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1 TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen rakenne- ja kosteusteknistä kuntoa sekä sisäilman laatuun vaikuttavia seikkoja. Muita samaan aikaan toteutettuja ja omissa raporteissaan raportoituja tutkimuksia ovat betonirakenteiden (ulkoseinäelementit sekä kantavat pilarit) kuntotutkimus,
yläpohjaristikoiden kuntotutkimus, LVV-kuntotutkimus ja IV-kuntotutkimus.
Tutkimuksen aikana tehtiin pintakosteuskartoitus koko rakennukseen. Jäähalleille ominaiseen tapaan kosteusrasitus kenttäalueella, sen ympärystässä sekä jäänhoitokoneen toiminta-alueella oli
huomattavaa. Tämä on kuitenkin rakennuksen toimintaan liittyvä seikka, jonka vaikutuksia on pyritty
hallitsemaan materiaalivalinnoilla sekä ilmanvaihdolla ja ilmastoinnilla (kosteudenpoisto). Toisena
merkittävänä kosteusteknisenä seikkana voidaan pitää rakennuksen alla olevan pohjamaan ominaisuuksia sekä ympäröivän savimaan ominaisuuksia yhdistettynä rakennuksen osittaiseen kallioperustukseen. LVV-kuntotutkimuksen salaojakuvausten perusteella salaojitusjärjestelmä kattaa noin
puolet rakennuksesta ja on toiminnalliselta kunnoltaan jo heikko. Kellarikerroksen alapohjan alla havaittiin maa-aineksessa vapaata vettä, mikä kertoo pohjaveden pinnan tasosta tai kallion ohjaamista
vajovesistä. Kellarikerroksessa on väestönsuoja, joka toimii rauhanaikana pukuhuoneina, joiden pintamateriaalit ovat kosteusrasitusta sietäviä. Erillinen pumppukaivo sijoitettuna esim. kellariportaiden
alla olevaan rakentamattomaan tilaan voi pienentää kellaritilojen kosteusrasitusta.
Toimistotilojen ilmamäärät olivat itsessään hyvällä tasolla mutta hallitilan massiivinen ilmanvaihto
vaikuttaa merkittävällä tavalla myös muiden tilojen painesuhteisiin siirtoilman kautta. Olosuhdemittauksissa ei kesäkaudella havaittu olosuhdehaittaan viittaavia lämpötiloja, liian korkeita hiilidioksidipitoisuuksia tai kohonnutta suhteellista kosteutta. Kahden viikon pölykertymästä otetuissa kuitunäytteissä ei havaittu toimenpiderajan/suositusraja-arvon ylityksiä. Tiloista otettiin myös voc-ilmanäytteet, joiden tuloksissa ei havaittu tavanomaisesta poikkeavia pitoisuuksia voc-yhdisteitä.
Jäähallirakennuksille tyypillinen ongelma on yläpohjaan savupiippuilmiön vuoksi muodostuva ylipainetila sekä ajoittain korkeaksi nouseva sisäilman suhteellinen kosteus, mikä voi aiheuttaa yläpohjarakenteen vaurioitumista. Halliosalla yläpohjan pääasiallinen eristemateriaali on uretaani, jossa ei
havaittu pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta kertovaa värimuutosta/murenemista. Uretaanieristettä
suojaamassa on myös höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi. Alumiinipaperin sisäpuolella olevassa
ohuesta akustoivassa villakaistassa havaittiin materiaalinäytteessä mikrobikasvua. Ohut akustiikkavillakaista on reikäpellin takana ja on osin yhteydessä sisäilmaan.
Yläpohjan kantavissa rakenteissa havaittiin korjaustarpeita erillisessä röntgentutkimusraportissa. Lisäksi vesikate, joka on osa yläpohjaelementtiä, on vuotanut useista kohdin, eikä paikkakorjauksissa
ole myöskään täysin onnistuttu. Vesikatteessa on paikallisia pinnoitevaurioita. Yläpohjan/vesikaton/kattokannattajien korjaustarpeita on tarpeen pohtia mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi kokonaisvaltaisena korjauksena.
Niiltä osin kuin käytävillä ja auloissa on alaslaskettuja kattoja olivat alaslaskun yläpuoliset tilat erittäin
pölyiset ja sisälsivät rakennusjätettä. Alaslaskettujen kattojen sisältä voi kulkeutua sisäilmaan rakennuspölyä ja kuitupölyä.
Rakennuksen ulkoseinärakenteena ovat pääosin betonikuoriset sandwich-elementit ja pelti-uretaani-pelti -elementit. Betoniset sisäkuoret ovat yleisesti tiiviitä rakenteita mutta silmämääräisesti
voitiin todeta liitoskohdissa epätiiveyttä. Betonin takana olevasta eristeestä otetuista materiaalinäytteistä toinen antoi analyysivastauksen vahva viite mikrobivauriosta. Betonielementtien ulkokuorien
kunto oli ulkonäköä parempi (Betonirakenteiden kuntotutkimusraportti), eikä ulkokuorien uusimisen
yhteydessä tehtävä eristeen uusiminen ole teknillistaloudellisesti kannattavaa. Korjaustavoista järkievin on sisäkuoren liitoskohtien tiivistäminen ilmatiiviiksi.
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Katsomon alapuolisissa tiloissa havaittiin jyrsijöiden jätöksiä. Puhdistustoimenpiteisiin ryhdyttiin kesätauon aikana. Toimistotiloissa on paikoin kasveja, jotka ovat lajeiltaan allergiariskiä korostavia.
Ensisijainen toimenpide oireilua koettaessa on poistaa kasvit. Tiloissa havaittiin myös runsasta pölykertymää harvoin siivottavilla pinnoilla. Runsas huonepöly voi aiheuttaa myös oireita.
Märkätilojen pintamateriaalit maantasakerroksessa ovat pitkälti ikääntyneitä ja paikin havaittiin koholla olevia pintakosteusmittarin lukemia sekä korkeita suhteellisen kosteuden arvoja muovimattojen
alla.
Tärkeimmät sisäilmaan vaikuttavat tekijät ovat halliosan ilmanvaihdon vaikutukset siirtoilman kautta
muihin tiloihin. Kustannuksiltaan merkittävin seikka on kattokannattajien, yläpohjan ja vesikatteen
korjaukset joko toisistaan erillisinä korjauksina tai kokonaisvaltaisena korjauksena.
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2 KOHDETIEDOT
2.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Keravan jäähalli
Metsolantie 3
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Antti Salonen, sisäilma-asiantuntija (DI, RTA)
Olavi Penttilä, rakennustekninen asiantuntija (DI)
Petri Autio, rakennustekninen asiantuntija (RI)
Elmeri Sorsa, rakennustekninen asiantuntija (RI)

2.2

Työn kuvaus ja taustat

Jäähalli on rakennettu 1987 ja sitä on remontoitu ainakin 2003 ja märkätilojen pintoja myöhemminkin. Myös sokkelien ympärystäyttöjen korjaus oli tutkimuksen tekohetkellä kesken. Rakennus koostuu varsinaisesta halliosasta sekä yksikerroksisesta huolto-osasta, jossa on toimisto- ja pukuhuonetiloja. Vuonna 2002 on rakennuksen koillispäätyyn toteutettu laajennus, jossa on pukuhuoneita tekonurmikenttien käyttöön.
Rakennuksen alapohjarakenteena on maata vasten oleva ontelolaatta sekä ryömintätilallinen ontelolaatta. Ulkoseinät ovat tiililaattapintaisia betonisia sandwich-elementtejä, joiden väleissä on kuorielementtejä, sekä peltipinnoitteisia eriste-elementtejä. Vesikattona on bitumikerminen tasakatto
huolto-osalla ja halliosalla kaartuva maalattu peltikate.
Toimisto-osalla on ajoittain koettu sisäilmaan liittyviä oireita.

2.3

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin laaja aineisto rakennuksen piirustuksia: mm. pohjakuvat, julkisivukuvat,
leikkauskuvia ja rakennetyypit. Myös vanhoja tutkimuksia ja kartoituksia oli saatavilla.

2.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa lähtötietoja tulevien korjausten varalle sekä selvittää koettujen
sisäilmaoireilujen syitä.
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT
3.1

Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto

Riskirakenteista tehtiin rakenneavauksia, joista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten.
Materiaalinäytteet otettiin aseptisesti minigrip-pussiin, joka suljettiin ilmatiiviisti. Materiaalinäytteet
toimitettiin analyysilaboratorioon mahdollisimman pikaisesti.
Materiaalinäytteet tutkittiin akkreditoidussa Tampereen asbesti- ja kuitulaboratoriossa suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteestä analysoitiin sieni-itiöiden ja bakteerien määrät ja lajisto. Tarkempi kasvatustapa on esitetty liitteenä olevassa laboratorion analyysiraportissa. Suoraviljelymenetelmässä mikrobien määrät ilmoitetaan suhteellisella asteikolla: ei kasvua - / vähäinen kasvusto + /
kohtalainen kasvusto ++ / runsas kasvusto +++ / erittäin runsas kasvusto ++++ (Asumisterveysasetus 2015). Kasvuston ollessa runsas tai erittäin runsas näyte tulkitaan mikrobivaurioituneeksi. Kasvuston määrän lisäksi tarkastellaan kasvuston lajistoa. Jos lajistossa esiintyy useampia eri kosteusvaurioon indikoivia lajeja, näyte tulkitaan mikrobivaurioituneeksi, vaikka yksittäisiä lajeja olisi määrällisesti vain vähän tai kohtalaisesti.

