
 
 

 HAMINAN EV. LUT. SEURAKUNTA 
TARJA PARTANEN 

  

 

Kosteus- ja sisäilmatekninen 

kuntotutkimus 
 

 Tutkimusselostus 

 

 

 

 

FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 8.7.2015 P 26870 

 

  

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A



 

Tutkimusselostus  1 (22) 

   
   

    

Kero Paavo 8.7.2015   

 
 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 

Y-tunnus 2474031-0 
Kotipaikka Helsinki 

 

 

Sisällysluettelo 

1 Tutkimuksen tarkoitus ...................................................................................................... 1 

1.1 Tehdyt tutkimukset ja mittaukset .............................................................................. 1 

1.2 Tärkeimmät havainnot ja toimenpidesuositukset .......................................................... 1 

2 Yleistiedot ....................................................................................................................... 4 

2.1 Tutkimuskohde ........................................................................................................ 4 

2.2 Tutkimuksen tekijät ja vastuuhenkilö ......................................................................... 4 

2.3 Tutkimuksen ajankohta ............................................................................................ 4 

3 Kohteen yleiskuvaus ......................................................................................................... 4 

3.1 Rakennusvuosi ja mahdollinen peruskorjausvuosi ........................................................ 4 

3.2 Käyttötarkoitus ........................................................................................................ 4 

3.3 Paikannuskuvat ....................................................................................................... 5 

3.4 Tiedossa olevat sisäilmaongelmat .............................................................................. 6 

4 Lähtötiedot...................................................................................................................... 6 

5 Tutkimusmenetelmät ........................................................................................................ 7 

6 Rakenneteknisten tutkimusten tulokset............................................................................... 7 

Alapohja ................................................................................................................. 7 

Kellarinseinät .......................................................................................................... 9 

Ulkoseinät, ikkunat ja ovet...................................................................................... 10 

Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet ..................................................................... 13 

Yläpohjat ja vesikatot ............................................................................................. 15 

Julkisivut ja piha-alueet .......................................................................................... 18 

Ilmanvaihto .......................................................................................................... 20 

7 Muiden selvitysten tulokset ............................................................................................. 21 

8 Päiväys ja allekirjoitukset ................................................................................................ 21 

 

 

 

Liitteet 

1. Pintakosteuskartoitus 

2. Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus 

3. Mikrobimittausanalyysi 

4. VOC-mittausanalyysi 

5. Kuitumittausanalyysi 

6. PAH-mittausanalyysi 

7. Paine-eromittaustulokset 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Tutkimusselostus  1 (21) 
    

8.7.2015    

    

 

 

 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 

Y-tunnus 2474031-0 
Kotipaikka Helsinki 

 

 

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

1 Tutkimuksen tarkoitus  

Tutkimusten tarkoitus oli selvittää rakennuksessa koettujen sisäilmaongelmien 

aiheuttaja. Tutkimus oli rajattu tutkimussuunnitelman sisältöön. 

1.1 Tehdyt tutkimukset ja mittaukset  

Pintakosteuskartoitus ja viiltomittauksia kellaritiloissa. 

Rakenteiden tutkiminen alakattoja availemalla ja rakenneavauksin (6 kpl) sekä 
materiaalinäytteenotoilla (6 kpl). 

VOC-mittaukset (3 kpl). 

Kuitumittaukset (3 kpl) 

Paine-eromittaus (2 kpl) 

Rakenteiden ilmavuotojen tutkiminen savuampullin avulla läpi rakennuksen. 

 

1.2 Tärkeimmät havainnot ja toimenpidesuositukset 

Alasalissa ja muissa alakerran huoneissa on ilmavuotoja lattian seinien välisistä raoista 
ja päätyseinän huoneissa 001, 002 ja 003 (mm. kanttorien työtila) sisäpuolelta 

levytettyjen ja muurattujen kellarin ulkoseinien sisältä.  Näiden tilojen kellarin seinien 

alaosissa on homeen hajua, joka ilmeisesti johtuu edellisessä remontissa osittain 

tekemättä jääneestä rakenteiden puhdistamisesta ja lattian ja seinän välisen raon 
tiivistämättä jättämisestä. Kanttorien huoneen ikkunapenkin eristevillanäyte viittaa 

vaurioon, ja alakerran ”myyntitilan” (huone 001) sisäpuolen puukoolauksessa on vahva 

viite vauriosta. Salaojitus ei ilmeisesti ole pystynyt estämään kosteudennousua 

perusmuurin huokoisissa betoni- ja tiilirakenteissa tai materiaalit pilaantuvat maan alta 

tulevan ilmavuodon vaikutuksesta. Rakennetta on muutettava kosteusvarmemmaksi. 

