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1 JOHDANTO 
Kiinteistön rakennus- ja LVISA -tekninen kuntoarvio perustuu kiinteistötarkastukseen (kuntoarvioijien 
aistienvaraisiin havaintoihin), olemassa oleviin asiakirjoihin ja käyttäjien sekä kiinteistöhuollon anta-
miin tietoihin. Kohteen kiinteistötarkastus tehtiin kesä-syyskuussa 2013. Kuntoarvion yhteydessä teh-
tiin lisäksi rakenteiden kuntotutkimuksia ja materiaalinäytteiden laboratoriotutkimuksia. 
 
Kuntoarvioraportin sisältö 
Kuntoarvioraportissa tarkastellaan kiinteistön nykyistä kuntoa ja käyttöä sekä esitetään kunnossapito- 
ja korjaustoimenpiteitä, uusimistarpeet ja tarvittaessa lisätutkimuksia. Ehdotettujen toimenpiteiden 
ajoitus sekä korjaus- ja uusimistöiden karkeat kustannusennusteet esitetään raportin kunnossapito-
suunnitelmaehdotuksessa (PTS-ehdotus).  
 
Kuntoarvioraportin otsikointi ja käsittelyjärjestys ovat pääpiirteissään liike- ja palvelukiinteistön kunto-
arvioijan ohjeen (KH 90-00501) mallisisällysluettelon mukaiset.  
 
Yhteenveto-osa 
Kuntoarvioraportin yhteenveto-osassa on tiivistelmä kiinteistön arvioidusta kunnosta, kiireellisistä toi-
menpiteistä ja lisätutkimustarpeista sekä kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitel-
maksi (PTS-ehdotus). 
 
PTS-ehdotuksessa esitetään toimenpiteiden suositeltava toteutusvuosi ja kustannusennuste. Kustan-
nusennusteissa on käytetty soveltuvin osin Rakennustiedon ”Korjausrakentamisen kustannuksia 
2013” -kirjan tietoja sekä kokemusperäisiä kustannustietoja. Esitetyt kustannusennusteet ovat vuoden 
2013 kustannustason mukaisia. Ne ovat karkeita arvioita budjetointia varten ja sisältävät arvonlisäve-
ron 24 %. Erillisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannuk-
set, esimerkiksi ilmanvaihdon muutostyöt sisältävät niihin liittyvien rakennus- ja sähköteknisten töiden 
kustannukset. 
 
Toimenpide-ehdotukset on laadittu 10 vuoden jaksolle. Kiireelliset korjaustyöt kustannuksineen on 
kohdistettu kuluvalle vuodelle. Toimenpide-ehdotuksissa ei esitetä vuosittain toistuvia huoltotoimenpi-
teitä, mutta oleellisesti laiminlyödyt huollot mainitaan erikseen. 
 
PTS-ehdotuksen taulukoissa esitetään kullekin päänimikkeelle kuntoluokka. Päänimikkeen alla olevan 
yksittäisen tarkastuskohteen kunto voi poiketa yleiskuntoluokasta. Luokittelu on kuntoarvioijan arvio 
kohteen kunnosta. Luokituksen avulla rakennusosia ja rakennuksia voidaan verrata toisiinsa (taulukko 
1.1).  
 
Taulukko 1.1 PTS-ehdotuksen kuntoluokat 
Luokka Kuvaus 
5 uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 
4 hyvä, kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa 
3 tyydyttävä, kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden tai peruskorjaus 6…10 vuoden kuluessa 
2 välttävä, peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10 vuoden kuluessa 
1 heikko, uusitaan 1…5 vuoden kuluessa 

 
 
Kuntoarvion lähtötiedot -osa 
Lähtötiedot -osassa on esitetty kuntoarviossa käytettävissä olleet lähtötiedot; kiinteistön perustiedot, 
asiakirjat, korjaushistoriatiedot, tiedot kiinteistön käytöstä ja huollosta, sekä käyttäjiltä saadut tiedot.   
 
Kuntoarvion tulokset -osa 
Kuntoarvion tulokset -osassa noudatetaan liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvioijan ohjeessa esitettyä 
nimikkeistöä aluerakenteiden ja rakennustekniikan, LVIA-järjestelmien sekä sähkö- ja tietoteknisten 
järjestelmien kuntoarvion osalla. Nimikkeistöt ovat aluerakenteiden ja rakennustekniikan osalta TALO 
2000 (1-2008), LVIA-järjestelmien osalla LVI 2010 sekä sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien osalla 
ST 2010.  
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Em. järjestelmien lisäksi arvioidaan kiinteistön energiataloutta, sisäolosuhteita sekä turvallisuus- ja 
ympäristöriskejä ja kiinteistönhoidon kehitystarpeita. 
 
Kuntoarvion tuloksia käsittelevissä luvuissa noudatetaan seuraavaa etenemisjärjestystä: 

1. Kuvataan olemassa olevan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet 
2. Todetaan järjestelmän tai rakennusosan nykytilanne, kohteessa tehdyt havainnot ja niiden 

merkitys 
3. Esitetään toimenpide-ehdotukset, myös kiireelliset tekemättömiksi todetut huoltotoimenpiteet  

 
Kiinteistön energiataloutta on kuntoarviossa tarkasteltu vain lämmitysenergian, kiinteistösähköenergi-
an ja käyttöveden kulutustietojen pohjalta. Perusteellisemmin energiansäästöpotentiaali voidaan sel-
vittää laajennetulla energiataloudellisella selvityksellä tai erillisessä energiakatselmuksessa. 
 
Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma 
Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja laadinnassa.  
 
Kunnossapitosuunnitelma laaditaan mahdollisten lisätutkimusten ja PTS-ehdotuksen hyväksymisen 
jälkeen. Suunnitelmassa esitetään korjaustoimenpiteet kustannusennusteineen esimerkiksi seuraaville 
10 vuodelle. Suunnitelman laatii tai laadituttaa kiinteistön omistaja. 
 