3.2

Ilmanäytteet sisäilmasta (VOC)

Tutkittavalta alueelta valittiin muutamia tiloja, joista tutkittiin sisäilman laatua ilmanäyttein. Ilmanäytteet kerättiin aktiivisesti (pumpulla) tutkittavien tilojen keskivaiheilta työskentelykorkeudelta. Näytteiden tarkempi analysointitapa on esitetty liitteissä olevissa laboratorioiden analyysiraporteissa.
VOC-ilmanäytteet (VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet) kerättiin näyteputkeen 45 minuutin aikana. VOC-näytteet toimitettiin akkreditoituun Kiwalab-laboratorioon analysoitavaksi. TVOC eli
VOC-yhdisteiden kokonaismäärä ei saa nousta asunnoissa yli 400 µg/m3 tolueenivasteella mitattuna
(asumisterveysasetus 2015). TVOC on usein toimistoissa alle 200 µg/m3. Yksittäisen yhdisteen
määrä ei saa olla yli 50 µg/m3. Muutamille yhdisteille on lisäksi annettu alhaisempi toimenpideraja:
2-etyyli-1-heksanoli (2-EH), TXIB ja naftaleeni 10 µg/m3, styreeni 40 µg/m3. TXIB ja 2-EH ovat muovimaton/liiman hajoamistuotteita, joita syntyy emäksisen kosteuden vaikutuksesta. Naftaleenia pidetään kreosootin indikaattoriyhdisteenä.

3.3

Sisäilman kuitunäytteet

Sisäilmasta kerättiin kuitunäytteitä kahden viikon pölylaskeumasta. Kuitujen toimenpiderajana on 0,2
kpl/cm2 (Asumisterveysasetus 2015) sama kuitumäärä on myös Työterveyslaitoksen suositusrajaarvo, jota sovelletaan yleisesti työpaikoilla. Teollisia mineraalivillakuituja voi kulkeutua sisäilmaan
ilmanvaihtojärjestelmästä, rikkoutuneista akustiikkalevyistä tai rakenteiden ilmavuotokohdista.

3.4

Materiaalinäytteiden otto

Materiaalinäytteiden tutkimisella pyritään toteamaan tai poissulkemaan mikrobikasvu rakenteessa.
Rakenteista otetaan materiaalinäytteitä käyttäen desinfioituja näytteenottovälineitä sekä suojakäsineitä. Näytteet laitetaan suljettaviin pusseihin ja suljettiin tiiviisti. Näytteenottovälineet desinfioidaan
ja suojakäsineet vaihdetaan jokaisen näytteenoton välissä. Näytteet analysoidaan suoraviljelymenetelmällä.
Materiaalinäytteiden suoraviljelyn tuloksia tulkitaan laboratorion analyysivastauksessa olevan taulukon mukaisesti. Yksinkertaistettuna on normaalia, että materiaalinäytteissä on niukasti sienimikrobeja, jotka eivät ole kosteusvaurioon viittaavia. Jos näiden mikrobien lisäksi esiintyy kosteusvau-
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rioon viittaavia mikrobeja, on se heikko-vahva viite vauriosta riippuen siitä, kuinka runsaasti kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja on. Kohtalaisina tai runsaina pitoisuuksina erilaisten sienimikrobien esiintyminen viittaa vaurioon.
Sienimikrobien lisäksi näytteistä tutkitaan bakteereja. Bakteereista etsitään aktinobakteereja eli sädesieniä, joiden esiintyminen viittaa heikosti-vahvasti vaurioon, riippuen siitä kuinka paljon aktinobakteereja näytteessä on. Muut näytteistä löytyvät bakteerit ovat yleensä lähtöisin ihmisestä tai
eläimistä ja niiden esiintyminen on tavanomaista, eivätkä viittaa vaurioon.
Näytteet viljellään kolmelle eri alustalle (agar), jotta erilaisissa olosuhteissa kasvavat mikrobit saadaan parhaiten selville.
Rakennuksen ulkoseinä- ja lattiarakenteisiin tehtiin rakenneavauksia, joista otettiin materiaalinäytteet mikrobianalyysiä varten. Materiaalinäytteitä otettiin myös vaurioituneiksi epäillyistä pintamateriaaleista varsinaisia rakenteita rikkomatta. Materiaalinäytteet otettiin aseptisesti minigrip-tyyppisiin
pusseihin, jotka suljettiin ilmatiiviisti. Materiaalinäytteet toimitettiin analyysilaboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen. Materiaalinäytteenotto on kuvattu tarkemmin kappaleessa
3.6. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysitulokset
Materiaalinäytteet tutkittiin akkreditoidussa Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy:n laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteistä analysoitiin sieni-itiöiden ja bakteerien määrät
ja lajisto. Tarkempi kasvatustapa on esitetty liitteenä 4 olevassa laboratorion analyysiraportissa

3.5

Kuitulaskeumanäytteet

Laskeumapölynäytteillä tutkitaan 14 vrk:n pölylaskeumasta sisäilmassa esiintyviä mineraalivillakuituja. Laskeumapölynäytteen ottoa varten asennetaan huoneisiin tasaiset puhtaat alustat 14 vrk:n
ajaksi. Tämän jälkeen alustalta otetaan näyte painamalla siihen geeliteippi ja näyte toimitettiin laboratorioon analysoitavaksi. Näytteestä lasketaan mineraalivillakuitupitoisuus valomikroskooppia
käyttäen (kuitua/cm2). Mineraalivillakuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm2. Tämän rajan ylittävän kuitumäärän tapauksessa on kuitulähde selvitettävä. Kuitunäytetuloksia on käsitelty kohdassa 6.2. sekä liitteessä 3.

3.6

Pintakosteusmittaukset

Mahdollisten kosteusvaurioiden paikallistamiseksi koulurakennuksen lattioiden ja seinien alaosien
pintakosteudet mitattiin GANN Hydrotest LG 1 -pintakosteudenosoittimella ja B 50 -mittapäällä. Pintakosteudenosoitin kertoo rakenteen kosteusrasituksesta 0-70 mm syvyydellä, mutta se ei kerro materiaalin kunnosta.

3.7

Eristetilan kosteusmittaukset

Ulkoseinien eristerakenteisiin kohdistuvien kosteusmittaustulosten tulkinta perustuu suhteellisen
kosteuden asemesta absoluuttiseen kosteuteen (g/m3), koska mittauslämpötila vaikuttaa merkittävästi suhteelliseen kosteuteen. Eristetilan kosteusmittauksilla saadaan tietoa, kohdistuuko eristerakenteisiin aktiivista kosteusrasitusta vai ovatko mahdolliset mikrobinäytteissä todetut vauriot vanhempaa perua.

3.8

Viiltomittaukset

Viiltomittauksella tutkitaan lattiapinnoitteen, kuten muovimaton alapuoliseen liimapintaan kohdistuvaa kosteusrasitusta. Mittauksessa pinnoitteeseen tehdään viilto ja pinnoitetta irrotetaan alustastaan hieman. Viillon kautta mittapää työnnetään pinnoitteen alle. Tämän jälkeen lattiapinnoitteen
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viiltokohta tiivistetään vesihöyrytiiviillä kitillä. Mittapään tasaantumisaika on n. 20 minuuttia. Lisätietoa mittauksesta löytyy RT-kortista14-10984. Mittalaitteina käytettiin Vaisala HMI 41 mittalaitetta ja
HMP 42 mittapäätä.
Mittausten tarkoituksena on selvittää, ylittyykö lattiapinnoitteen alla useimpien mattoliimojen kriittisenä pidettävä suhteellisen kosteuden arvo, joka on 85 %. Suhteellinen kosteus lattiapäällysteen
alla liimatilassa ei saa pitkäksi aikaa nousta yli tämän arvon. Vanhemmissa lattiapinnoitemateriaaleissa suhteellisen kosteuden arvo lattiapinnoitteen alla olisi suositeltavaa olla alle 75 %, jotta voitaisiin olla varmoja liiman ja pinnoitteen kunnosta.

3.9

Sisäilman olosuhdemittaukset

Sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta mitattiin Trotecin BZ30 jatkuvatoimisilla mittareilla.
Tulosten tulkinta
Huoneilman kosteus
Huoneilman kosteus on tavallisesti 20 – 60 %. Ilmastollisista syistä tälle välille ei aina päästä eikä
näistä arvoista poikkeamista voida pitää terveyshaittana, jos muut terveydelliset edellytykset täyttyvät. Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman kosteutta arvioitaessa tulee ottaa huomioon myös
kosteuslisän vaikutus. Kosteuslisällä tarkoitetaan sisätiloissa syntyvää lisäkosteutta (esimerkiksi
hengitys, suihkussa käynti, ruoan laitto tai pyykin kuivatus) ulkoilmaan nähden. Mikäli kosteuslisä on
enemmän kuin noin 3-4 g/m³, mikrobikasvun riski rakenteissa ja niiden pinnoilla nousee.
Liian kuiva sisäilma voi heikentää hengitysteiden värekarvojen liikettä ja heikentää liman poistumista
hengitysteistä. Tällöin limakalvot ovat alttiimpia tulehduksille.
Huoneilman lämpötila
Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaan toimistojen lämpötilan suunnitteluarvot S1-luokassa (yksilöllinen sisäilmasto) talviajalle ovat 20-23 ºC ja kesäajalle 23-25 ºC.
Asumisterveysasetuksen mukaan huoneilman lämpötilan tulisi olla lämmityskaudella 20…26 °C ja
lämmityskauden ulkopuolella 20…32 °C. Työpaikoilla kevyeen istumatyöhön suositellaan 21…25
°C.
Hiilidioksidin ohjearvot
Asumisterveysasetuksen mukaan hiilidioksidin toimenpideraja sisäilmassa on 2100 mg/m3 (1150
ppm) korkeampi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Yli 2700 mg/m3 hiilidioksidipitoisuus sisäilmassa merkitsee, ettei ilmanvaihto ole terveydensuojelulain edellyttämällä tasolla.
Sisäilmanlaadun tavoitearvot hiilidioksidipitoisuudelle Sisäilmastoluokituksen 2018 mukaan:
•

S1: ulkoilman hiilidioksidipitoisuus + hiilidioksidilisä <350 ppm, yksilöllinen sisäilmasto

•

S2: ulkoilman hiilidioksidipitoisuus + hiilidioksidilisä <550 ppm, hyvä sisäilmasto

•

S3: ulkoilman hiilidioksidipitoisuus + hiilidioksidilisä <800 ppm, tyydyttävä sisäilmasto

Hiilidioksidipitoisuus toimistorakennuksissa vaihtelee yleensä välillä 350…2500 ppm. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on tavallisesti noin 350…400 ppm.
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3.10 Käytetty kalusto
Laite/mittari
Pintakosteusilmaisin

Tyyppi/malli
Gann Hydrotest LG1 + anturi
Gann B50

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaus

Vaisala HMI41 (näyttölaite) ja
mittapäät HMP42, HMP44 ja
HMP46.

Huom
Pintakosteusilmaisimella etsitään
kosteuseroja rakenteista, ei suoriteta varsinaisia mittauksia. Mittausalue 0-199 (yksiköttömiä lukemia).
Valmistaja ilmoittaa näyttölaitteen
tarkkuudeksi (+20 oC:ssa) suhteelliselle kosteudelle ±0,1 % RH
ja lämpötilalle ±0,1 oC. HMP42 ja
HMP44 mittapään tarkkuus (+20
oC:ssa) suhteelliselle kosteudelle
±2 % RH (0-90 % RH) ja ±3 %
RH (90-100 % RH).
HMP46 mittapään tarkkuus (+20
oC:ssa) suhteelliselle kosteudelle
±1 % RH (0-90 % RH) ja ±2 %
RH (90-100 % RH).

Mikromanometri

TSI Velocicalc Plus 9565

Paine-erologgerit

Beck 984 paine-eromittari ja
Tinytag TGC-0046 paine-erologgeri
Trotec BZ 30

Lämpötila-, kosteus- ja hiilidioksidimittaus
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Paine-ero- ja ilmavirtamittaukset.
Ilmavirtojen mittaus ilmanvaihtolaitteista laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Tarkkuus ±1
Pa±0,1 %.
Paine-erologgaukset. Tarkkuus <
± 1%.
Lämpötila- ja huonekosteusloggaukset sekä hiilidioksidiloggaukset. Tarkkuus CO2 mittaustarkkuus 75 ppm tai +/-5% mittausarvosta
Lämpötilan mittaustarkkuus +/1,0C astetta
Suhteellisen ilmankosteuden
RH% mittaustarkkuus +/-5%
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4 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
4.1

Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät

4.1.1 Rakenne
Alapohjarakenteet ovat kaukalon ja kellarikerroksen osalta maanvaraisia ja muilla osin paaluille perustetuilta paaluanturoilta lähteviä rakenteita. Kaakkois- ja luoteiskulma hallista on perustettu saadun
tiedon mukaan kallion varaan. Ympäröivä kalliomaa on rakennusta korkeusasemaltaan rakennusta
selvästi ylempänä. Kalliomaa ohjaa luontaisesta sadevesiä pinnanmuotojensa mukaan. Alapohjan
kosteustilanteeseen vaikututtavat maaperä- ja ympäröivät pinnanmuodot, salaojituksen vain osittainen asennus ja heikko kunto sekä täyttömaana käytetty hiekka.

Maaperäkartta, jossa punaisella esitetty kalliomaa ja sinisellä savimaa sekä mustalla jäähalli.

Alapohjan ja maanvastaiset rakenteet olivat piirustusten ja rakenneavauksien mukaan sisältäpäin
lukien seuraavanlaisia:
Alapohja toimisto-osalla ja katsomon alla:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

pintamateriaali
pintabetoni 50 mm
ontelolaatta 265 mm
EPS-eriste 150 mm

pintamateriaali
betoni 270 mm
EPS-eriste 200 mm
routimaton sora 600mm

tuuletustila
sorastus

Sokkelielementit:

▪
▪
▪

Alapohja halliosalla:

Alapohja väestönsuojan edustalla:

▪
▪
▪
▪

betoni 80-100 mm
mineraalivillaeriste 120 mm
betoni 70 mm
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Alapohja pukuhuonelaajennuksella:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, kolikkomatto
vaneri 22mm
sekundäärikannattajat, joiden välissä
mineraalivilla 250mm
tuulensuojalevy, tuulileijona tai 12mm,
saumat pääosin laudoitettu
kantavat palkit
ilmatila
kapillaarikatkosora, jonka päällä roskia

4.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Maanvastaiset rakenteet kartoitettiin aistinvaraisesti sisä- ja ulkopuolelta sekä tekemällä neljä rakenneavaus alapohjaan sekä neljä rakenneavausta ulkoseinärakenteisiin. Rakenneavauksien paikat on esitetty pohjakuvissa liitteessä 2.
Aistinvaraisia havaintoja (havaintojen kuvat on esitetty alempana mittaustulosten jälkeen):

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Rakennuksen vierustalla oli koillispäädyssä ja takasivulla asfalttia.
Maanpinta on melko tasaista rakennusta vasten. Kallistukset ja asfaltti on korjattu takasivulla,
muuten kallistukset rakennuksen vierustalla ovat puutteelliset.
Sokkelin vierustoilla on kasvillisuutta lähinnä lounaispäädyssä ja jalkapallokentän sivulla.
Sokkelin maanvastaisilla osilla ei havaittu vedeneristystä.
Jalkapallokentän puoleisen sivun sokkelin vierusta oli kaivettu auki.
Erityisesti halliosan betonilaatassa on pitkiä halkeamia pilareiden välillä. Myös toimiston
osalla lattiassa on halkeamia pinnoitteissa
Ulkoseinien alaosissa hallin puolella havaittiin kalkkihärmää, jonka muodostuminen kertoo
kosteusrasituksesta. Jäästä höylättyä sohjoa on aiemmin ajettu sulamaan hallin reunoille.

Tutkimuksen aikana tehtiin pintakosteuskartoitus koko rakennukseen. Jäähalleille ominaiseen tapaan kosteusrasitus kenttäalueella, sen ympärystässä sekä jäänhoitokoneen toiminta-alueella oli
huomattavaa. Tämä on kuitenkin rakennuksen toimintaan liittyvä seikka, jonka vaikutuksia on pyritty
hallitsemaan materiaalivalinnoilla sekä ilmanvaihdolla ja ilmastoinnilla (kosteudenpoisto). Toisena
merkittävänä kosteusteknisenä seikkana voidaan pitää rakennuksen alla olevan pohjamaan ominaisuuksia sekä ympäröivän savimaan ominaisuuksia yhdistettynä rakennuksen osittaiseen kallioperustukseen. Kellarikerroksen alapohjan alla havaittiin maa-aineksessa vapaata vettä, mikä kertoo
pohjaveden pinnan tasosta tai kallion ohjaamista vajovesistä. Kellarikerroksessa on väestönsuoja,
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joka toimii rauhanaikana pukuhuoneina, joiden pintamateriaalit ovat kosteusrasitusta sietäviä. Märkätiloissa ja sosiaalitiloissa havaittiin paikoin poikkeavia pintakosteusmittarin lukemia. Niiltä osin kuin
lattiapinnoitteena oli muovimatto, tutkittiin muovimaton alla olevaa kosteustilannetta viiltomittauksin.
Tulokset on esitetty taulukossa 1 ja mittauspaikat liitteessä 1.
Taulukko 1. Viiltomittausten ja rakenneavausten rakennekosteudet ja lämpötilat tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta. PK = pintakosteuslukema viiltomittauksen kohdalla, VER = vertailuarvo sisäilmasta, ET = eristetilan kosteusmittaus, VM = viiltomittaus.
Nro.

Tila

VM1

Pukuhuone

Suhteellinen kosteus, lämpötila ja absoluuttinen kosteus
90,8 RH-% / 22,8 °C / 18,4 g/m3

VER1

Pukuhuone

35,8 RH-% / 23,1 °C / 7,4 g/m3

Käytävä

77,8 RH-% / 16,9 °C / 11,2 g/m3

VER2

Käytävä

35,1 RH-% / 20,2 °C / 6,1 g/m3

vertailuarvo
tavanomainen
(huomioiden
mittauslämpötila), PK 75
vertailuarvo

VM3

Pesu-/kuivaushuone

65,3 RH-% / 19,8 °C / 11,1 g/m3

tavanomainen, PK 70

VER3

Pesu-/kuivaushuone

39,3 RH-% / 20,4 °C / 7,1 g/m3

vertailuarvo

VM4

WC

82,8 RH-% / 22,3 °C / 16,5 g/m3

kostea, PK 80

VER4

WC

35,1 RH-% / 20,2 °C / 6,1 g/m3

vertailuarvo

VM2

Tulkinta
kostea, PK 95-100

Lisäksi toteutettiin puurakenteen painokosteusmittauksia kellaritilassa olevan viemärin sulkuventtiililuukun ja sen pielien puurakenteisiin. Puuosat olivat näiltä osin märkiä. Kosteusvaurio ja vauriomekanismi ovat selvillä, joten mikrobinäytettä ei otettu. Betoniseen kanaaliin, joka kulkee halliosasta sosiaaliosan alle, on kertynyt runsaasti roskaa ja likaa.

Kuva 1. Betoniin jääneessä puuosassa korkea painokosteus.

Kuva 2. Puurakenteisissa luukuissa korkea painokosteus.

Kellarikerroksessa havaittiin alapohjan eps-eristeen alla olevan vapaata vettä. Pohjaveden pinta
savimaassa luonnollisesti korkealla ja kosteuden nousu kellarin alapohjaan on tyypillistä. Lisäksi
kallio, jolle rakennus on osittain perustettu, voi ohjata vajovesiä rakennuksen alla.
Jalkapallopukuhuoneen kohdalta otettiin alapohjan eristevilla materiaalinäyte mikrobiviljelyyn.
Näytteessä ei esiintynyt merkkejä poikkeavasta mikrobikasvusta. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 4.
- 12 -
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Taulukko 2. Alapohjan mikrobinäytteen analyysivastaus
Nro.
5

Tila

Materiaali

Tulkinta (kosteusvauriomikrobit)

Käytävä jalkapallopukuhuoneen edustalla.

Mineraalivilla.

ei viitettä vauriosta (Eurotium sp. 6 pmy)

Kuva 3. Toimisto- ja sosiaaliosan alapohjaan on asennettu
alipaineistus.

Kuva 4. Rakennuksen vierusta on osin asvaltilla, osin pihakiveyksellä, osin nurmikkoa.
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Kuva 5. Kallistukset ovat rakennuksesta poispäin.

Kuva 6. Koillis- ja kaakkoissivusta ovat asvaltoituja.

Kuva 7. Lounassivustalla on nurmikkoa sokkelia vasten, sisällä puolestaan on ajettu jääsohjoa sokkelia vasten.

Kuva 8.Syöksytorvet kastelevat paikoin sokkelirakennetta
epätiiviistä liitoksesta.

Kuva 9. Halliosalla on ulkoinen kattosadevedenpoisto,
muilla osilla on sisäpuolinen vedenpoisto.

Kuva 10. Toimisto-osan kohdalla on salaojitus mutta järjestelmän toiminnallinen kunto ei ole enää hyvä.
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Kuva 11. Rakennuksen ympäriltä on poistettu pensaita.

Kuva 12. Märkätilojen toteutus on paikoin epätavanomainen.

Kuva 13. Jalkapallopukuhuoneiden alla soratäytön päällä
pahvilaatikoita ja muuta rakennusroskaa. Sorastusta ei ole
tasattu.

Kuva 14. Jalkapallopukuhuoneiden alla soratäytön päällä
pahvilaatikoita ja muuta rakennusroskaa.

Kuva 15. Hallin alapohjarakenteena on paksu betonilaatta
n. 250-300mm. Rakenneavaus 5.

Kuva 16. Kanaaliin halliosasta sosiaaliosan alle on kertynyt
pohjalle runsaasti roskaa ja likaa.
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4.1.3 Johtopäätökset
Alapohjarakenteisiin kohdistuu runsasta kosteusrasitusta. Kosteusrasitus on pääosin sisäpuolisesta toiminnasta aiheutuvaa ja se on huomioitu materiaalivalinnoissa.
Ulkopuolista kosteusrasitusta havaittiin kellarikerroksessa, jossa on väestönsuoja. Betonilaatan
alla havaittiin vapaata vettä, joka kertoo pohjavedenpinnan olevan kellarin lattian tasolla tai vajovesien kulkeutumisesta kallion pintaa pitkin. Erillinen pumppukaivo sijoitettuna esim. kellariportaiden
alla olevaan rakentamattomaan tilaan voi pienentää kellaritilojen kosteusrasitusta.
Kellarikerroksessa oleva puinen tarkastus-/sulkuluukku oli kosteus-/mikrobivaurioitunut. Muissa
puisissa tarkastusluukuissa havaittiin kosteusjälkiä ja luukkurakenteet ovat epätiiviit. Kanaalissa,
joka kulkee halliosalta sosiaaliosalle, havaittiin runsaasti roskia ja likaa.
Märkätilat ovat monin paikoin ikääntyneitä ja uusituilta osin on käytetty saneerauksessa tavanomaisesta poikkeavia asennustapoja. Märkätiloissa havaittiin paikoin muovimattojen alla kosteaan
rakenteeseen viittaavia suhteellisia kosteuksia.
Toimisto- ja sosiaaliosan alapohjia on pyritty alipaineistamaan asentamalla imuputkia ja katolle
huippuimurit ylläpitämään alipainetta.
Jalkapallopukuhuoneiden kohdalla alapohja on puurakenteinen ja mineraalivillalla eristetty. Tuulettuvuus jalkapallopukuhuoneiden alapohjassa oli vähäistä, sorastusta ei oltu tasattu ja alapohjatilassa oli roskia.
Rakenneavauksista halliosalla, toimisto-osalla ja jalkapallopukuhuoneiden edustalla, todettiin rakenteet ja jalkapallopukuhuoneiden mineraalivillaeristeestä otettiin näyte, jonka analyysivastauksessa ei havaittu viitettä vauriosta.

4.1.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪

LVV-kuntotutkimusraportissa esitetty salaojitusjärjestelmän laajentaminen ja nykyisten osien
uusiminen. Samassa yhteydessä maanvastaisten betonirakenteiden vedeneristyksen lisääminen ja lämmöneristyksen parantaminen.
Pumppukaivon asentaminen esim. portaiden alla olevaan rakentamattomaan tilaan väestönsuojan vieressä pohjaveden pinnan laskemiseksi.
Puisten tarkastusluukkujen vaihtaminen kaasutiiviisiin luukkuihin
Kanaalin puhdistus roskasta ja liasta
Roskien poistaminen ja sorastuksen tasaaminen jalkapallopukuhuoneiden alla. Jalkapallopukuhuoneiden alapohjan tuulettuvuuden parantaminen.

▪
4.2

Ulkoseinät ja ikkunat

4.2.1 Rakenne
Ulkoseinän rakenne oli rakenneavauksista tehtyjen havaintojen mukaan sisältäpäin lukien seuraava:
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Ulkoseinän peltielementit:
Sokkelielementit:

▪
▪
▪

▪
▪
▪

betoni 100 mm
mineraalivillaeriste 100-120 mm

lämmöneriste, uretaani 85 mm
metallilevy

betoni 70 mm

Kuorielementit:

▪
▪
▪

metallilevy

Jalkapallopukuhuoneiden ulkoseinä:

betoninen sisäkuori 100mm
120 mm eristevilla
90 mm betoninen ulkokuori, päällystetty tiilellä

▪
▪
▪
▪

kipsilastulevy 12mm
höyrynsulkumuovi 0,2mm
puuranka, jossa mineraalivilla 120mm
tuulensuojalevy

4.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkoseinän kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä neljä rakenneavausta.
Aistinvaraiset havainnot (kuvat alempana muiden mittaustulosten jälkeen):

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elementtien elastiset saumat ovat uusimistarpeessa
Ikkunoiden puuosat ovat ikääntyneet, metallirakenteiset ikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa
Osassa Sandwich-elementtien sisäkuorissa on halkeamia kiinnitysten kohdilla.
Ulkoseinien liittymiä on tiivistetty
Uretaanieriteessä ei havaittu värimuutoksia tai murentumista
Sokkelielementeissä on eristeenä mineraalivilla. Mineraalivilla sokkelihalkaisussa on riskialtis rakenne.

Julkisivun betonielementeille sekä sisäpuolen kantaville pilareille toteutettiin betonirakenteiden kuntotutkimus, joka on raportoitu omassa raportissaan.
Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu erityisiä kostuneita alueita ulkoseinissä. Eristetilojen kosteusmittauksissa ei havaittu poikkeamia. Pilareiden alaosissa havaittiin pilariperustuksien kapillaarisesti
nostamaa kosteutta.
Tarkempia rakennekosteusmittauksia tehtiin rakenneavausten yhteydessä, ja niiden mittaustulokset
on esitetty alla olevassa taulukossa. Pintakosteuskartoitus on esitetty tarkemmin liitteessä 1.
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Taulukko 3. Ulkoseinärakenteiden rakennekosteudet ja lämpötilat tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta.
Tila (rakenneavaus)
Halli, ulkoseinä, betonielementti
Halli, ulkoseinä peltielementti
Halli, ulkoseinä, sokkelielementti
Jalkapallopukuhuone, ulkoseinä, puurakenteinen
Sosiaaliosa, ulkoseinä, sokkelielementti
Sosiaaliosa, ulkoseinä, peltielementti

Suhteellinen kosteus, lämpötila ja
absoluuttinen kosteus

Tulkinta

61,7 RH-% / 19,2 °C / 10,2 g/m3

normaali

g/m3

normaali

59,9 RH-% / 19,0 °C / 9,8 g/m3

normaali

50,8 RH-% / 19,2 °C / 8,4g/m3

normaali

64,5 RH-% / 18,6 °C / 10,3g/m3

normaali

54,5 RH-% / 18,6 °C / 8,7 g/m3

normaali

64,7 RH-% / 18,7 °C / 10,4

Ulkoseinän rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joista yhdestä tuloksena oli vahva viite
vauriosta.
Taulukko 4. Ulkoseinien materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. Tummennetut näytteet sisälsivät viitteen tai vahvan viitteen mikrobivauriosta, kursivoidut näytteet heikon viitteen vauriosta. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö eli itiö, A. = Aspergillus -sienisuku
Näyte

Tila

Materiaali

Tulkinta (kosteusvauriomikrobit)

M2
M3

Halli
Halli

Mineraalivilla
Mineraalivilla

ei viitettä vauriosta (A. versicolor 5 pmy)
vahva viite vauriosta (aktinomykeetit)

M6

Jalkapallopukuhuone

Mineraalivilla

ei viitettä vauriosta (Trichoderma sp. 1 pmy)
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Kuva 17. Hallissa on elementissä läpi asti tuleva reikä,
joka on avoin myös eristetilaan.

Kuva 18. Uretaani on hyväkuntoista, eikä poikkeavaa kosteutta havaittu. Rakenneavaus 6.

Kuva 19. Rakenneavaus betonielementin villatilaan. Rakenneavaus 11.

Kuva 20. Pilarin kiinnityskorvakkeiden kohdalla on runsasta halkeilua elementissä / ilmeinen ilmayhteys eristetilaan.

Kuva 21. Jalkapallopukuhuoneen ulkoseinärakenne on
hyvässä kunnossa. Rakenneavaus 9.

Kuva 22. Sosiaaliosan ulkoseinärakenteen avaus. Rakenneavaus 13.
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sokkelielementtiin.

Kuva 24. Sosiaaliosalle rakenneavaus peltielementtiin.
Uretaanissa joitakin valukoloja. Rakenneavaus 14.

Kuva 25. Jääsohjoa on aiemmin ajettu ulkoseinärakennetta vasten sulamaan.

Kuva 26. Elementtien kiinnikkeiden ympärillä on halkeilua.

4.2.3 Johtopäätökset
Tutkitut ulkoseinät ovat osin pinnoittamattomia betonielementtejä, osin tiilipintaisia betonielementtejä, osin peltielementtejä, vähäisissä määrin puurankaisia seiniä. Julkisivututkimuksen yhteydessä
ei havaittu betonielementtien ulkokuorissa korjaustarvetta. Ulkokuoret ovat käyristyneet mutta jo valmistuksen yhteydessä, eivät pakkasrapauman vuoksi.
Rakennuksen elementtisaumat ovat uusimisen tarpeessa ja uusimalla elementtisaumat voidaan vähentää julkisivun kosteusrasitusta. Ulkoseinärakenteessa on lukuisia epätiiveyskohtia sisäpuolisten
halkeamien johdosta.
Ikkunoiden ulkopuoliset puuosat alkavat olla ikääntyneet, eikä huoltomaalausta voida enää pitää
kannattavana. Metallipuitteiset ikkunat ovat tyydyttävässä kunnossa.
Sokkelielementeissä on mineraalivillaeristys ja erityisesti halliosalla niihin on kohdistunut voimakasta
sisäpuolista kosteusrasitusta kentästä höylätyn jääsohjon ollessa aiemmin sulamassa sokkelin vieressä. Sokkelielementin eristevillasta saatiin vahva viite vauriosta. Betonirakenne on itsessään tiivis
mutta liittymäkohdat erityisesti pilarien kohdilla on syytä tiivistää, jotta vaurio ei vaikuttaisi sisäilmaan.
Ylempää sandwich-elementistä otettu näyte sekä jalkapallopukuhuoneesta otettu näyte eivät viitanneet vaurioon. Eristetiloissa ei havaittu poikkeavia kosteuspitoisuuksia.
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4.2.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
4.3

sokkelielementtien tiivistyskorjaus halliosalla mikrobivaurion ilmayhteyden katkaisemiseksi
betonielementtien epätiiveyskohtien ja halkeamien tiivistäminen
elementtisaumojen uusiminen (huomioitavaksi havaitut haitta-aineet, AHA-raportti)
puuikkunoiden uusiminen
peltielementin kolon ummistaminen hallin päätyseinällä

Yläpohja ja vesikatto

4.3.1 Rakenne
Yläpohjan rakenne oli ulkoapäin lukien seuraava:
Toimisto-osalla:

▪
▪
▪
▪

Halliosalla:

▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, bitumikermi
lämmöneriste, uretaani 105mm
ontelolaatta 265mm
paikoin alaslaskutila

pinnoitettu pelti
uretaani 90 mm
alumiinipaperi
mineraalivilla, 15 mm
reikäpelti

4.3.2 Havainnot ja mittaustulokset
Yläpohjan ja vesikaton rakennekerroksia, rakennusosien ja liitosten kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kaksi rakenneavausta vesikaton ylösnostojen pellityksiin sekä kaksi yläpohjarakenteeseen. Halliosan vesikatossa on ollut vuotoja. Vesikate on vuotanut ainakin juoksusuoralle.
Vesikatteessa on ilmansulkuna alumiinipaperi, joka voi ohjata vuotoja kauemmas varsinaisesta vuotopaikasta.
Vesikatossa on ollut halliosalla vesivuotoja katteen taitekohdan tienoilla. Pellityksen taitekohtaan on
lisätty kumimaista ainetta kohdan tiivistämiseksi. Aineeseen on kuitenkin muodostunut reikiä ja se
kuoriutuu jo irti alustastaan. Kattopellissä on paikoin ruostuneita kohtia mutta yleisesti pinnoite on
vielä välttävässä kunnossa. Hallin kaakkoissivulla on vähemmän ruostumista mutta jäkälää on tarttunut kattopintaan.
Peltikatetta itsessään olisi haastavaa lähteä uusimaan, koska pellin alla oleva uretaani on kiinni vesikatepellissä. Uretaania irtoaisi epämääräisinä paloina peltiä purettaessa. Uuden pinnoitteen kiinnitys olisi myös haastavaa. Lisäksi kattopellitys jäykistää hallia. Korjaustapaa harkittaessa tulee huomioida yläpohjan teräsristikoiden laskennallisesti liian pieni kantavuus sekä liitosten hitsisaumojen
kunto.
Muilla osilla katteena on bitumikermikate. Jalkapallopukuhuoneiden osalta bitumikermikate on vielä
hyvässä kunnossa. Vanhalla bitumikermikatteen kohdalla on paikoin lammikoitumista, joka on kuitenkin kokonaisuudessaan vähäistä. Vanhan bitumikermin kohdala on kermissä ryppyjä, mutta saumoja ei ole vielä auennut.
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Yläpohjan eristekerroksista otettiin kaksi mikrobinäytettä. Toinen mikrobinäyte otettiin hallin katosta,
jossa mikrobikasvua esiintyi akustiikkavillassa, joka on reikäpellin takana. Syynä tälle on hallirakenteille tyypillinen yläpohjan suuntaan syntyvä savupiippuvaikutus ja jäähalleille tyypillinen korkea sisäilman kosteus. Näytteenottokohtaan tehty eristetilan kosteusmittaus antoi tuloksena tavanomaisia
kosteuspitoisuuksia. Mikrobien määrä, yksittäisiä pesäkkeitä kosteusvaurioindikaattorimikrobeja,
viittaa myös vanhaan vaurioitumiseen. Vauriota voidaan pitää vanhana vauriona. Nykyisellä kosteudenpoistojärjestelmällä sisäilman kosteus pysyy maltillisella tasolla, eikä vaurioitumista jatkossa pitäisi syntyä. Vaurio on yläpohjassa, joka on muuhun hallitilaan nähden ylipaineinen.
Toinen yläpohjan eristenäyte otettiin erilaisesta yläpohjarakenteesta, kuntosalin kohdalta. Näyte
otettiin kuitusementtilevyn takaa kattoikkunarakenteen sivulla olevasta eristeestä. Kattoikkuna on
kosteustekninen riskikohta ja rakenne vaatii säännöllistä huoltoa (tiivisteet). Tiivisteissä havaittiin
vikaantumista. Mikrobinäytteessä havaittiin viite vauriosta. Kuitusementtilevyissä ei havaittu asbestia, joten korjaus voidaan suorittaa poitamalla levytys ja turmeltunut eriste sekä puhdistamalla mekaanisesti liittyvät rakenteet.
Taulukko 5. Yläpohjan materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. Tummennetut näytteet sisälsivät viitteen tai vahvan viitteen mikrobivauriosta, kursivoidut näytteet heikon viitteen vauriosta. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö eli itiö, A. = Aspergillus -sienisuku
Näyte
M1
M4

Tila

Materiaali

Tulkinta (kosteusvauriomikrobit)

Hallin yläpohja
Kuntosalin yläpohja

Mineraalivilla
Mineraalivilla

viite vauriosta (Engyodontium sp. 13 pmy)
viite vauriosta (Eurotium sp 45 pmy)
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Kuva 27. Sosiaaliosan kattoa. Taustalla halliosa. Läpivientejä on useita.

Kuva 28. Vesikatolle on sijoitettu lauhduttimet, joiden ympärillä on puurakennelma.

Kuva 29. Halliosan kattovesiä ohjautuu bitumikermikatteen päälle ja siitä edelleen sisäpuoliseen kattovedenpoistoon. Syöksytorvien alla bitumikermi on kovalla rasituksella.

Kuva 30. Bitumikermin päällä on vähäistä lammikoitumista.
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Kuva 31. Matalan osan bitumikermin ylösnosto halliosan
seinää vasten on riittävän korkea ja varustettu suojapellillä. Rakenneavaus 17-

Kuva 32. Kattoikkunoiden vieressä on lammikoitumista..

Kuva 33. Tiiviste on paikoin mutkalla ja ruuvien tiivistehattuja puuttuu.

Kuva 34. Kuntosalin yläpuolisella katto-osalla on vain yksi
kattokaivo.

Kuva 35. Vesikatolle on sijoitettu jäähdytysjärjestelmän
lauhduttimet. Ympärillä on puukehikko.

Kuva 36. Jalkapallopukuhuoneiden bitumikermikate on
hyvässä kunnossa.
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Kuva 37. Katoksen bitumikermikatetta.

Kuva 38. Bitumikermiä on paikkakorjattu kumimaisella
massalla. Kuvassa rakenneavaus pellityksen taakse.
Rakenneavaus 16.

Kuva 39. Paikoin esiintyy vähäistä lammikoitumista.

Kuva 40. Peltikatteen taitekohtaa on yritetty tiivistää kumimassalla.

Kuva 41. Tiivistemassa on paikoin reikäistä.

Kuva 42. Vesikatteessa on paikoin ruostejälkiä.
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Kuva 43. Ruostumista on eniten lounaspäädyssä.

Kuva 44. Pintaa lienee koeluontoisesti puhdistettu
ruosteesta.

Kuva 45. Pääosassa kattopintaa ei kuitenkaan ole
merkittävää ruostumista.

Kuva 46. Taitekohtien tiivistysmassa kuoriutuu irti.

Kuva 47. Kaakkoislappeella on runsaamin jäkälöitymistä.

Kuva 48. Yleiskuva kaakkoislappeesta.
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Kuva 49. Vesikatteen ylösnostot ulkoseinälle on toteutettu asinamukaisesti. Rakenneavaus 18.

Kuva 50. Merkkejä kosteuden tunkeutumisesta
rakenteeseen vesikatteen ylösnoston kohdalla ei
havaittu. Rakenneavaus 15.

Kuva 51. Peltikate on lommahtanut.

Kuva 52. Seinälle nostettu pellitys on osin irronnut.

4.3.3 Johtopäätökset
Hallisosan vesikate on osa elementtiä, joka muodostaa myös hallin sisäkattopinnan. Vesikate on
tullut käyttöikänsä päähän ja vuotoja on esiintynyt. Taitekohtaan tehty paikkakorjaus on reikäinen ja
irtoamassa alustastaan. Vesikatteessa on paikoin ruostejälkiä.
Bitumikermikate jalkapallopukuhuoneiden kohdalla on hyväkuntoinen, eikä siihen liity korjaustarvetta. Kuntosalin kohdalla on ainoastaan yksi kattosadevedenpoisto sekä kattoikkunoita. Kattoikkunoissa havaittiin epätiiveyskohtia ruuvi- ja kuputiivisteissä.
Halliosan kattovesiä ohjautuu sosiaaliosan bitumikermikatteen päälle lisäten katteen kulumista. Bitumikermikatteella havaittiin lammikoitumista. Lammikoituminen voi aiheuttaa vaurioita katteelle, kun
lammikoitunut vesi aiheuttaa jäätyessään veden laajenemisen vuoksi katteen pinnalle suuren vetovoiman, joka repii katteen saumoja auki. Bitumikermiä on paikoin korjattu kumimaisella massalla,
jota on käytetty myös peltikatolla. Sosiaaliosalla bitumikermikatteen uusiminen tulee ajankohtaiseksi
lähivuosina.
Rakennuksessa on yksittäisiä profiilipellillä toteutettuja katoksia, joiden pellit ovat heikossa kunnossa, lommahtaneita ja osin pinnoitteensa menettäneitä.
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Peltikatteisilta osilta sadevedet on ohjattu syöksytorvin pihamaalle/sadevesikaivoihin sekä osin
myös alemmille bitumikermikatoille. Bitumikermikatoilla vedenpoisto on sisäpuolisin sadevesiviemäröinnein toteutettu.

4.3.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪

4.4

vanhan bitumikermikatteen uusiminen n. 5-10 vuoden sisään
peltikatteen uusiminen rakentamalla päälle tuulettuva peltirakenne metallikannakkeiden varaan, kun yläpohjaristikoita on vahvistettu 0-2 vuoden sisällä. Vaihtoehtona on vesikatto-yläpohja-elementtien uusiminen, kun yläpohjaristikoita on vahvistettu 0-2 vuoden sisällä.
katosten peltikatteiden uusiminen 0-2 vuoden sisällä
kattoikkunoiden kiinnitysruuvien tulppien asennus puuttuvien tilalle sekä tiivisteiden uusiminen

Välipohjat, väliseinät ja alalasketut katot

4.4.1 Rakenne
Rakennuksessa on vähäinen määrä välipohjia. Välipohjarakenteeksi voidaan katsoa väestönsuojan
ja kuntosalin välinen betonirakenne, jota on n. 20m2. Rakenteeseen ei tehty avausta rakenteen vähäisen pinta-alan, väestönsuojan ilmatiiveyden heikentymisen ja kuntosalin lattiapinnoitteen vikaantumisen vuoksi.
Rakennuksen väliseinät ovat osin tiilirakenteiset, osin pelti-uretaani-elementtiä, osin puurankarakenteiset. Pääosa väliseinistä on tiilirakenteisia. Jalkapallopukuhuoneiden käytävän ja jääkiekkopukuhuoneen välinen seinä on vanhaa ulkoseinää. Väliseinät lähtevät pääosin alapohjalaatan päältä.
Hallin ja sosiaaliosan väliseinä, joka jatkuu ylempänä ulkoseinänä on kiinni kantavissa pilareissa.
Jalkapallopukuhuoneiden käytävän ja jääkiekkopukuhuoneen välinen seinä lähtee omalta anturaperustukseltaan.
Alaslaskettuja kattoja on toimisto-osalla ja sosiaaliosalla. Kattojen sisällä kulkee lvis-tekniikka. Alalasketut katot ovat pitkälti rakennusvuodelta.

4.4.2 Havainnot ja mittaustulokset
Maalattuihin tiiliväliseinien alaosiin kohdistuu paikoin kosteusrasitusta, mikä havaittiin tehdyissä
pintakosteusmittauksissa. Rakenne kestää kosteusrasitusta, jota toiminta aiheuttaa (jäänhoito,
jäänsulatus, pukuhuoneet).
Katsomoiden alle on rakennettu varastotilaa puurankarakenteisilla seinillä. Rakennustyötä ei ole
tehty tavanomaisin ammattirakentamisen menetelmin. Levytyksiä on korvattu paikoin villanpaloilla
ja koolauksia on kiinnitetty erinäisin apurimoin. Avoimet villapinnat voivat aiheuttaa teollisten mineraalikuitujen pääsemistä sisäilmaan. Villalla ei ole rakenteessa mitään eristävää merkitystä.
Niiltä osin kuin toimisto- ja sosiaaliosalla on alaslaskettuja kattoja olivat alaslaskun yläpuoliset tilat
erittäin pölyiset ja sisälsivät rakennusaikaista roskaa. Alaslaskettujen kattojen sisältä voi kulkeutua
sisäilmaan rakennuspölyä ja kuitupölyä. Ilmanvaihdon läpivientejä, jotka menevät alaslaskutiloista
toimistotiloihin ei ole tiivistetty.
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Kuva 53. Hallin ja sosiaaliosan väliseinä jatkuu ylempänä
ulkoseinänä.

Kuva 54. Puurangoista on tehty varastotilaa katsomon
alle.

Kuva 55. Yleiskuva tiiliväliseinistä.

Kuva 56. Alaslaskutilassa villanpaloja ja muuta roskaa.

Kuva 57. Mineraalivillaa on käytetty luovasti väliseinärakenteessa.

Kuva 58. Väliseinärakenteessa on kuitulähteitä.
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4.4.3 Johtopäätökset
Alaslaskettujen kattojen yläpuolisessa tilassa oleva rakennus- ja kuitupöly voi kulkeutua epätiiveyskohtien kautta sisäilmaan.
Katsomon alle rakennetuissa väliseinissä käytetystä mineraalivillasta voi irrota sisäilmaan teollisia
mineraalikuituja.

4.4.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
4.5

alaslaskettujen kattojen yläpuolisen tilan puhdistus pölystä ja rakennusroskasta
katsomon alla olevien tilojen mineraalivillalevyjen poistaminen ja korvaaminen esim. styroxlevyllä, mikäli puurankaa ei haluta jatkaa oikeaa levytystä varten

Muut havainnot

4.5.1 Havainnot
Sisäpintojen kunto kartoitettiin aistinvaraisesti. Tarkastuksen aikana havaittiin seuraavia puutteita:

▪

▪

▪

▪
▪
▪

toimistotiloissa on kasveja, joista osa on erityisesti allergisoivia esim. limoviikuna. Lisäksi altakasteluruukkuihin voi muodostua mikrobikasvua. Tiloista, joissa koetaan oireilua, on ensimmäisenä toimenpiteenä tarpeen poistaa huonekasvit. Kasvien lehtien pintaan muodostuva vaha irtoaa pölyksi, joka voi aiheuttaa oireita.
toimistoissa havaittiin tasopinnoilla runsaasti paperitavaraa ja muuta irtainta, lisäksi oli avohyllyjä ja lattioilla oli laatikoita. Tilojen siivottavuus on nykyisellään hankalaa ja tavaroiden
säilytysratkaisuja parantamalla/lisäämällä suljettavia/kannellisia säilytysratkaisuja, siivottavuutta voidaan parantaa. Tavanomainen huonepöly voi runsaana kertymänä aiheuttaa myös
oireita. Lisäksi harvoin siivottavilla pinnoilla havaittiin runsasta pölykertymää. Siivottavuuden
arviointi on tyypillisesti ensimmäisiä toimenpiteitä koettuja sisäilmaongelmia selvitettäessä.
rakennuksessa on puisia viemärin tarkastusluukkuja/sulkuventtiililuukkuja, jotka ovat kosteuden vaikutuksista turmeltuneet ja lähtökohtaisesti epätiiviit. Luukkuja on paikoin yritetty tiivistää esim. ilmastointiteipillä. Luukkujen puun painokosteusprosentit olivat paikoin korkeita ja
kosteusjälkiä oli yleisesti havaittavissa.
katsomon alla sijaitsevissa varastotiloissa havaittiin jyrsijöiden ulostetta. Tilojen siivous toteutettiin saadun tiedon mukaan kesätauon aikana.
Yksittäisiä vesijohtojen muovipintaisia villaeristeitä on rikkoontunut. Villakuituja voi päästä
sisäilmaan. Kokonaisuudessaan avoimia villapintoja oli vähän.
Toimisto-osan varastossa on ollut kattoviemärivuoto, jonka takia kotelorakennetta on purettu.
Kotelon puurangat on syytä puhdistaa tai uusia.
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Kuva 59. Merkittävää pölykertymää harvoin siivottavilla
pinnoilla.

Kuva 60. Epätiivis tarkastusluukku.

Kuva 61. Varastoissa jyrsijöiden ulostetta.

Kuva 62. Limoviikuna voi aiheuttaa sisäilmaoireita.
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Kuva 63. Villaeristekouruja on rikkoontunut ja niistä voi irrota kuituja sisäilmaan.

Kuva 64. Viemärivuodon jäljiltä puuranka vielä purkamatta.

Kuva 65. Tasopintojen ja lattiapintojen siivottavuuteen on
tarpeen kiinnittää huomiota.

Kuva 66. Tarkastusluukuissa roskia ja kosteusjälkiä.

Kuva 67. Toimisto-osan käytävällä korjaamaton vuotovahinko.

4.5.2 Johtopäätökset
Työtilojen heikko siivottavuus sekä rakennuksen yläpölyjen siivousväli voivat vaikuttaa sisäilman
laatuun. Toimistotiloissa oli viherkasveja, joista osa on allergisoivien kasvien listalla; tämä voi olla
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koettujen sisäilmaoireiden taustalla. Varastotiloissa ja käytävillä sijaitsevista tarkastus-/sulkuluukuissa on puisia kansia, joissa on kosteusjälkiä ja korkea kosteuspitoisuus. Luukkujen epätiiveys ja
kosteusvauriot voivat vaikuttaa yksittäisten tilojen sisäilman laatuun. Villaeristeiden rikkoontuneista
kohdista voi irrota sisäilmaan teollisia mineraalikuituja, jotka voivat aiheuttaa sisäilmaperäisiä oireita.
Toimisto-osan varastossa on ollut kattoviemärin vuoto, jonka johdosta kotelorakennetta on purettu,
puuranka on kuitenkin tarpeen puhdistaa/uusia ennen jälleenrakentamista. Käytävällä alaslaskutilassa oleva kosteusvaurio on tarpeen korjata. Varastotiloissa, joissa on elintarvikkeiden käsittelyyn
liittyvää irtainta, havaittiin jyrsijöiden ulosteita. Varastotilojen puhdistus aloitettiin jo tutkimusten aikana.

4.5.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

siivottavuuden parantaminen ja yläpölyjen siivousvälin tihentäminen
huonekasvien poistaminen tiloista, joissa koetaan oireita
tarkastusluukkujen vaihtaminen kaasutiiviisiin luukkuihin
rikkoontuneiden putkieristeiden villapintojen teippaaminen
toimisto-osan varaston kotelorakenteen rangan puhdistus/uusiminen ennen jälleenrakennusta
toimisto-osan käytävällä olevan vaurioituneen alaslasketun kattolevyn uusiminen ja liittyvien
rakenteiden puhdistus

5 OLOSUHDESEURANNAT JA PAINESUHDESEURANNAT
Olosuhteita ja paine-eroja ulkoilman välillä seurattiin kumpaakin kuudessa mittapisteessä. Yhden
toimistotilan olosuhdemittaus epäonnistui, mutta dataa saatiin kuitenkin kahdesta muusta toimistotilasta. Tarkemmat seurantakäyrät on esitetty liitteessä 6. Alla olevissa taulukoissa on seurantojen
yhteenvedot sekä paine-erojen tulkinnat.
Olosuhdeseurannoissa mitattiin hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Hiilidioksidipitoisuus nousee ns. tyydyttävälle tasolle (yli 950 ppm) toimisto-osan lounaanpuoleisimmassa
toimistossa. Pääosin ylitykset ovat vain kertaluontoisia piikkejä. Yleisesti hiilidioksiditaso pysyy matalana, mitä tukevat myös Ilmanvaihdon kuntotutkimuksen yhteydessä tehdyt ilmamäärämittaukset.
Toimistotiloissa lämpötilat olivat välillä 19,5°C…27,2°C. Alimmat lukemat olivat hetkittäisiä lukemia,
kun taas liikunnanohjaajien toimistossa oli usean päivän ajan yli 25 °C päiväsaikaan, mikä voi aiheuttaa epämukavuuden tuntua.
Suhteellinen kosteus taas seuraa hyvin ulkoilman kosteuspitoisuuksia, sillä kaikkien tilojen käyrät
ovat hyvin saman tyyppiset.
Paine-eroja mitattiin ulkovaipparakenteen yli eri ilmansuuntiin. Mittauspaikkoja oli toimistotiloissa
sekä hallitilassa ja juoksusuoralla. Yksi mittaus tehtiin toimisto-osalle alapohjalaatan onteloon. Tarkoituksena oli selvittää, kuinka alapohjan alipaineistus toimii.
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Ilmanvaihtotutkimusten yhteydessä havaittiin toimisto- ja sosiaaliosan ilmamäärien pääosin tasapainossa ja tilojen käyttöön nähden riittävät. Painesuhdemittauksissa havaittiin kuitenkin huomattavaa
jatkuvaa alipaineisuutta -25Pa…-35Pa. Tämä kertoo halliosan voimakkaan ilmanvaihdon vaikutuksesta siirtoilman kautta muihin rakennuksen osiin. Toimisto-osalla alapohjan onteloon tehdystä mittayhteestä havaittiin ilmavirta sisälle päin ja jatkuva. -10Pa…-15Pa alipaine. Hallin katsomossa jatkuvaa alipaineisuutta oli n.-20Pa…-25Pa ja juoksusuoralla -40Pa…-45Pa. Vanhojen ilmanvaihtokoneiden uusiminen ja samalla tapahtuva ohjattavuuden, säädettävyyden ja kaukovalvonnan parantaminen vähentää ilmanvaihdon aiheuttamia alipainetilanteita. Hallissa ilmanvaihdon käyntiaikoja
muuttamalla voidaan saada merkittävää energiansäästöä. Hallissa on erillinen kosteudenpoistojärjestelmä, jonka avulla voidaan estää sisäilman kosteuden liiallinen nousu.
Taulukko 6. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurannat 28.5.2019.-11.6.2019.
Taulukossa on esitetty koko seurannan minimi-, maksimi- ja keskiarvot.

Nro

Tila
Myyntitiski, juoksusuoran vieressä.
Halli, katsomo,
alaosa, pääty
Liikunnanohjaajien toimisto
Toimisto-osa, lounaanpuoleisin toimisto

1
2
3
4

Hiilidioksidi (ppm)

Lämpötila (°C)

Suhteell. kosteus (RH-%)

400 / 440 / 746

18,0 / 21,6 / 26,5

26,4 / 46,8 / 66,4

408 / 437 / 523

16,8 / 20,8 / 27,1

25,0 / 48,1 / 68,3

401 / 426 / 631

19,9 / 22,4 / 25,8

22,6 / 43,5 / 63,0

404 / 456 / 952

19,5 / 23,3 / 27,2

25,3 / 42,6 / 57,2

6 NÄYTTEET
6.1

Voc-ilmanäytteet

Kolmesta eri tilasta kerättiin ilma-VOC-näytteet, jotka olivat tuloksiltaan tavanomaisia. Voc-yhdisteiden kokonaismäärää kuvaava TVOC-arvo oli näytteissä alhainen ollen välillä 23 µg/m3…31 µg/m3.
Toimistotiloissa, joihin näytteenottotilat vertaantuvat, on Työterveyslaitos esittänyt poikkeavaksi
TVOC-arvoksi 100 µg/m3.
Taulukko 7. Taulukossa on esitetty VOC-ilmanäytteiden tulokset TVOC-pitoisuuksien osalta.

Näyte
VOC1
VOC2
VOC3

6.2

Tila
Liikunnanohjaajien toimisto
Toimisto 2
Valvomo

TVOC (µg/m3)

31
23
27

Sisäilman kuitunäytteet

Kolmesta eri tilasta kerättiin kahden viikon pölykertymä, josta tehtiin kuitulaskenta-analyysi. Työterveyslaitoksen suositusraja-arvo on 0,2 kuitua / cm2, joka on myös Asumisterveysasetuksen toimenpideraja. Näytetulokset olivat alle 0,2 kuitua / cm2.
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Taulukko 8. Taulukossa on esitetty kahden viikon kertyneestä pölystä tehty kuitulaskenta. Suositusraja-arvo on 0,2 kui2.
tua / cm

Näyte
K1
K2
K3

6.3

kuitua / cm2

Tila
Toimisto 3
Toimisto 1
Käytävä

0,14
0,14
< 0,10

Mikrobinäytteet rakennusmateriaalista

Rakennusmateriaaleista otettiin näytteitä rakenteista, joita pidetään riskirakenteina tai joissa on
kosteusrasituksen vuoksi korostunut riski vaurioitumiselle.
Taulukko 9. Mikrobimateriaalinäytteet suoraviljelyyn. Näytteenottokohdat ja tulosten tulkinta.

Näyte
M1

Tila ja näytteenottokohta
Katsomo, yläpohja, eristevilla.

M2
M3

Katsomo, ulkoseinä, eristevilla.
Halli, ulkoseinä, eristevilla.

M4

Kuntosali, yläpohja, eristevilla.

M5

Käytävä, alapohja, eristevilla

M6

Pukuhuone, ulkoseinä, eristevilla.
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Tuloksen tulkinta

Viite mikrobikasvusta materiaalissa.
Ei viitettä mikrobikasvusta materiaalissa.
Vahva viite mikrobikasvusta
materiaalissa.
Viite mikrobikasvusta materiaalissa.
Ei viitettä mikrobikasvusta materiaalissa.
Ei viitettä mikrobikasvusta materiaalissa.
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7 YHTEENVETO
Rakenteet
Jäähalleille ominaiseen tapaan kosteusrasitus kenttäalueella, sen ympärystässä sekä jäänhoitokoneen toiminta-alueella oli huomattavaa. Tämä on kuitenkin rakennuksen toimintaan liittyvä seikka,
jonka vaikutuksia on pyritty hallitsemaan materiaalivalinnoilla sekä ilmanvaihdolla ja ilmastoinnilla
(kosteudenpoisto). Toisena merkittävänä kosteusteknisenä seikkana voidaan pitää rakennuksen alla
olevan pohjamaan ominaisuuksia sekä ympäröivän savimaan ominaisuuksia yhdistettynä rakennuksen osittaiseen kallioperustukseen.
LVV-kuntotutkimuksen salaojakuvausten perusteella salaojitusjärjestelmä kattaa noin puolet rakennuksesta ja on toiminnalliselta kunnoltaan jo heikko. Kellarikerroksen alapohjan alla havaittiin maaaineksessa vapaata vettä, mikä kertoo pohjaveden pinnan tasosta tai kallion ohjaamista vajovesistä.
Kellarikerroksessa on väestönsuoja, joka toimii rauhanaikana pukuhuoneina, joiden pintamateriaalit
ovat kosteusrasitusta sietäviä.
Toimistotilojen ilmamäärät olivat itsessään hyvällä tasolla mutta hallitilan massiivinen ilmanvaihto
vaikuttaa merkittävällä tavalla myös muiden tilojen painesuhteisiin siirtoilman kautta. Olosuhdemittauksissa ei kesäkaudella havaittu olosuhdehaittaan viittaavia lämpötiloja, liian korkeita hiilidioksidipitoisuuksia tai kohonnutta suhteellista kosteutta. Kahden viikon pölykertymästä otetuissa kuitunäytteissä ei havaittu toimenpiderajan/suositusraja-arvon ylityksiä. Tiloista otettiin myös voc-ilmanäytteet, joiden tuloksissa ei havaittu tavanomaisesta poikkeavia pitoisuuksia voc-yhdisteitä.
Jäähallirakennuksille tyypillinen ongelma on yläpohjaan savupiippuilmiön vuoksi muodostuva ylipainetila sekä ajoittain korkeaksi nouseva sisäilman suhteellinen kosteus, mikä voi aiheuttaa yläpohjarakenteen vaurioitumista. Halliosalla yläpohjan pääasiallinen eristemateriaali on uretaani, jossa ei
havaittu pitkäaikaisesta kosteusrasituksesta kertovaa värimuutosta/murenemista. Uretaanieristettä
suojaamassa on myös höyrynsulkuna toimiva alumiinipaperi. Alumiinipaperin sisäpuolella olevassa
ohuesta akustoivassa villakaistassa havaittiin materiaalinäytteessä mikrobikasvua. Ohut akustiikkavillakaista on reikäpellin takana ja on osin yhteydessä sisäilmaan.
Yläpohjan kantavissa rakenteissa havaittiin korjaustarpeita erillisessä röntgentutkimusraportissa. Lisäksi vesikate, joka on osa yläpohjaelementtiä, on vuotanut useista kohdin, eikä paikkakorjauksissa
ole myöskään täysin onnistuttu. Vesikatteessa on paikallisia pinnoitevaurioita. Yläpohjan/vesikaton/kattokannattajien korjaustarpeita on tarpeen pohtia mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi kokonaisvaltaisena korjauksena.
Niiltä osin kuin käytävillä ja auloissa on alaslaskettuja kattoja olivat alaslaskun yläpuoliset tilat erittäin
pölyiset ja sisälsivät rakennusjätettä. Alaslaskettujen kattojen sisältä voi kulkeutua sisäilmaan rakennuspölyä ja kuitupölyä.
Rakennuksen ulkoseinärakenteena ovat pääosin betonikuoriset sandwich-elementit ja pelti-uretaani-pelti -elementit. Betoniset sisäkuoret ovat yleisesti tiiviitä rakenteita mutta silmämääräisesti
voitiin todeta liitoskohdissa epätiiveyttä. Betonin takana olevasta eristeestä otetuista materiaalinäytteistä toinen antoi analyysivastauksen vahva viite mikrobivauriosta. Betonielementtien ulkokuorien
kunto oli ulkonäköä parempi (Betonirakenteiden kuntotutkimusraportti), eikä ulkokuorien uusimisen
yhteydessä tehtävä eristeen uusiminen ole teknillistaloudellisesti kannattavaa. Korjaustavoista järkievin on sisäkuoren liitoskohtien tiivistäminen ilmatiiviiksi.
Katsomon alapuolisissa tiloissa havaittiin jyrsijöiden jätöksiä. Puhdistustoimenpiteisiin ryhdyttiin kesätauon aikana. Toimistotiloissa on paikoin kasveja, jotka ovat lajeiltaan allergiariskiä korostavia.
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Ensisijainen toimenpide oireilua koettaessa on poistaa kasvit. Tiloissa havaittiin myös runsasta pölykertymää harvoin siivottavilla pinnoilla. Runsas huonepöly voi aiheuttaa myös oireita.
Märkätilojen pintamateriaalit maantasakerroksessa ovat pitkälti ikääntyneitä ja paikin havaittiin koholla olevia pintakosteusmittarin lukemia sekä korkeita suhteellisen kosteuden arvoja muovimattojen
alla.
Tärkeimmät sisäilmaan vaikuttavat tekijät ovat halliosan ilmanvaihdon vaikutukset siirtoilman kautta
muihin tiloihin. Toimisto-osalla on vesikatto- ja kattoviemärivuodoista aiheutuneita vanhoja kosteusjälkiä, jotka on tarpeen korjata. Kustannuksiltaan merkittävin seikka on kattokannattajien, yläpohjan
ja vesikatteen korjaukset joko toisistaan erillisinä korjauksina tai kokonaisvaltaisena korjauksena.

8 JATKOTOIMENPITEET
Alla on esitetty suositeltujen sisäilman laatuun tai rakenteiden kosteustekniseen toimintaan liittyvien jatkotoimenpiteiden yhteenveto kiireellisyysjärjestyksessä.
Heti tehtävät toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ilmanvaihdon säätö- ja huoltotoimenpiteet alipaineen pienentämiseksi
siivottavuuden parantaminen ja yläpölyjen siivousvälin tihentäminen
huonekasvien poistaminen tiloista, joissa koetaan oireita
rikkoontuneiden putkieristeiden villapintojen teippaaminen
toimisto-osan varaston kotelorakenteen rangan puhdistus/uusiminen ennen jälleenrakennusta
toimisto-osan käytävällä olevan vaurioituneen alaslasketun kattolevyn uusiminen ja liittyvien
rakenteiden puhdistus
Puisten tarkastusluukkujen vaihtaminen kaasutiiviisiin luukkuihin
Kanaalin puhdistus roskasta ja liasta
Roskien poistaminen ja sorastuksen tasaaminen jalkapallopukuhuoneiden alla. Jalkapallopukuhuoneiden alapohjan tuulettuvuuden parantaminen.
kattoikkunoiden kiinnitysruuvien tulppien asennus puuttuvien tilalle sekä tiivisteiden uusiminen
alaslaskettujen kattojen yläpuolisen tilan puhdistus pölystä ja rakennusroskasta
sokkelielementtien tiivistyskorjaus halliosalla mikrobivaurion ilmayhteyden katkaisemiseksi
betonielementtien epätiiveyskohtien ja halkeamien tiivistäminen
peltielementin kolon ummistaminen hallin päätyseinällä
katsomon alla olevien tilojen mineraalivillalevyjen poistaminen ja korvaaminen esim. styroxlevyllä, mikäli puurankaa ei haluta jatkaa oikeaa levytystä varten
katosten peltikatteiden uusiminen 0-2 vuoden sisällä
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Suunnittelua vaativat toimenpiteet:

▪

peltikatteen uusiminen rakentamalla päälle tuulettuva peltirakenne metallikannakkeiden varaan, kun yläpohjaristikoita on vahvistettu 0-2 vuoden sisällä. Vaihtoehtona on vesikatto-yläpohja-elementtien uusiminen, kun yläpohjaristikoita on vahvistettu 0-2 vuoden sisällä.

Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

LVV-kuntotutkimusraportissa esitetty salaojitusjärjestelmän laajentaminen ja nykyisten osien
uusiminen. Samassa yhteydessä maanvastaisten betonirakenteiden vedeneristyksen lisääminen ja lämmöneristyksen parantaminen.
IV-tutkimuksessa esitetty vanhojen ilmanvaihtokoneiden uusiminen
Pumppukaivon asentaminen esim. portaiden alla olevaan rakentamattomaan tilaan väestönsuojan vieressä pohjaveden pinnan laskemiseksi.
elementtisaumojen uusiminen (huomioitavaksi havaitut haitta-aineet, AHA-raportti)
puuikkunoiden uusiminen
vanhan bitumikermikatteen uusiminen n. 5-10 vuoden sisään
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy
Puutarhatie 18 01300 Vantaa
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

____________________________
Antti Salonen
Tutkimusinsinööri (DI),
rakennusterveysasiantuntija
antti.salonen@rkmgroup.fi

Tiedot ajankohtaisten lakisääteisten verojen ja maksujen suorituksista sekä vastuuvakuutustiedot voitte tarkistaa tilaajavastuu.fi palvelusta.
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