Seinärakenteiden ongelmat ja ko. ilmavuodot ovat alakerrassa koettujen ongelmien 

todennäköisin lähde.   

Lattian liitokset ja läpiviennit tiivistetään huolellisesti. Huoneiden 001-003 

päätyseinän sisäosat puretaan, puhdistetaan, tiivistetään ja rakennetaan 
uudelleen paremmin toimivalla rakenteella. Samalla varmistetaan perusmuurin 

vedeneristys ja sen kuivuminen. Tarkastetaan myös onko muilla seinillä joissain 

kohdin vastaavia rakenteita tai koteloita.   

Alasalissa on alakaton yläpuolella vanhojen akustovillojen purkujäänteet, joista voi 
irrota mineraalivillakuituja sisäilmaan. Alasalin tuloilmaventtiili on osittain alakaton 

sisällä, josta se puhaltaa ilmaa edellä mainittuihin kuitulähteisiin. Alakatossa on myös 

tiivistämättömiä läpivientejä yläkertaan. 

Akustovillojen jäänteet poistetaan, alakaton läpiviennit tiivistetään, ilmanvaihdon 

tuloventtiilin sijainti korjataan.  

Bänditilassa on osittain pinnoittamattomia akustiikkavilloja. Villoista voi irrota kuituja 

sisäilmaan. Bänditilan taustaseinä on maanvastainen seinä, jossa pinnalla em. eriste. 
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Taustaseinää ei päästy tutkimaan tavaroiden takia. Korjausten yhteydessä seinän kunto 

kannattaa tutkia mineraalivillan takaa. 

Akustiikkavillojen kuidut sidotaan sopivalla käsittelyllä. Takaseinä tarkastetaan 

korjausten yhteydessä.   

Yläkerran diakonien toimiston ikkunapenkin lastulevystä otettu näyte viittaa vaurioon. 

Vaurio on aiheutunut ilmeisesti siitä, että ikkuna vuotaa sisään viistosateella.  

Ikkunoiden pellitykset ja pielirakenteet on tarvittavin osin korjattava ja 

vaurioituneet materiaalit vaihdettava. Kyse on kuitenkin pienestä vauriosta, eikä 

pelkällään selitä tilassa koettuja ongelmia. 

Vastaanottohuoneissa (023 ja 024) on ilmavuotoja ulkoseinän ja katon liitoksessa. 
Katolta ja seinistä vuotaa lämmöneristetilan huonolaatuista ilmaa huoneisiin varsinkin 

tuulisella säällä. Lisäksi kattoa tukeviin teräsrakenteisiin tiivistyy kosteutta. Tämä on 

aiheuttanut verhoihin ja ympäröiviin rakenteisiin kosteusjälkiä.   

Katon ja seinien liitokset pitää korjata ilmatiiviiksi ja teräsrakenteiden kondenssi 
estää eristämällä ne hyvin ulkopuolelta.  

Vastaanottohuoneeseen 023 on ilmavuoto myös viereisestä telekeskuksesta, johon 

virtaa maan alta ilmaa tiivistämättömästä kaapeleiden läpiviennistä. Samasta lähteestä 

virtaa ilmaa myös diakonien työhuoneeseen välipohjan läpi menevien kaapelireittien 

kautta.  

Sähköpääkeskuksen ja telekeskuksen alapohjien kautta tulevat ilmavuodot on 

tiivistettävä huolellisesti, jonka jälkeen tilat siivotaan nihkeäpyyhinnällä. Myös 

ilmavuodot työtiloihin katkaistaan tiivistämällä välipohja- ja väliseinärakenteet.  

Vastaanottohuoneiden sisäilmaongelmat selittyvät ainakin osittain teknisistä 
tiloista ja rakenteista tulevilla ilmavuodoilla ja teräsrakenteiden kondenssi-

ilmiöllä.  