Kunnossapitosuunnitelma toimii lähtökohtana kiinteistön korjausohjelman laadinnalle. Korjausohjel-
massa sovitetaan yhteen rakennuksen tekniset korjaustarpeet, omistajan suunnitelmat, asukkaiden 
toiveet sekä taloudelliset resurssit.  Kiinteistönomistajan tulee selvittää ja huomioida korjausohjelmas-
sa myös mahdolliset tilamuutokset tai käyttötarkoituksen muutokset, joihin kuntoarviossa ei ole otettu 
kantaa. Korjausohjelman tekee tilaaja itse tai esimerkiksi yhteistyössä kuntoarvioijien kanssa.  
 
 
 
 
Kuopiossa 21.11.2013 
 
 
Vastuuhenkilöt 
 

 
 
Jari Rissanen 
Rakennustekniikka 
 

 
 
Raimo Leskinen 
LVI-tekniikka 
 
 

 
Janne Happonen 
S-tekniikka 
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2 YHTEYSTIEDOT 
 

2.1 TILAAJA/KOHTEEN OMISTAJA 
Siilinjärven kunta / Jukka Kellokumpu 
 
Yhteyshenkilö: Timo Tikkanen, puh. 044 740 1590 
 
Kohteen osoite 
Siilinjärven kunnantalo 
Kasurilantie 1, 71801 Siilinjärvi 
 
 

2.2 KUNTOARVION  JA -TUTKIMUSTEN TEKIJÄT 
 
Aluerakenteet ja rakennustekniikka: 
Jari Rissanen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy, DI 
Kirsi Karvinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy, RI YAMK 
 
Sisäilma-asiat: 
Harry Damsten, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy, FM, Rakennusterveysasiantuntija 
 
LVI-järjestelmät: 
Raimo Leskinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy, LVI-teknikko 
 
Sähkö- ja tietojärjestelmät: 
Janne Happonen, Insinööritoimisto Risto Happonen Oy, Sähköinsinööri 
 
 
Yhteystiedot 
Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy 
Jari Rissanen, Kirsi Karvinen, Harry Damsten, Raimo Leskinen 
Leväsentie 2, 70700 KUOPIO 
Puhelin  (017) 2659 800 
GSM:  050 359 0972 (Rissanen) 

040 726 3266 (Karvinen) 
040 172 1381 (Damsten) 
040 561 6978 (Leskinen) 

S-posti     etunimi.sukunimi@controlteam.fi 
 
 
Insinööritoimisto Risto Happonen Oy 
Janne Happonen 
Viestikatu 3, 70600 Kuopio 
Puhelin     045 634 5420 
Faksi        (017) 263 1440 
S-posti     etunimi.sukunimi@irh.fi 
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3 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT 
 

3.1 LÄHTÖKOHTA 
Tämän kuntoarvion lähtökohtana oli tutkia kiinteistön tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.  Lähtö-
oletuksena oli myös kiinteistön mahdollinen peruskorjaus lähivuosien aikana. 
 

3.2 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 
 
Kohde: Siilinjärven kunnantalo  
Osoite: Kasurilantie 1, 71801 Siilinjärvi 
 
Rakennusvuodet:                        1963 (vanha osa) ja 1981 (laajennusosa) 
 Alkuperäistä kiinteistöä on osin purettu laajennuksen yhtey-

dessä. 
 
Tilavuus: Vanha osa 3760 m3, laajennusosa 16440 m3 

Kerrosala: Vanha osa 1275 m2, laajennusosa 4835 m2  
Kerrokset: 2-4  
 
Runko ja vesikatto: Vanha osa: betoni, harjakatto ja rivipeltikate 

Laajennus: betonipilari/-laattarunko, tiili-villa-tiili-seinät, tasa-
katto ja bitumikermikate 

Yläpohja:  Yläpohjat ovat paikallavalurakenteisia teräsbetoni yläpohjia. 
Laajennusosalla eristeenä villaa ja vanhalla osalla Toja-levyä. 

Välipohjat:  Vanha osa: kaksoislaatta tai ylälaattapalkisto 
  Laajennus: paikallavalubetoni 
 
Alapohja: Vanha osa ja laajennus: maanvarainen alapohja 
  
Lämmitysjärjestelmä:  Kaukolämpö 
Ilmanvaihtojärjestelmä:  koneellinen tulo-/poisto 
 
 
Autopaikat:  piha-alueella tolppapaikkoja, ei katettuja paikkoja 
 
 
 

3.3 HUOLTOTOIMET JA KIINTEISTÖN KÄYTTÖ 
Kiinteistössä toimii Siilinjärven kunnan palvelut (johto, talous-, asumis-, henkilöstö-, elinkeino-, ym. 
palvelut).  
 
Kohteessa ei ole erillistä kiinteistönhuoltoa, vaan virastomestarit ja kunnan tekninen puoli hoitaa kiin-
teistöä. 
 
 

3.4 ASIAKIRJALUETTELO 
Käytössä ovat olleet seuraavat asiakirjat: 

• Arkkitehtipiirustuksia vuosilta 1962, 1979 ja 1981 
• Saneerausosan työselitys vuodelta 1981 ja rakennepiirustuksia (Kunnan arkisto) 
• Laajennusosan rakennusselitys vuodelta 1981 ja rakennepiirustuksia 
• Sähköpiirustukset vuodelta 1981 ja 2006 
• Kiinteistön kuntoarvio 3.11.2000 (Ins.tsto Raksystems Oy) 
• Sisäilmatutkimusraportti 29.8.2008 (ISS Proko Oy) 
• Kiinteistön pohjapiirustukset vuodelta 2009 
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• Sisäilmatutkimusraportti 22.4.2009 (ISS Proko Oy) 
• Sisäilmatutkimusraportti 3.6.2009 (ISS Proko Oy) 
• Deltaljit 7.4.2010 (Nylund Oy) 
• Katselmus 5.7.2010 (Nylund Oy) 
• Ilmanvaihtoselvitys 8.10.2010 (Ins.tsto Granlund Kuopio Oy) 
• Rakennusselostus 25.1.2011 (Nylund Oy) 
• Sisäilmatutkimusraportti 30.8.2011 (ISS Proko Oy) 
• Sisäilmastokyselyn lausunto 29.4.2012 (Tarmo ja Terveys Oy) 
• Sisäilmastokyselyn lausunto 21.11.2012 (Mikrobioni Oy) 

 
 

3.5 KORJAUSHISTORIA 
Siilinjärven kunnalta saatujen tietojen mukaan kiinteistössä on aikojen saatossa tehty mm. seuraavia 
korjaus-/muutostoimenpiteitä (Huom! tässä ei kaikki korjauksia ja vuosissa saattaa olla pientä epätark-
kuutta) : 

• Vesikatto laajennusosalla on uusittu 2000-luvun vaihteessa (kermikate) 
• Vanhemman osan peltikatto on pinnoitettu 90-luvulla 
• Ruokalatilan ikkunat on uusittu 2000 -luvun vaihteessa (3. kerros) 
• Vanhan osan kellarikerros on remontoitu n.2011, tällöin alapohjan pintalaatta on poistettu, ka-

naalit aukaistu ja rakennusaikainen rakennusjäte poistettu sekä patteriverkoston putket uusit-
tu. Sisäpinnat on uusittu. Ulkoseiniä on uusittu mm. poistamalla vanhoja eristeitä.  Kanaaliin 
on asennettu poistoilmapuhallin. Kellarikerroksessa on kuitenkin tila 013, jossa ko. toimenpi-
teitä ei ole tehty.  

• Laajennusosalla sokkelia on avattu osalla rakennusta ja asennettu patolevyt ja salaojien toi-
minta tarkastettu (vain osin kellarikerroksen alueella, takaparkkipaikka) 

• Laajennusosan kellarikerroksen lattioita ja seinärakenteita on uusittu n. 2000 - 2011 aikana. 
Aikaisemmassa korjauksessa on poistettu muovimattopäällysteet ja korvattu ne kuivapuriste-
laatalla. N. 2011 korjauksissa toimistotilojen lattiarakenteita on piikattu auki, ja alustäyttöjä uu-
sittu. Samalla on uusittu ulkoseinän ikkunan alaosia. 

• Laajennusosan ylemmissä kerroksissa on uusittu osin lattiapinnoitteita (ainakin vuosina 2009, 
2010 ja 2013). Mattoina on käytetty Aluksi Tarketin Eminenttiä ja myöhemmin LifeLine-mattoa. 
LVI-puolen korjauksia on tehty tarpeen mukaan. 

• Laajennusosalla ulkoseiniä on korjattu vaihtelevalla laajuudella. Ikkunalinjan levyseiniä on uu-
sittu: villat vaihdettu, asennettu uusi eristys, höyrynsulkumuovi, ja tehty ikkunoiden tiivistyskor-
jaukset. Korjausta ei ole tehty tiilimuurauksien tai betonirakenteiden taakse! Korjaamattomissa 
kohdissa on alkuperäinen puurimoitus, kun vastaavasti uusituissa kohdissa on kipsilevytys. 

 
 

3.6 KÄYTTÄJÄKYSELYN KESKEISET TULOKSET 
Kuntoarvion yhteydessä ei tehty käyttäjäkyselyä.  
 
Kiinteistössä on tehty sisäilmakyselyitä vuosina 2008, 2009 ja 2012. Viimeisin koko rakennusta koske-
va kysely suoritettiin keväällä 2012. Ko. kyselyn osalta laadittiin vielä uusintakysely laajennusosan 2. 
kerroksen alueelle syksyllä 2012. Kyselyt laati ja analysoi Tarmo ja Terveys Oy / Mikrobioni Oy. Alla 
on esitetty viimeisimpien sisäilmastokyselyjen tuloksia. 
 
Vanha osa: 
Kellarikerroksessa tilanne on ollut kohtuullisen hyvä, mutta ilmennyt mm. lämmönsäätöön liittyviä on-
gelmia. 1. kerroksessa on koettu ongelmaksi epämiellyttävät hajut (ei home), jotka liittynevät avovas-
tustausten perusteella WC-tiloihin. 1. kerroksessa on koettu ongelmaksi myös liian matala huoneläm-
pötila sekä tunkkainen ja kuiva ilma. Käyttäjillä on ilmennyt mm. seuraavia oireita: silmien ja nenän 
sekä kurkun ärsytysoireet, kasvojen ja käsien iho-oireet sekä väsymys. Ko. ongelmat ja oireet viittaa-
vat todennäköisesti ilmanvaihdon riittämättömyyteen ja lämmön säätelyn ongelmiin. 
 
Laajennusosa: 
Kellarikerros on ollut kyselyn perusteella selvästi sisäilman laadultaan heikoin muihin kerroksiin verrat-
tuna. Kellarikerroksessa ongelmana olleet maakellarin haju ja muut epämiellyttävät hajut sekä tunk-
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kainen ja kuiva ilma. Ylemmissä kerroksissa ongelmana on ollut mm. tunkkainen ja kuiva ilma sekä 
tilojen kylmyys talvisin ja kesäisin kuumuus. Ruokapalvelutilojen alueella on ollut epäilys kosteusvau-
riosta. Käyttäjillä on ilmennyt mm. seuraavia oireita: silmien ja nenän sekä kurkun ärsytysoireet, kas-
vojen ja käsien iho-oireet, väsymys, päänsärky ja nivelkipu. Ko. ongelmat ja oireet viittaavat todennä-
köisesti piileviin kosteus-/mikrobivaurioihin, ilmanvaihdon riittämättömyyteen sekä hiukkasmaisiin epä-
puhtauksiin ja/tai lattiapäällysteongelmiin. Myös 2. kerroksen alueelle tehdyssä uusintakyselyssä tois-
tui jo aiemmin todetut ongelmat, kuten sisäilman tunkkaisuus ja kuiva ilma ja oirekuvista silmä- ja hen-
gitystieoireet. 
 
Kuntoarvion yhteydessä käyttäjien haastatteluissa saatiin seuraavia asioita: 

• Laajennusosan kellarikerroksen lattia- ja seinärakenteita on uusittu. Käyttäjien mukaan sisäil-
ma on parantunut, mutta sisäilmaongelmiin liittyviä oireita esiintyy edelleen. 

• Laajennusosan 3. kerroksen keittiön osalla on epäily rakenteiden vaurioista johtuvista sisäil-
maoireista.  
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4 YHTEENVETO KIINTEISTÖN KUNNOSTA JA PTS-EHDOTUS 
4.1 YHTEENVETO, KIIREELLISET TOIMENPITEET JA LISÄTUTKIMUSTARPEET 
Tutkimuksien perusteella kiinteistölle on tulossa peruskorjaus viimeistään n. 5 vuoden aikana. Tälle on 
perusteena LVIS-järjestelmien vanhentuminen ja puutteet sekä rakennustekniikkaan liittyvät puutteet 
ja vauriot, jotka on lueteltu alla olevissa yhteenvetokappaleissa. Korjaaminen on suositeltavampaa 
toteuttaa kiinteistöä peruskorjaamalla kuin osakorjauksina, koska se on kustannustehokkaampi ja 
korjauksien kokonaisonnistuminen parempi. Alkuperäinen rakennusosa on jo nyt peruskorjaustar-
peessa, kun taas laajennusosan peruskorjaus ei ole niin kiireellinen. Kuitenkin laajennusosassa on 
vaurioita ja puutteita, jonka vuosi peruskorjaukseen ryhtyminen on perusteltua viimeistään n. 5 vuoden 
aikana. Tarkemmin peruskorjausajankohta ja –laajuus muodostuvat vasta hankesuunnittelun kautta. 
Hankesuunnittelu on käynnistettävä lähivuosien aikana. 
 

4.2 ALUERAKENTEET, RAKENNUSTEKNIIKKA JA TILAT 
A) Vanha osa: 
 
Perustus- ja sokkelirakenteet: 
Vanha osa on perustettu maanvaraisesti betonianturoiden varaan. Perustuksissa ei havaittu merkittä-
viä puutteita esim. painumien suhteen. Perustusrakenteissa on tiettyjä riskipaikkoja, joissa maaperän 
kosteuden kulkeutuminen rakenteisiin on mahdollista kapillaarisesti ja diffuusiolla. 
 
Vanhalla osalla kellarikerroksen sokkelin vartta on osin korjattu patolevytyksellä. Patolevytystä ja sa-
laojitusta ei ole tehty anturapintaan saakka, vaan työ on tehty vain osittain. Etupihan puolella ei ole 
tehty patolevytystä ollenkaan vaan bitumisively on tehty alun perin betoniseinän sisäpuolelle. Vanhan 
osan salaojituksen toimivuus on tarkasteltava erikseen videokuvauksen avulla. 

 
Ulkoseinät: 
Ulkoseinät ovat osin rapattua ja osin tiilimuurattua. Eristeenä on käytetty mineraalivillaa n. 10cm ja 
osin sementtilastulevyä (Toja). Ulkoseinän sisärakenteena on tiili- tai betoniseinä. 
 
Rakenteeseen liittyy selkeitä riskejä: 

• Rakenne ei tuuletu 
• Ikkunat ovat heikkokuntoiset ja ikkunoiden kohdilta on todennäköisesti tapahtunut vuotoja sei-

nän sisään 
• Eristeessä esiintyy suurella todennäköisyydellä paikallisia mikrobivaurioita 
• Rakennuksessa ei ole räystäitä, joten ulkoseinään kohdistuu viistosaderasitusta. 

 
Korjaustoimenpiteenä suositellaan koko ulkoseinän uusimista purkamalla ulkokuoren muuraus ja van-
ha villoitus. Ikkunat on uusittava. Kellarikerroksen osalta ulkoseinää on pääosin uusittu parivuotta sit-
ten tehdyissä laajoissa korjauksissa. 
 
 
Alapohjat ja maahan rajoittuvat rakenteet: 
Kellarikerroksen osalta alapohjaa on pääosin korjattu pari vuotta sitten. Samalla lattianpäällysteitä on 
vaihdettu kuivapuristelaatoiksi, ja lattian ja seinän liittymiä tiivistetty. Alapohjan alustäyttöjä ei ole uusit-
tu. 
 
Alapohjaa ei ole korjattu ainakaan keskiosalla olevasta arkistotilasta ja todennäköisesti ei myöskään 
uuden ja vanhan rakennusosan liittymästä. Lämmönjakohuoneessa on myös vanhoja rakenteita. Näil-
tä osin esiintyy suurella todennäköisyydellä mikrobivaurioituneita rakenteita (mm. maanpaineseinän 
sisässä olevat mineraalivillat, alapohjan Toja-levyt ja seinän alapintojen mahdolliset tasoitevauriot).  
 
Suositellaan ei korjattujen rakenteiden uusimista: lämmönjakohuoneen maanvastaiset rakenteet, ar-
kiston alapohja ja liittymäosan käytävän alapohja. Myös korjatun putkikanaalin luukut ja läpiviennit on 
tarkastettava ja tiivistettävä. Poistoilmapuhaltimeen on asennettava varoitusvalo tms. vikatilanteiden 
varalle. 
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Väliseinät: 
Kellarikerroksen osalla väliseinät on betoni- ja levyrakenteisia. Levyrakenteiset seinät on uusittu kella-
rikerroksessa. Väliseiniin saattaa kohdistua uusimistarvetta välipohjakorjauksen vuoksi (2 ylintä ker-
rosta). 
 
Yläpohja: 
Yläpohja on betonirakenteinen ja Toja-levyllä (sementtilastulevy) eristetty tuulettuva yläpohja. 

• Yläpohjarakenteen lämmöneristys on heikko. 
• Yläpohjan tuuletus on osin puutteellinen (matala osuus ja IV-huoneen kohta) 
• Yläpohjan läpivienneissä esiintyy todennäköisesti tiiviyspuutteita, joiden kautta sisäilmaan 

saattaa kulkeutua epäpuhtauksia. 
 
Yläpohja on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä, yläpuolelta, kantavaan osaan saakka. 
 
Vesikatto: 
Vesikatto on konesaumattu peltikatto. Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta, ja tukeutuvat kanta-
vaan yläpohjalaattaan. 

• Katosta puuttuu aluskate 
• Pitkällä lappeella ainoastaan 1 lumieste (liukuva lumi) 
• Katetta on paikattu mm. ilmastointiteipillä 
• Syöksytorvessa vuotoa, myös vesikourussa saattaa esiintyä puutteita. 
• Katon pinnoitteessa on alkavaa hilseilyä. 

 
Vesikatto ja sadevesijärjestelmä on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä kokonaan. levei-
den räystäiden teko on suositeltavaa. 
 
 
Välipohja: 
Välipohjat ovat betonirakenteisia. Pintalaatan ja kantavan laatan välissä on käytetty havaintojen mu-
kaan Toja-levyä ja osin villaa. On myös paikkoja, joissa ei ole käytetty erillistä eristettä. 
 
Eristeissä todennäköisesti esiintyy paikallisia mikrobivaurioita. Riskipaikkoja ovat piilevät putkivuodot, 
ulkoseinänvarret (ikkunavuodot) ja epätiiviit läpivientikohdat. 
 
Riskittömin tapa korjata rakenne toimivaksi on poistaa mahdolliset Toja-levyt ja mineraalivillaeristeet 
välipohjasta.  
 
Lattianpäällysteenä on käytetty mm. muovilaattaa ja muovimattoa. Valtuustosalin muovimaton alta oli 
aistittavissa muovimainen haju, joka saattaa viitata VOC-emissioihin. Hajua esiintyi myös kyseisena-
vauksen betonivalussa. 
 
Tilat: 
Yleisilmeeltään tilat ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Osin tiloissa on alkuperäisiä tai kuluneita 
pintarakenteita, joita esitetään uusittaviksi. Mm. ensimmäisen kerroksen taukotila/keittiökomero vaatii 
uudistusta. Valtuustosalin alakatto on avoin, jonne on kertynyt paljon pölyä ja muita epäpuhtauksia. 
Tarkemmin tilojen kunnostustarpeita on käsitelty luvussa ”Tilaosat”. 
 
Yleensä, jos rakennusosa peruskorjataan, joudutaan pinnat uusimaan lähtökohtaisesti kokonaan 
(esim. jos ulkoseinien sisäpintoja ja välipohjien rakenteita puretaan). Kellarikerroksen osalla ei korjatut 
alueet uusitaan. 
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B) Laajennusosa: 
 
Perustukset, piha-alueet ja aluerakenteet 
Vanha osa on perustettu maanvaraisesti betonianturoiden varaan. Perustuksissa ei havaittu merkittä-
viä puutteita. Perustusrakenteissa on tiettyjä riskipaikkoja, joissa maaperän kosteuden kulkeutuminen 
rakenteisiin on mahdollista kapillaarisesti ja diffuusiolla. 
 
Laajennusosan maanpaineseinien ulkopinnassa on vesieristyksenä bitumisivelyä, joka on todennäköi-
sesti osin heikentynyt; sisäpinnoissa esiintyi paikallisesti kosteusrasitusta. 
 
Suositeltavaa on tutkia salaojituksen kunto esim. videokuvauksella ja tarvittaessa uusia salaojitus. 
Salaojituksen tekemisellä ei kuitenkaan voida poistaa rakennukseen kohdistuvaa maaperän kosteus-
rasitusta kokonaan (kapillaarinen täyttö rakennuksen keskellä ja perustuksien alla).  Toimenpide-
esityksenä on myös maanpaineseinien vesieristyksen parantaminen ja/tai patolevytyksen asentami-
nen puuttuville osille. 
 
Ulkoseinät: 
Kiinteistön ulkoseinät ovat ulkopinnastaan tiilimuurattuja. Eristeenä on käytetty mineraalivillaa, ja sisä-
pinnassa on pääosin tiili- ja betoniseiniä. 
 
Havaintojen mukaan seiniin liittyy seuraavia kosteusteknisiä ongelmia: 

• Tuuletusrako on huono tai täynnä laastipurseita 
• Vedenpoisto-ohjaus rakenteen sisästä puuttuu osin 
• Eristeen ulkopinnassa ei tuulensuojaa 
• Ikkunaliittymissä osin tiiviysongelmia 
• Ikkunat osin huonokuntoiset (sadeveden imeytyminen). 
• Julkisivutiilissä paikoin runsasta sammal-/leväkasvua ulkopinnassa 
• Ei räystäitä suojaamassa ulkoseinää viistosateelta 

 
Tutkimusten yhteydessä otettiin ulkoseinän mineraalivillaeristeistä yhteensä 12 materiaalinäytettä 
mikrobianalyyseihin. Tulosten perusteella osassa seinäeristeissä esiintyy mikrobivaurioita, kun taas 
osassa näytteistä ei esiintynyt mikrobivaurioita. Otettujen materiaalinäytteiden perusteella voidaan 
todeta, että ulkoseinissä esiintyy paikallisia mikrobivaurioita. Kokonaisuudessaan vauriopaikkoja yksi-
tyiskohtainen erittely on käytännössä mahdotonta (mikrobinäytteet kertovat ainoastaan tietyn pienen 
alueen mikrobiologisen tilan). Vauriot ovat syntyneet edellisessä kappaleessa mainittujen ongelma-
kohtien seurauksena. Ei ole myöskään poissuljettua, että mineraalivillat ovat kastuneet jo rakennus-
vaiheen aikana, jolloin mineraalivillaan on päässyt syntymään mikrobikasvustoja. 
 
Kunnantalossa on tiettyjä alueita, joissa on koettu sisäilma huonoksi (mm. ylimmät kerrokset, joiden 
yläosiin kohdistuu suurin viistosaderasitus). Rakennehavaintojen ja mikrobianalyysien perusteella on 
mahdollista, että villaeristeiden mikrobivaurioista aiheutuu jonkin asteista sisäilmahaittaa. Luotettavin 
tapa korjata ongelma on uusia ulkoseinärakenne ulkopuolelta käsin purkamalla julkisivumuuraus ja 
vaihtamalla eristeet.  
 
Vaihtoehtoisesti korjauksia voidaan tehdä sisäpuolelta levyverhottujen ulkoseinien osalta, kuten ra-
kennuksessa on joiltain osin jo tehty. Tässä korjaustavassa ulkoseinärakenteisiin jää vaurioalueita, 
joita ei pystytä uusimaan. Mikäli ulkoseiniin jätetään mikrobivaurioitunutta eristettä, on tällöin tehtävä 
sisäpuolella huolellinen tiivistyskorjaustoimenpide. Tähän kevyeen korjaustoimenpiteeseen liittyy ris-
kejä, että korjaus ei ole riittävä. Suurimmat riskit kohdistuvat alueisiin joissa on suuri viistosaderasitus 
(rakennuksen yläosat ja nurkat). 
 
Erityisesti ikkunoiden ulko-osissa esiintyy säärasituksen ja kosteuden aiheuttamia vaurioita. Osa ikku-
noista on heikossa kunnossa. Ikkunoiden karmien sisäpinnoissa saattaa esiintyä pienialaisia mikrobi-
vaurioita johtuen viistosadeveden imeytymisestä puuosiin. Myös virheellinen ikkunatiiviste aiheuttaa 
kosteuden tiivistymisongelmia ulommaiseen lasiin, ja tiivistymisvesi valuu karmin alaosan puuhun 
aiheuttaen mahdollisia kosteusvaurioita. 
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Alapohjat ja maahan rajoittuvat rakenteet: 
Alapohjarakenne on ns. maanvarainen laatta. Laatan alla on käytetty muovikalvoa ja EPS eristettä 70 
mm. 
Kellarikerroksen alueella on koettu sisäilmaongelmia vuosien saatossa, ja alapohjarakenteita on osin 
korjattu parempaan suuntaan. Kellarikerroksessa ongelmana on maaperän kosteus, joka pyrkii kul-
keutumaan kapillaarisesti ja diffuusion avulla rakenteisiin. Lähtökohtaisesti tiloissa on käytettävä kos-
teutta kestäviä ja läpäiseviä materiaaleja (lattian ja seinien alaosat). Tutkimuksissa todettiin mikrobi-
vaurioita mm. seinien alaosien tasoitteissa ja lattian muovimattopäällysteisillä alueilla. Myös alapohja-
laatan ja lattialaatan/pilareiden liitoksissa esiintyi epätiiviyskohtia. Huomioitavaa on, että tasoitevaurioi-
ta saattaa esiintyä myös kohdissa, joissa ei mitattu poikkeavaa kosteutta tai otettu materiaalinäytettä. 
 
Yläpohjat ja vesikatto: 
Vesikatot ovat tasakattoisia, sisäpuolisella vedenpoistolla varustettuna. Katteena on käytetty kermejä, 
jotka on saatujen tietojen mukaan uusittu 2000-luvun taitteessa.  
 
Tavanomaisissa olosuhteissa vesikatteen tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten vesikaton uusi-
minen tulee ajankohtaiseksi viimeistään n. 15–20 vuoden aikana. Vesikatto tarvitsee huoltoa mm. 
singelisoran ja katteen pinnan puhdistuksen (samalla huolto). Samassa yhteydessä tarkastetaan kat-
teen tiiveys ja kallistukset sekä yläpohjarakenteen kunto rakenneavauksesta.  
 
Yläpohjarakenteena on paikalla valettua betonia, joka on siten tiivisrakenteinen. Mahdollisia riskipaik-
koja ilmavuotojen ja yläpohjan kosteusvaurioriskien kannalta ovat mm. läpivientien kohdat (IV-
kanavat) ja liikuntasaumat. 
 
Ruokalaan liittyvässä terassissa on riskipaikkoja, jonka vuoksi lattiarakenteen ja ulkoseinien varsien 
uusiminen on suositeltavaa. 
 
Väliseinät: 
Kellarikerroksessa kivirakenteisten väliseinien alaosien tasoitteissa esiintyi paikallisesti kosteusvaurio-
ta, johtuen maaperän kosteudesta. 
 
Välipohjat: 
Välipohjat ovat paikalla valettuja massiivibetonilaattoja, joiden päällä on pintavalu. Lattian päällysteenä 
on keraamista tiililaattaa ja muovimattopäällystettä. Muovimattopäällysteissä on todettu aikaisemmin 
VOC-emissioita ja lattianpäällysteitä on vaihdettu uusiin eri vaiheissa. Osassa tiloista on vielä vanhoja 
muovipäällysteitä. Uusituilla alueilla alkuperäiset muovimattopäällysteet on poistettu ja tasoitteet pois-
tettu. Tutkimusten yhteydessä havaittiin paikallisesti kuivaa härmettä betonilaatan alapinnassa (alaka-
ton sisässä). Nyt pintakosteusmittauksissa ei havaittu poikkeavaa kosteutta. 
 
Tilat ja sisärakenteet: 
3. kerroksessa sijaitsevan keittiön pintarakenteissa todettiin mikrobivaurioita, jotka voivat aiheuttaa 
paikallista sisäilmahaittaa.  
 
Käytävillä on alakattoja, joiden sisässä havaittiin avopintaisia mineraalivillaeristeitä. Alakattolevyjen 
päällä oli myös kertynyt pölyä ja paikoin välipohjan alapinnasta irronnutta kalkkihärmettä. Myös IV-
konehuoneissa on avoimia mineraalivillapintoja. 
 
Väliovissa esiintyy kulumia, osa ovista on uusittavassa kunnossa.  
 
Yleisesti sisäpuoliset rakenteet on tyydyttävässä kunnossa. Tilaosiin kohdistuvina toimenpiteinä esite-
tään, mm.: 

• Vanhojen mineraalivillalevy-alakattojen uusiminen (LVIS-korjausten yhteydessä), muidenkin 
alakattojen yläpuolen puhdistus 

• Avoimien villapintojen poistaminen alakattojen päältä ja sisäpinnoista. Läpivientien tiivistykset 
ja läpivientien palo-osastointien parannus. 

• 3. kerroksen keittiön pintarakenteiden uusiminen vesieristeineen 
• Väliovien kunnostusta karmeineen ja huonokuntoisten ovien uusimista 
• Kellarikerroksen puku- ja pesutilojen uudistus 
• Kerrosten wc- ja märkätilojen tilapintojen liittymäkittausten uusiminen ja laatoitusten vaurioi-

den korjaukset tai tilojen uudistus kokonaan. 
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• Vanhojen mattopäällysteiden uusimista 
• Peruskorjaukseen liittyvät perusparannukset (pintamaalaus yms.) 

 
Yhteenveto: kiireelliset toimenpiteet: 

• Vanhan osan kokoustilassa 203 aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju (vauriot ulkosei-
nässä ja välipohjassa. Tilan korjaus tai käytön rajoittaminen sekä tilan alipaineistus ulkoil-
maan. 

• Vanhan osan ja laajennusosan kellarikerroksen kanaaliluukkujen tiiveyden varmistus 
• Vanhan osan kattovedenpoistojärjestelmän akuutit vuotokorjaukset sekä sisääntulolipan koh-

dan kattovuodon korjausta. 
• Vanhalla osalla lumiesteen lisääminen kattolappeen puoliväliin 
• Vanhalla osalla akuuttien isojen lohjenneiden julkisivurappausten poisto ja korjaus. 
• Laajennusosan 3. kerroksen keittiön pintarakenteiden uusiminen vesieristeineen. Keittiön ul-

koseinien läpivientien ja liittymien tiivistäminen. Ko. tilassa sisäilma on koettu erityisen ongel-
malliseksi. Korjauksessa huomioitava tuleva peruskorjaus tai tila uusitaan peruskorjauksen yh-
teydessä. 

• Laajennusosan B-portaan alustilan puhdistus orgaanisesta aineksesta. 
• Havaitut kosteusvauriot kellarikerroksen käytävillä, seinien alaosien tasoitteissa. Myös muo-

vimattopäällysteisissä tiloissa 045 ja 047 esiintyy kosteusvaurioita lattiassa ja seini-
en/pilareiden alaosissa. 

 
Yhteenveto: lisätutkimukset: 

• Salaojituksen selvitys ja toiminnan tarkastus videokuvaamalla sekä korkeusasemien tarkistus 
(tarkastettava myös salaojan sijainti anturan korkeusasemaan nähden). Huomioitavaa on, että 
perusmuuriin on suositeltavaa tehdä uusi vesieristys, jolloin salaojituksen uusiminen samalla 
kertaa on pitkällä tähtäimellä järkevin vaihtoehto. 

• Vanhan osan maanvastaisen seinän ja 1. kerroksen osalla sokkelin Toja-levyn kunnon tarkas-
tus (tarvittavat toimenpiteet tämän perusteella) 

• Vanhan osan välipohjat 
o suositellaan mm. kellarin yläpuoliseen välipohjaan useampia rakenneavauksia erilai-

sista välipohjarakenteista johtuen 
o korjauslaajuuden varmistamiseksi tehdään välipohjien osalta Toja-levyjen esiintymi-

sen kartoitus (urakkalaskentaa varten) 
• Suositellaan IV-konehuoneen lattiarakenteen mineraalivillakerroksen tarkastusta ja tarvittaes-

sa poistoa konehuoneen remontin yhteydessä 
• Vanhan osan ja laajennusosan välillä olevan liitososan yläpohja- ja vesikattorakenteen tarkas-

tus/korjaukset.  
• Laajennusosan seuraavan vesikattoremontin yhteydessä on tarvittaessa tarkastettava yläpoh-

jan lämmöneristeiden ja höyrynsulun kunto ja suunniteltava uusi rakenne huomioiden yläpoh-
jan tuulettuminen ja riittävä lämmöneristys 

• Hissin kunnostuksen mahdollisuus selvitettävä hankesuunnittelun aikana. 
 
Huolto: 

• Kattokaivojen puhdistuksesta huolehtiminen 
 
 

4.3 SISÄILMA 
Tutkimuksissa todettuja mahdollisia sisäilmahaittoja: 
 
A) Vanha osa 

• Ulkoseinien eristeiden paikalliset mikrobivauriot (alkuperäiset mineraalivillat), ikkunoiden heik-
ko kunto ja epätiiveys. Osassa karmien pinnoissa esiintyy luultavasti pinnassa pienialaista 
mikrobikasvua.  

• Välipohjarakenteen sisässä olevat eristemateriaalit (mineraalivilla, tervapahvi) sekä muotti-
laudat 

• Yläpohjarakenteen mahdolliset epätiiviyskohdat 
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• Rakenteiden mahdolliset epätiiveyskohdat ja mikrobivauriot korjaamattomilla alueilla mm. 013 
ja lämmönjakohuone (Toja-levyt alapohjassa, mineraalivillaa maanvastaisessa seinässä, 
mahdolliset tasoitevauriot). 

• Kuitulähteet (ilmanvaihto, alakatot) 
• Heikko ilmanvaihto 
• Alakattojen yläpuolella LVIS-läpivientien epätiiveyskohdat sekä alakattojen yläpuolelle kertynyt 

lika ja pöly. 
• Kellarikerroksen lattian alla oleviin putkikanaalitiloihin on yhä luukkuja joissakin huoneissa. 

Näissä tiloissa on olemassa riski kanaalista tuleviin ilmavuotoihin vaikkakin kanaalien luukku-
jen alueet on tiivistetty nyt. Myös kanavapuhaltimen toimintahäiriöt saattavat heikentää kanaa-
lin tuuletusta. 

• VOC-lähteet (vanhat muoviset lattiapinnoitteet). Lattiapinnoitteita osittain uusittu M1-luokan 
muovimattoihin. 

• Kokoustilassa 203 mikrobiperäinen haju peräisin välipohjan ja ulkoseinien eristetiloista.  
 

B) Laajennusosa 
• Ulkoseinien eristeiden mikrobivauriot (alkuperäiset mineraalivillat), ikkunoiden heikko kunto ja 

epätiiveys. Osassa ikkunoissa saattaa esiintyä pienialaisia mikrobivauriota karmien pinnoissa. 
Karmien pinnoissa esiintyy luultavasti pinnassa pienialaista mikrobikasvua. Kosteus myös 
saattaa edesauttaa karmin lakka-pintojen (tai muun pintakäsittelyn) emissioita. 

• Yläpohjarakenteen mahdolliset epätiiviyskohdat 
• Alapohjarakenteen epätiiveyskohdat 
• Kuitulähteet (ilmanvaihto, alakatot) 
• Osin heikko ilmanvaihto (mm. hiilidioksidipitoisuuden kasvu) 
• Kellarikerros (seinän alaosien mahdolliset tasoitevauriot, alapohjien muovimattojen liima- ja 

tasoitevauriot). mm. pukuhuoneet 045 ja 047 
• Keittiön lattia ja seinärakenteet (mm. mikrobiongelma) sekä puutteellinen pesuvesien ohjaus. 
• VOC-lähteet (vanhat muoviset lattiapinnoitteet). Suurin osa lattiapinnoitteista on kuitenkin 

vaihdettu M1-luokan muovimattoihin. 
• Alakattojen yläpuolella LVIS-läpivientien epätiiveyskohdat sekä alakattojen yläpuolelle kertynyt 

lika ja pöly. 
• Kellarikerroksen lattian alla oleviin putkikanaalitiloihin on yhä luukkuja joissakin huoneissa. 

Näissä tiloissa on olemassa riski kanaalista tuleviin ilmavuotoihin vaikkakin kanaalien luukku-
jen alueet on tiivistetty nyt. Tilassa 016 on lyhyt putkikanaali ja laudoitusta. 

• B-portaan alaosassa portaan alustilassa on todennäköisesti yhä vanhoja muottilaudoituksia 
(mikrobiperäinen haju portaan alukseen poratussa porareiässä ja porrashuoneen viereisen 
huoneen 042 sisäilmassa). 

• Kesäkausilla lämpötilan nousu on koettu ongelmaksi. 
 
 

4.4 LVIA-JÄRJESTELMÄT 
Rakennuksen LVI-järjestelmät ovat heikossa/välttävässä (kuntoluokka 1 ja 2) kunnossa. Tarkemmin 
järjestelmiä on käsitelty kohdassa LVIA- järjestelmien kuntoarvio. 
 
Kiinteistön lämmitys on liitetty lämmönjakokeskuksen välityksellä Savon Voiman kaukolämpöverkos-
toon epäsuoralla kytkennällä. Kiinteistö on varustettu pumppukiertoisilla suljetuilla vesikeskuslämmi-
tysjärjestelmillä. Tilojen lämmitys on toteutettu vesipattereilla. 
 
Lämmityksen keskusosat, siirto-osat sekä pääteosat on esitetty uusittavaksi. 
 
Kiinteistö on liitetty Siilinjärven kunnan Vesihuoltolaitokseen, joka huolehtii vesi- ja viemärilaitostoimin-
nasta. Kiinteistön sadevedet johdetaan sadevesikaivojen kautta kunnan sadevesiverkostoon. Vesi- ja 
viemärijärjestelmien keskusosat, siirto-osat sekä pääteosat on esitetty uusittavaksi. 
 
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmavaihtojärjestelmä. Kokonaisuudessaan ilmanvaihto 
on vanhentunutta. Ilmanvaihdon peruskorjaus ja perusparantaminen tulisi tehdä koska ilmanvaihtojär-
jestelmän ja niiden laitteiden käyttöikä on päättynyt ja nykyisillä laitteilla sekä järjestelmillä ei enää 
pystytä turvaamaan nykyajan vaatimukset täyttäviä sisäilmasto olosuhteita.  
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Rakennusautomaatiojärjestelmät on esitetty uusittavaksi peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Lisätutkimustarpeet: 

• Viemäriverkostojen sisäpuoliset videointikuvaukset 
o Rakennuksen kuivatusjärjestelmä, salaojat 
o Jäteveden viemärit 
o Sadeveden viemäri 

• (Tarkempi kuitukartoitus) 
 

Kiireelliset toimenpiteet: 
• Palopostien tarkastukset 
• Viemärikaivojen puhdistukset 
• Ilmanvaihdon kuitukorjaukset, puhdistus ja säätö (tilapäinen korjaus ennen peruskorjausta 

=> sisäilmaa parantava vaikutus) 
 
 

4.5 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 
Rakennuksen sähkö- ja tietotekniset järjestelmät ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Tarkemmin 
järjestelmiä on käsitelty kohdassa 5.5 Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio. 
 
Lisätutkimustarpeet: 

• