehdään paremmin 
vettä läpäisevä sorastus ja sokkelin ulkopinta vedeneristetään kauttaaltaan ra-
kennuksen ympäri. 

· Selvitys salaojien olemassaolosta, niiden kunnostus ja lisääminen myös raken-
nuksen alle. 

· Ryömintätilan puhdistaminen orgaanisesta materiaalista. Ryömintätilassa 
maanpinnan puhdistus ja maanpinnalle suositellaan asentamaan suodatinkan-
gas ja kevytsora estämään maaperän kosteuden kapillaarista nousua. 

· Putkikanaali: joko poistetaan käytöstä tai puhdistus, alipaineistus ja tiivistys. 

· Kaasutiiviiden kulkuluukkujen tekeminen ryömintätilaan ja putkikanaalin luuk-
kujen uusiminen kaasutiiviinä. 

· Rakennuksen alapohjaliittymien sekä alapohjan läpivientien ilmatiiveyden pa-
rantaminen kauttaaltaan koko rakennuksessa. 

o Vaihtoehtoisesta alapohjarakenteen uusiminen runkolaattaan asti eli 
lastuvillaeristeen korvaaminen kosteusteknisesti turvallisella eristema-
teriaalilla. 

· Ryömintätilan sekä putkikanaalin alipaineistaminen sisätiloihin nähden. Alipai-
neistukseen suositellaan asentamaan järjestelmän pysähtymisestä ilmoittava 
tai paine-eromuutoksia seuraava hälytinlaite. 

· Märkätiloihin kohdistuu peruskorjaustarve, jossa märkätilojen vedeneristeet on 
suositeltavaa toteuttaa nykyaikaisilla vedeneristeillä. 

Välipohja 
· Toimistotilojen ja autotallin välisen välipohjan läpivientien ilmatiiveyden paran-

taminen, jotta niiden kautta toimistotiloihin ei kulkeudu epäpuhtauksia ja hajuja 
autotalleista tai rakenteesta. 

· Märkätiloihin kohdistuu peruskorjaustarve, jossa märkätilojen vedeneristeet on 
suositeltavaa toteuttaa nykyaikaisilla vedeneristeillä. 

Ulkoseinät, julkisivu ja ikkunat 
· Ensimmäisen kerroksen ikkunoiden kunnostaminen ja muiden ikkunoiden uu-

siminen. 

· Ulkoseinän sisäpinnan ilmatiiveyden parantaminen tiili-villa-tiili –rakenteisilla 
osilla kauttaaltaan sekä betonirakenteissa rakenneliittymien ja kiinnikkeiden 
kohdalla. 

· Julkisivun huonokuntoisimpien leukapalkkien uusiminen ja muiden korjaaminen 
pinnoittamalla sekä ikkunaliittymien vesitiiveyden parantaminen. 
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· Julkisivun vesitiiveyden parantaminen tiilimuurauksen saumausten korjauk-
sella. Samalla on suositeltavaa avata sokkelin sekä leukapalkkien yläpuolelle 
tuuletusraot tai -putket joka kolmanteen tiiliväliin. 

o Vaihtoehtoisesti suosittelemme harkitsemaan julkisivumuurauksen ja 
lämmöneristeen uusimista, jolloin rakenteen kosteus- ja lämpötekniset 
puutteet voitaisiin korjata sekä poistaa ikääntynyt ja paikoin vaurioitunut 
mineraalivillaeriste. 

Vesikatto ja yläpohja 
· Vesikaton peruskorjaus, jossa uusitaan vesikate ja parannetaan räystäsraken-

teita. Samalla on suositeltavaa purkaa alkuperäinen, paikoin vaurioitunut lastu-
villalevyeriste ja parantaa yläpohjan lämmöneristävyyttä energiatehokkuuden 
parantamiseksi. 

· Yläpohjan betonilaatan läpivientien ja kiinnikkeiden reikien ilmatiiveyden paran-
taminen. 

Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Espoossa, 21.12.2020 

Ella Lahtinen, DI Anu Laurila, arkkitehti 
Nuorempi asiantuntija Erikoisasiantuntija 

Tarkastanut 

Juha-Matti Tuomilinna, Ins AMK Katariina Laine, DI 
Asiantuntija Rakennusterveysasiantuntija 

Liitteet 1. Pohjakuvat tutkimusmerkinnöillä 
2. Julkisivututkimuksen näytteenotto kohdat 
3. Mikrobianalyysivastaus RML2020-161, Mikrobioni Oy 
4. Mikrobianalyysivastaus RML2020-165, Mikrobioni Oy 
5. TT4022 
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Liite 3 
raportti RML2020-161 

Anu Laurila 
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Linnoitustie 5 
02600 Espoo 

TULOSRAPORTTI 

KOHDE: 
Otakaari 8 (lähete 19799) 

NÄYTTEET: 
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Anu Laurila, Vahanen Rakennusfysiikka, 12.10.2020. Näytteet on 
vastaanotettu laboratorioon 13.10.2020 ja viljelty 14.10.2020. 

ANALYYSIT: 
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä laimennossarjamenetelmällä käyttäen 
pintaviljelytekniikkaa. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustalle ja bakteerit 
tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C 7 vuorokautta mesofiilisten sienien 
(homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta aktinomykeettien 
määrittämiseksi (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku-
tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin aktinomykeetit. 

MÄÄRITYSRAJA: 
Menetelmän määritysraja on 91 pmy/g tai 910 pmy/g kevyille materiaaleille. Määritysraja on ilmoitettu jokaisen 
näytteen kohdalla tulostaulukossa. 

MITTAUSEPÄVARMUUS: 
Mittausepävarmuus on laboratorion testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen 
arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä (luottamusvälillä) katsoa olevan. Viljelymenetelmän luonteesta johtuen 
mittausepävarmuuteen vaikuttaa myös itse mittaustulos, joten menetelmäkohtaista 
kokonaismittausepävarmuusarviota ei voida antaa. Laajennettu teknisen suorituksen mittausepävarmuus 
laboratoriossa (luottamusväli 95 %) on homeille 29 % (M2-alusta) ja 28 % (DG18-alusta) sekä THG:llä muille 
bakteereille 40 % ja aktinomykeeteille 42 %. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. Tämä 
laskelma ei huomioi näytteenotosta aiheutuvaa mittausepävarmuutta. 

Mikrobioni Oy | PL 1199 | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680 Sivu 1/5 

Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella. 



raportti RML2020-161 

TULOKSEN TULKINTA: 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan sieni-itiöpitoisuus yli 10 000 pesäkkeen muodostavaa 
yksikköä (pmy)/g viittaa sienikasvuun (homeet ja/tai hiivat) näytteessä. Bakteeripitoisuus yli 100 000 pmy/g ja 
aktinomykeettipitoisuus yli 3 000 pmy/g viittaavat bakteeri- ja/tai aktinomykeettikasvuun näytteessä. Pitoisuuksien 
ohella tulkinnassa tarkastellaan myös mikrobilajistoa ja ns. kosteusvaurioindikaattorisukujen tai –lajien 
esiintymistä erityisesti, kun näytteen homepitoisuus on 5 000 – 10 000 pmy/g. 

Vaurio- ja korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista. 

YHTEENVETO TULOKSISTA: 
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain laboratorioon vastaanotettuja näytteitä. Tarkemmat 
analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. 

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: 
ei mikrobikasvua materiaalissa 
epäily mikrobikasvusta materiaalissa 
selvä mikrobikasvu materiaalissa 

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 
MAT1, Tojax, RA1 alapohja home- ja bakteeripitoisuudet alle 

määritysrajan (kts. lisätiedot) 

ei mikrobikasvua materiaalissa 

MAT2, Tojax, RA3 alapohja home- ja bakteeripitoisuudet alle 

määritysrajan (kts. lisätiedot) 

ei mikrobikasvua materiaalissa 

MAT3, Mineraalivilla, RA8 ulkoseinä home- ja bakteeripitoisuudet alle 

määritysrajan 

ei mikrobikasvua materiaalissa 

MAT4, Mineraalivilla, RA12 ulkoseinä home- ja bakteeripitoisuudet alle 

määritysrajan 

ei mikrobikasvua materiaalissa 

MAT5, Mineraalivilla, RA13 ulkoseinä suuri homepitoisuus, 

indikaattorimikrobeita. Pieni 

bakteeripitoisuus 

selvä mikrobikasvu materiaalissa 

MAT6, Mineraalivilla, RA16 ulkoseinä suuret home- ja bakteeripitoisuudet, 

indikaattorimikrobeita 

selvä mikrobikasvu materiaalissa 

Lisätietoja: 
Näytteistä MAT1 ja MAT2 otettiin myös teippinäytteet suoraan mikroskooppiseen tarkasteluun. Tarkastelussa ei 
todettu yhtenäisiä mikrobikasvuun viittaavia rakenteita, rihmastoa eikä itiöitä. Yksittäisten itiöiden ja 
rihmastopätkien havaitseminen valomikroskooppisesti voi olla vaikeaa. 

Ulkoilman tai maaperän kanssa kosketuksissa olevissa materiaaleissa voi esiintyä huomattavia määriä mikrobeja, 
mikä ei aina ole seurausta materiaalien kastumisesta ja sitä seuranneesta mikrobikasvusta, vaan esimerkiksi 
ilmavirtojen mukana kertyneistä ulkoilman mikrobeista tai materiaalin maaperäkontaktista aiheutuneesta 
kontaminaatiosta. Vaurio- ja korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista. 
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Kuopiossa, 28.10.2020 

Marja  Hänninen 

Mikrobioni Oy 
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ANALYYSITULOKSET: 
Lyhenteiden selitykset: 
pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä 
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti 
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen 
< mr = alle määritysrajan 
* = kosteusvaurioindikaattori 
sr = sukuryhmä 
lr = lajiryhmä 
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna. 

Näyte: MAT1, Tojax, RA1 alapohja (tutkimustunnus: RML200845) 
M2 DG18 THG 
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) BAKTEERIT (pmy/g) 
Kokonaispitoisuus <mr 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 91 pmy/g 

<mr Kokonaispitoisuus <mr 

Näyte: MAT2, Tojax, RA3 alapohja (tutkimustunnus: RML200846) 
M2 DG18 
Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) 
Kokonaispitoisuus <mr <mr 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 91 pmy/g 

BAKTEERIT 
Kokonaispitoisuus 

THG 
Pitoisuus 
(pmy/g) 
<mr 

Näyte: MAT3, Mineraalivilla, RA8 ulkoseinä (tutkimustunnus: RML200847) 
M2 DG18 
Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) BAKTEERIT 
Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 910 pmy/g 

THG 
Pitoisuus 
(pmy/g) 
<mr 

Näyte: MAT4, Mineraalivilla, RA12 ulkoseinä (tutkimustunnus: RML200848) 
M2 DG18 
Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) BAKTEERIT 
Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 910 pmy/g 

THG 
Pitoisuus 
(pmy/g) 
<mr 
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Näyte: MAT5, Mineraalivilla, RA13 ulkoseinä (tutkimustunnus: RML200849) 
M2 DG18 THG 
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) BAKTEERIT (pmy/g) 
Kokonaispitoisuus 26000 21000 Kokonaispitoisuus 74000 
Cladosporium sp. 14000 9000 muut bakteerit 74000 
*Aspergillus
versicolores (lr) 8100 9900 *aktinomykeetit 460 
steriilit 910 1800 
*Coelomycetes (sr) 1800 
Penicillium sp. 1800 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 910 pmy/g 

Tulos M2 -alustalla on arvio. 

Näyte: MAT6, Mineraalivilla, RA16 ulkoseinä (tutkimustunnus: RML200850) 
M2 DG18 THG 
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) BAKTEERIT (pmy/g) 
Kokonaispitoisuus 68000 32000 
*Engyodontium (sr) 58000 17000 
Penicillium sp. 11000 14000 
Cladosporium sp. 910 

Kokonaispitoisuus 
muut bakteerit 
*aktinomykeetit 

180000 
<mr 
180000 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 910 pmy/g 

VIITTEET: 
Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan 
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus § 20. Valvira ohje 8/2016. 
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Liite 4 
raportti RML2020-165 

Anu Laurila 
Vahanen Rakennusfysiikka Oy 
Linnoitustie 5 
02600 Espoo 

TULOSRAPORTTI 

KOHDE: 
Otakaari 8 (lähete 19931) 

NÄYTTEET: 
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Emma Taavettila, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, 20.10.2020. Näytteet on 
vastaanotettu laboratorioon 22.10.2020 ja viljelty 23.10.2020. 

ANALYYSIT: 
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä laimennossarjamenetelmällä käyttäen 
pintaviljelytekniikkaa. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18 (DG18)-alustalle ja bakteerit 
tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C 7 vuorokautta mesofiilisten sienien 
(homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä 14 vuorokautta aktinomykeettien 
määrittämiseksi (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet tunnistettiin mikroskopoimalla suku-
tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin aktinomykeetit. 

MÄÄRITYSRAJA: 
Menetelmän määritysraja on 91 pmy/g tai 910 pmy/g kevyille materiaaleille. Määritysraja on ilmoitettu jokaisen 
näytteen kohdalla tulostaulukossa. 

MITTAUSEPÄVARMUUS: 
Mittausepävarmuus on laboratorion testaustulokseen liittyvä arvio, joka ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen 
arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä (luottamusvälillä) katsoa olevan. Viljelymenetelmän luonteesta johtuen 
mittausepävarmuuteen vaikuttaa myös itse mittaustulos, joten menetelmäkohtaista 
kokonaismittausepävarmuusarviota ei voida antaa. Laajennettu teknisen suorituksen mittausepävarmuus 
laboratoriossa (luottamusväli 95 %) on homeille 29 % (M2-alusta) ja 28 % (DG18-alusta) sekä THG:llä muille 
bakteereille 40 % ja aktinomykeeteille 42 %. Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa. Tämä 
laskelma ei huomioi näytteenotosta aiheutuvaa mittausepävarmuutta. 
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raportti RML2020-165 

TULOKSEN TULKINTA: 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan sieni-itiöpitoisuus yli 10 000 pesäkkeen muodostavaa 
yksikköä (pmy)/g viittaa sienikasvuun (homeet ja/tai hiivat) näytteessä. Bakteeripitoisuus yli 100 000 pmy/g ja 
aktinomykeettipitoisuus yli 3 000 pmy/g viittaavat bakteeri- ja/tai aktinomykeettikasvuun näytteessä. Pitoisuuksien 
ohella tulkinnassa tarkastellaan myös mikrobilajistoa ja ns. kosteusvaurioindikaattorisukujen tai –lajien 
esiintymistä erityisesti, kun näytteen homepitoisuus on 5 000 – 10 000 pmy/g. 

Vaurio- ja korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista. 

YHTEENVETO TULOKSISTA: 
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain laboratorioon vastaanotettuja näytteitä. Tarkemmat 
analyysitulokset on esitetty raportin lopussa. 

Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella: 
ei mikrobikasvua materiaalissa 
epäily mikrobikasvusta materiaalissa 
selvä mikrobikasvu materiaalissa 

Näyte: Tulosyhteenveto: Johtopäätös: 
MAT-1, Tojalevy, Yläpohjan eriste suuret home- ja bakteeripitoisuudet, 

indikaattorimikrobeita 

selvä mikrobikasvu materiaalissa 

MAT-2, Tojalevy, Yläpohjan eriste home- ja bakteeripitoisuudet alle 

määritysrajan (kts. lisätiedot) 

ei mikrobikasvua materiaalissa 

MAT-3, Tojalevy, Yläpohjan eriste home- ja bakteeripitoisuudet alle 

määritysrajan (kts. lisätiedot) 

ei mikrobikasvua materiaalissa 

Lisätietoja: 
Näytteistä MAT-2 ja MAT-3 otettiin myös teippinäytteet suoraan mikroskooppiseen tarkasteluun. Tarkastelussa ei 
todettu yhtenäisiä mikrobikasvuun viittaavia rakenteita, rihmastoa eikä itiöitä. Yksittäisten itiöiden ja 
rihmastopätkien havaitseminen valomikroskooppisesti voi olla vaikeaa. Korjausjohtopäätösten tekemiseen 
tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista. 

Kuopiossa, 6.11.2020 

Marja  Hänninen 

Mikrobioni Oy 
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ANALYYSITULOKSET: 
Lyhenteiden selitykset: 
pmy = pesäkkeen muodostavaa yksikköä 
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi, joka leviää maljalla nopeasti 
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen 
< mr = alle määritysrajan 
* = kosteusvaurioindikaattori 
sr = sukuryhmä 
lr = lajiryhmä 
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna. 

Näyte: MAT-1, Tojalevy, Yläpohjan eriste (tutkimustunnus: RML200867) 
M2 DG18 THG 
Pitoisuus Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) BAKTEERIT (pmy/g) 
Kokonaispitoisuus 23000 13000 Kokonaispitoisuus 
Penicillium sp. 21000 13000 muut bakteerit 
steriilit 1800 *aktinomykeetit 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 91 pmy/g 

Tulos THG-alustalla on yli pesäkkeiden luotettavan laskentarajan ja siten arvio. 

2500000 
5000 
2500000 

Näyte: MAT-2, Tojalevy, Yläpohjan eriste (tutkimustunnus: RML200868) 
M2 DG18 
Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) BAKTEERIT 
Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 91 pmy/g 

THG 
Pitoisuus 
(pmy/g) 
<mr 

Näyte: MAT-3, Tojalevy, Yläpohjan eriste (tutkimustunnus: RML200869) 
M2 DG18 
Pitoisuus Pitoisuus 

HOMEET JA HIIVAT (pmy/g) (pmy/g) BAKTEERIT 
Kokonaispitoisuus <mr <mr Kokonaispitoisuus 

Menetelmän määritysraja näytteelle on 91 pmy/g 

THG 
Pitoisuus 
(pmy/g) 
<mr 

VIITTEET: 
Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan 
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus § 20. Valvira ohje 8/2016. 
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