On kuitenkin mahdollista, että myös ilmanvaihtojärjestelmän epäpuhtaudet ja 

äänenvaimentimien mahdolliset vauriot lisäävät sisäilmaongelmia.   

Diakonien työhuoneeseen virtaa rakenteista ilmaa myös tiivistämättömistä vanhojen 

ulkoseinien ja yläpohjan liittymistä alaslasketun katon takana.   

Yläpohjan ja vanhojen ulkoseinien liittymä on tiivistettävä. Vanhojen 

seinärakenteiden pintoja alakaton takana pitää ehkä purkaa. 

Diakonien työhuoneen ongelmat selittyvät ainakin osittain teknisistä tiloista ja 
rakenteista tulevilla ilmavuodoilla.  

Myös diakonien työhuoneen osalta on mahdollista, että ilmanvaihtojärjestelmän 

epäpuhtaudet ja äänenvaimentimien mahdolliset vauriot lisäävät 

sisäilmaongelmia. Tämä sama koskee kaikki tiloja, joissa on koneellinen tuloilma. 

IV-konehuoneen vesikatto vuotaa antennin juuresta ja bitumihuopakatteisten katosten 

kallistus on vähäistä aiheuttaen veden seisomista katoilla. 

Antennin juuri pitää paikata ja putken päähän on laitettava tulppa. Iv-

konehuoneen vaurioituneet levyt pitää vaihtaa ja tarkastaa lämmöneristeiden 
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kunto. Katosten kaivoja on puhdistettava säännöllisesti. Vuodolla ei ole 

merkitystä sisäilmaongelmien kannalta.  

Vesikattojen alusta tuulettuu paikoin huonosti. Lämmöneristeiden päällä on tiiviitä 

materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa tiivistymisongelmia eristeissä. Yläpohjatilassa on 

paha haju.  

Yläpohjat pitää tutkia kauttaaltaan ja suunnitella tuuletuksen parantaminen. Osa 
lämmöneristyskerroksen materiaaleja pitää vaihtaa ja tiiviit muovit eristeiden 

päältä poistaa. Yläpohjatilan huono ilma voi tuulen vaikutuksesta aika ajoin 

päästä sisätilaan rakenteiden ilmavuotokohdista. 

Eteisaulan (108) yläpohjasta puuttuu ilmeisesti höyrynsulku, eikä rakennetta saatu 
tutkimuksen yhteydessä auki. Keittiön katon höyrynsulku on asennettu laudoituksen 

sisäpintaan jälkikäteen. 

Eteisaulan ja keittiön kattoihin pitää tehdä rakenneavaus ja tutkia missä 

kunnossa ne ovat. Kattojen mahdollisilla vaurioilla voi olla vaikutusta yläsalissa 
koettuihin ongelmiin.    

Iv-koneet ovat kastuneet ajoittain ja koneiden TK1 ja TK3 tuloilmakammio on likainen. 

Iv-laitteiston likaisuus ja kastuneet äänenvaimentimet voivat osaltaan selittää 

sisäilmaongelmia.  

Tulokoneiden äänenvaimenninyksiköistä pitää ottaa materiaalinäytteet. 

Lumen ja veden tulo suodattimille asti olisi saatava estettyä. Esim. suunnitellaan 

ja asennetaan riittävän suuret lumisuojat ulos raitisilmakammioiden (2 kpl) 

etupuolelle, jotta ilman virtausnopeus on riittävän hidas estämään lumen 

kulkeutumista. 

Suositellaan TK1/TK3 tuloilmakammion eristeiden uusimista ja viemäröinnin 

rakentamista. TK2 tuloilmakammio pitäisi tarkastaa ulkokautta, nyt siihen ei 

päästy käsiksi. 

Suodattimien kohdalla pitää estää ohivirtaus vaihtamalla parempilaatuisiin 
suodattimiin, jotta suodatinkehä tiivistyy ilmatiiviisti tai uusimalla suodatinkehien 

karmien tiivisteet. TK3 pieni tarkastusluukku pitää tiivistää.  

IV-koneet pitää puhdistaa (vähintään kerran vuodessa). 

Ilmanvaihdon painovoimaisen osan hormeja on kokonaan tukossa.   

Pitää selvittää mitkä painovoimaisista hormeista ovat käytössä ja onko käytössä 
olevat auki.  

Tehtyjen mittausten mukaan tiloissa ei ole VOC-ongelmia eikä kuituongelmia. 

 

1.3 Välttämättömät lisätutkimukset 

Ilmanvaihdon äänenvaimentimien mikrobianalyysit (3 kpl). Eteisen ja keittiön katon 

rakenteen avaus ja mikrobianalyysi (2-4 kpl). Yläpohjatilojen tuuletuksen 

tarkastaminen kauttaaltaan ja lämmöneristemateriaalien mikrobianalyysit (n.4-6 kpl). 
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2 Yleistiedot 

 

2.1 Tutkimuskohde  

Tutkittava kohde käsittää 1950-luvulla rakennetut Haminan seurakuntatalon ja 

seurakunnan virastotalon sekä niiden väliin vuonna 2003 rakennetun toimistosiiven. 

Rakennukset ovat pääasiassa kolme kerroksisia, lukuun ottamatta uutta toimistosiipeä, 
joka on kaksi kerroksinen.  

Rakennuksessa on erilaisia kantavia rakenteita, johtuen eri rakentamisajankohdista. 

Pääsääntöisesti kantavat rakenteet ovat betonia ja tiiltä ja vesikatto on rivipeltiä. 

 

2.2 Tutkimuksen tekijät ja vastuuhenkilö  

Juhani Pirinen, TkT,   FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, tutkimuksen johtaja 

Lauri Laukkanen, DI,    FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Paavo Kero, DI   FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 

Tapani Moilanen, RTA, Rkm,  Suomen sisäilmakeskus Oy 

Sami Rissanen,    Suomen sisäilmakeskus Oy 

 

2.3 Tutkimuksen ajankohta  

Tutkimuskäynnit suoritettiin 5.5.2015 sekä lisänäytteenotto 19.5.2015 

 

3 Kohteen yleiskuvaus 

3.1 Rakennusvuosi ja mahdollinen peruskorjausvuosi  

Seurakuntatalo ja seurakunnan virastotalo on rakennettu 1950-luvulla. 
Seurakuntatalossa on tehty korjaus- ja muutostöitä 1980, jolloin mm. kellarikerrokseen 

on remontoitu saunatilat. Seurakuntatalo ja virastotalo on liitetty rakentamalla v. 2003 

niiden väliin toimisto-osa. 

 
3.2 Käyttötarkoitus  

Rakennuksessa on seurakunnan toimintaa palvelevia juhla-, kokous- ja ryhmätiloja; 

yläsali, alasali, Ellin kammari ja Jammun kammari. Siellä on myös työtilat ja toimistot 

diakoniatyölle, lähetys-, musiikki- ja lapsityölle. 
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3.3 Paikannuskuvat  

 

1-kerros 

 

Kellarikerros 
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2-kerros 

 

3.4 Tiedossa olevat sisäilmaongelmat  

Oireilua ja epäviihtyvyyttä on koettu kanttorien huoneessa, bänditilassa, ala-aulassa, 

kokoustiloissa ja diakonien työhuoneessa. Lisäksi vastaanottotiloissa on kesällä kuuma 

ja talvella palelee sekä homeenhajua. Yläsalissa kuorolaisilta on mennyt ääni, samoin 
alasalissa laulutilaisuuksien vetäjältä. 

Diakonien työhuoneessa iho-oireita, iho kuivuu, sormen päät auki, silmissä tuntuu, jos 

huoneessa on pidempään, äänen kanssa ongelmaa. Päänsärkyä koetaan kaikissa 

tiloissa, jos tekee pidempää päivää, myös kokoustiloissa Jammun kammari ja Ellin 
kammari. Diakoniatoimistossa työntekijän mielestä liian lämmin ja tunne että happi 

loppuu. 

 

4 Lähtötiedot 

Alkuperäiset arkkitehtisuunnitelmat.  

Korjaus- ja muutostöiden arkkitehtisuunnitelmat sekä korjaustyöselosteet. 

Peruskorjauksen rakennesuunnitelmat saatiin käyttöön vasta tutkimuksia aloitettaessa. 

Sähköpostitse ja puhelimitse saatiin tietoa käyttäjien kokemista oireista, samoin kuin 

keskustelemalla käyttäjien kanssa tutkimusten alkaessa.  
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5 Tutkimusmenetelmät  

Alapohjien pintakosteusmittaus  

 Pintakosteusmittarilla rakenteen pinnasta, Trotec T660  

Ilmavuoto- ja tiiveys 

 Rakenteiden ilmavuotokohtia havainnoitiin savuilmaisimen avulla 

Paine-eromittaus 

 Ulko- ja sisätilan välistä paine-eroa mitattiin yläsalista ja diakonien 

työhuoneesta mittaustiedot tallentavalla mittarilla. 

Kuitumittaus 

 Geeliteipille kerätty laskeumanäyte, analysointi mikroskopoinnilla laboratoriossa 

VOC-mittaus 

 sisäilmasta kerätyistä näytteistä on analysoitu haihtuvien orgaanisten 

yhdisteiden kokonaispitoisuus ja lisäksi näytteissä suurimpina pitoisuuksina 

esiintyneet yksittäiset yhdisteet. 

Rakenneavaukset 6 kpl 

 Avausten koko n. 20 x 20 cm 

 Materiaalinäytteiden analysointi Työterveyslaitoksen laboratoriossa 

 

6 Rakenneteknisten tutkimusten tulokset  

 

Alapohja 

 Maanvastainen teräsbetonilaatta. 

 Suunnitelmien mukaan tilojen 001-012 alapohjan rakenne on muutettu 
kosteusteknisesti paremmin toimivaksi aiemman korjauksen yhteydessä 

asentamalla lämmöneriste ja kapillaarikatkokerrokset betonilaatan alapuolelle, 

samoin on rakennettu uuden väliosan (sisääntuloaula, ala-aula, työtilat 024 ja 

023) maanvarainen lattia. 

 Tilojen 027-038 lattian mahdollisesta uusimisesta ei ole varmaa tietoa. 

 Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kosteutta alapohjarakenteissa ks. liite 1. 

 Savuilmaisimella todettiin kuitenkin ilmavuotoja alapohjasta huonetilaan, 

varsinkin alasalin (008), aulan (109) ja käytävän (003) kohdalla. 
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Kuva 1. Alasalin (008) lattian ja seinän välissä rako, josta vuotaa pahanhajuista ilmaa sisään. 

Lattialaatan ja seinän sauma on jätetty tiivistämättä peruskorjauksessa v. 2003. 

 

Kuva 2. Käytävän (003) viemäriputkikotelossa ilmayhteys alapohjarakenteen alapuoliseen 

maatäyttöön, betonivalu ja tiivistys puuttuvat.  

 

Kuva 3. Aulan (109) liikuntasaumojen kautta on ilmavirtausta sisätiloihin. 
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Kuva 4. Huoneen 002 lattian muovimatossa havaittiin pienehkö kohouma. Mattoon tehtiin 

viilto kohouman kohdalle, jolloin maton alta valui öljymäistä nestettä. Nesteen alkuperä ei 

selvinnyt. 

 

Kellarinseinät 

 Kellarin seinissä on huoneissa 001, 002 ja 003 osittain sisäpuolelta muurattuja 

ja osittain sisäpuolelta levytettyjä osia. Osassa seiniä on sisäpuolinen 
mineraalivillalämmöneriste, joka on tutkituista kohdista mikrobivaurioitunut. 

  

Kuva 5. Alakerran kulmahuoneen 001, (myymälän) ulkoseinässä on sisäpuolelta puukoolattu ja 

levytetty rakenne, jonka taustalta virtaa ilmaa maasta sisään. Puurakenteissa on analyysien 

mukaan mikrobikasvustoa.  
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Kuva 6. Kanttorien huoneen (003) kellarinseinässä on sisäpuolinen tiiliverhous, jonka välissä on 
mikrobivaurioitunutta lämmöneristettä ja ilmarako. Ilmaraosta vuotaa ilmaa sisätiloihin päin. 

Ulkopuolen tiilen sisäpinnassa on myös kivihiilitervasively, jossa on hieman PAH-yhdisteitä.  

 

Ulkoseinät, ikkunat ja ovet 

 Vanhan osan ulkoseinät ovat pääasiassa massiivisia tiiliseiniä. 

 Ulkoseiniin on korjaustöiden yhteydessä asennettu sisäpuolinen lämmöneristys 

50 mm ilman höyrynsulkua. 

 Rakenteeseen voi muodostua kastepiste, mutta kokoushuoneesta (119) otetussa 
materiaalinäytteessä ei havaittu ongelmia. 

 Diakoniahuoneen levyrakenteissa ikkunapenkissä todettiin mikrobivaurioon 

viittaavaa kasvustoa. Kasvustoa on kuitenkin niin pienellä alalla, että se tuskin 

selittää tilassa koettua oireilua.  

 

Kuva 7. Diakonien huoneen (113) ikkunapenkin levyrakenteissa on ikkunan vuodosta 

aiheutunutta mikrobikasvustoa. 
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Kuva 8. Kokoushuoneen vanhat korvausilmaventtiilit ovat osittain auki. 

Korvausilmareitit ovat likaiset. 

  

 Kuva 9. Tilojen 023-026 kohdalla ulkoseinän höyrynsulkumuovi ei liity tiiviisti yläpohjan 
ontelolaattarakenteeseen. Ulkoseinän kantavana rakenteena ovat teräsprofiilit ja 

yläpohjan ontelolaatat tukeutuvat näihin. Liitokset ovat epätiiviit. Yläpohjan 

lämmöneristekerroksesta vuoti epäpuhdasta ilmaa huoneisiin.  

  

Kuva 10. Tilassa 024 teräsrakenteisiin on kondensoitunut kosteutta, joka on valunut 

sisäpinnoille, verhoissa on kosteusjälkiä. 
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Kuva 11. Eteistilan (108) ulko-oven pielipellitysten kautta virtaa ilmaa sisätiloihin, siitä on 
myös ilmayhteys seinärakenteen eristetilaan. 

  

Kuva 12. Eteistilan vanhat ulkoseinärakenteet (pinnoittamaton rappauspinta) ovat 

suorassa ilmayhteydessä sisäilmaan. Aulan (109) ja eteistilan (114) välissä oleva palo-ovi 
menee seinän sisällä olevaan ”koteloon” jossa on vanha ulkorappauspinta näkyvissä. 

Kotelosta tulee ilmavirtausta sisätilojen suuntaan. Sähköläpiviennit ovat tässä kohtaa 

tiivistämättä ja alakattotilassa on suojaamattomia palovillapintoja. 
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Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

 

  
Kuva 13. Alasalin (008) välipohjan alapinnassa oli jäänteitä vanhoista akustiikkalevyistä ja 

avointa mineraalivillakuitua. Salin tuloilmaventtiili on osittain alaslaskun takana, jolloin 
tuloilma puhaltaa alaslaskun päälle saattaen levittää tilaan villapölyä.  

 

Kuva 14. Diakoniahuoneen vanha tiiliseinä on pinnoitettu levyrakenteilla. Rakenneavauksessa 
ei löytynyt vanhoja lämmöneristeitä tai muita epäpuhtauslähteitä. Rakenne on ilmeisesti 

kunnossa.  

 

Kuva 15. Eteisaulan (025 ja 109 välissä) korotetun lattian laatan ja perusmuurin välinen liitos 

on ratkennut. Rakenne ei ollut kostea. Rakenne täytyy kuitenkin tiivistää.   
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Kuva 16. Neuvottelutilan (119) sisäpuolelta eristetyissä seinissä ei havaittu mikrobivaurioita. 

  

Kuva 17. Keittiön (006) kalusteiden sokkelilevyt ovat vaurioituneet ilmeisesti lattian 

pesuvesistä. 

   

Kuva 18. Diakonissojen työhuoneen (113) sähkökeskuskaappi on avoin alakattotilaan, 

sähkökaappiin on ilmavirtausta kaapeliläpivientien kautta alapuolella olevasta 

sähköpääkeskushuoneesta. Pääkeskushuoneessa on syöttökaapeliliittymien kautta 

maaperäilmayhteys ja ilmavirtausta tiloihin.  
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Kuva 19. Vastaanottohuoneeseen (023) on avoin sähkökaapeliläpivienti kellarikerroksesta 

olevasta teletilasta 022, ilmavirtaus vastaanottotilaan päin, reikä on piilossa takaseinällä 
kaapelikourun takana. Alakerran sähköpääkeskuksessa (021) ja teletilassa (022) 

hajuhaitta, koska syöttökaapeliliittymien kautta on maaperäilmayhteys ja ilmavirtausta 

ko. tiloihin. 

  

Kuva 20. Alakerran sähköpääkeskuksen (021) ja telekeskuksen (022) 

syöttökaapeliliittymissä on maaperäilmayhteyksiä ja näistä läpivientien kautta yhteys 
ylemmän kerroksen työtiloihin. 

 

Yläpohjat ja vesikatot 

 Vesikatto on rivipeltikatetta. IV-konehuoneen katto on huopakate. Katokset 
(2kpl) ovat huopakatteella. 

 Katon ikä ei ollut tiedossa. Voi olla eri aikakausilta olevia osia, kuten 

rakennuksessakin. 

 Vesikatolla havaittiin alkavaa ruostetta. Paikoitellen kattoa on paikkailtu 

massalla. Katto on jälkikäteen maalattu ainakin salin osalla. Maalipinta on 

paikoin irronnut alustasta salin osalla. 

 

 Vesikaton tuuletus on puutteellinen niiltä osin, joita päästiin katsomaan.  

 IV-konehuoneen huopakatolla kasvaa sammalta. Katto notkuu/antaa periksi 

miehen painosta noin 5 – 10 mm. Katon kantavuus ja huovan kesto ovat 

kyseenalaisia. 

 Sadevesi lammikoituu molemmilla huopakatteella olevilla katoksilla. Keskellä 

oleva kattokaivo on tukkeutunut. Kallistukset katoksilla eivät ole riittävät. 
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 WC-tilassa (108) ulkoseinän kosteus kohonnut pintakosteuden osoittimella 

mitaten, ulkopuolella on pääsisäänkäynnin tasanne, johon lumi ja sadevedet 
valuvat seinää vasten, rakenne pitäisi avata 

 

 

Kuva 21. Salin katon rakenteita ei saatu auki riittävästi yläpohjan tarkastamista varten. 

Katossa ei ollut näkyviä vuotomerkkejä. 

   

Kuva 22. Aulan (109) yläpohjarakenteiden liittymät vanhoihin rakenteisiin ovat epätiiviit, 

liittymistä on runsasta ilmavuotoa sisätilojen suuntaan. 

  

Kuva 23. Vaatesäilytys/eteistilan (106) yläpohjan ja ulkoseinärakenteen liittymä ei ole 

tiivis, liittymää on yritetty tiivistää uretaanivaahdolla, vanha laudoitus on huonokuntoisen 

näköinen, rakenne pitäisi avata. 
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Kuva 24. Keittiön (104) alakaton yläpuolella on vapaita lasivilla pintoja ja vanhan 
yläpohjan alapuolelle on asennettu uusi höyrynsulkumuovi, joka ei liity tiiviisti muihin 

pintoihin tai rakenteisiin. Yläpohjan laudoitus on reuna-alueella tummentunutta. Keittiön 

katon rakenne pitäisi avata muutamasta kohdasta. 

 

  

Kuva 25. Antenninputken liittymä vuotaa iv-konehuoneeseen. Bitumihuopakattojen 
kaadot ovat huonot, vesi lammikoituu helposti katolle. Kaivoja on puhdistettava usein. 

 

Kuva 26. Vesikaton alusta ei tuuletu tarpeeksi ja eristykset ovat epämääräisiä. 
Alustatilassa on huono ilma. Paperit ja muut roskat pitäisi viedä pois ja tuuletusta 

parantaa. 
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Julkisivut ja piha-alueet 

 Ulkoseinän vierellä on mursketäyttö ja maanpinta viettää rakennuksesta 
poispäin. 

 Patolevy havaittiin vain yhdellä seinustalla (itäjulkisivu). Kellarinseinien 

vesieristykset on selvitettävä. Sisäpuolella ei pääsääntöisesti kuitenkaan 

havaittu seinissä ongelmia.  

 Pensas länsijulkisivun kulmassa pitää kellarin seinän kosteana. Seinässä on 

havaittavissa kosteudesta aiheutunutta rapautumaa. Mannerheiminkadula 

syksytorvi kastelee julkisivua. 

 Sisäpihan puolella betoniparveke on erittäin huonossa kunnossa. 
Betoniparveke tulee korjata välittömästi ilmeisen hajoamisvaaran takia. 

 

 

Kuva 27. Mannerheiminkadun puolella yksi sadevesisyöksytorvi vuotaa sadevedet 

ulkoseinälle. Seinässä havaittavissa selvää rapautumaa vesirasituksen vuoksi. 
Sisäpuolella wc-tila, jonka alaslaskettu katto pitäisi avata ja varmistaa, ettei vuoto ole 

kastellut sisäpuolisia rakenteita. 

 

Kuva 28. Pensas pitää sokkelirakenteen kosteana aiheuttaen rappausvaurioita. 
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Kuva 29. Parveke vaatii välitöntä korjausta. 

 

Kuva 30. Parvekkeen ovenkarmin aluslista on huonossa kunnossa. 

 

Kuva 31. Rappausten rapautumia, kasataanko seinustoille lumet? 
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Kuva 32. Katon kunto eteisaulan päällä ei selvinnyt tutkimuksessa, rakennetta ei saatu auki 
riittävästi. Huoltomiehen mukaan rakenteesta puuttuu höyrynsulku. Lipan alle puhaltava tuuli, 

voi painaa katon rakenteista epäpuhtauksia eteistilaan ja siitä yläsaliin. Katon rakenne pitää 

tutkia. 

 

Ilmanvaihto 

 Kiinteistössä on koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmä. Yksittäisiä 

kellarin varastotiloja on alkuperäisellä painovoimaisella ilmanvaihdolla. 

 Sisä- ja ulkotilan välistä paine-eroa mitattiin yläsalin sekä diakoniatoimiston 
osalta. Tulosten perusteella sisätilat ovat hieman alipaineiset eli niiden 

perusteella ilmanvaihto toimii suunnitellusti. 

 Huoltomiehen mukaan kaikkien tulokoneiden raitisilmakammioihin tulee lunta ja 

vettä talvisin. Lumi on tukkinut tuloilmasuodattimia usein. TK1:n ja TK3:n 
yhteinen raitisilmakammio oli likainen, TK2:n raitisilmakammiota ei päästy 

näkemään.  

 Likainen raitisilmakammio ja sen kastuneet äänieristeet voivat toimia mikrobien 

kasvualustana. Kastuneet äänieristeet voivat tuottaa kemiallisia VOC-päästöjä.  

Kastuneet suodattimet ovat otollinen kasvualusta mikrobeille. TK2:n 

äänenvaimenninyksikkö on voinut myös kastua ja pahimmassa tapauksessa 

mikrobivaurioitua. Äänenvaimentimista ei saatu näytteitä tässä yhteydessä.  

 Alakerran ilmanvaihdon tuloilmasta osa tulee lattian kautta. Lattiakanavien 

mahdollinen epätiiveys voi aiheuttaa ongelmia. Havaintoja tällaisesta ei 

kuitenkaan saatu. 

 Ilmanvaihdon painovoimaisen osan hormeja on kokonaan tukossa, ei ole tietoa, 
onko niiden tarkoitus vielä toimia.     

 Ilmanvaihdosta on erillinen tarkastuspöytäkirja, liite 2. 
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7 Muiden selvitysten tulokset  

 Kuitumittaus 

o Kuitumittaus tehtiin yläsalissa, vastaanottohuoneessa 024 ja diakonien työhuoneessa 

Kaikkien kolmen näytteen osalta tulokset alittavat Työterveyslaitoksen suositteleman 

viitearvon 0,2 kuitua/cm². Näissä tiloissa ei ilmeisesti ole kuituongelmaa. 

o Ilmanvaihdonkaan kautta ei ilmeisesti tule kuituja, joten äänenvaimentimet lienevät 

ehjät. 

 VOC-mittaus 

o VOC-mittaus tehtiin yläsalissa, vastaanottohuoneessa 024 ja diakonien työhuoneessa. 

Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määrä on vähäistä kaikissa kolmessa 

mittauspisteessä. Näissä tiloissa ei ilmeisesti ole VOC-ongelmaa.  

 Paine-eromittaus 

o Mittauksen tulokset ovat normaalit muutamia hetkellisiä tilanteita lukuun ottamatta ja 

näiltä osin ilmanvaihdon toiminta olisi kunnossa. 

 

8 Päiväys ja allekirjoitus 
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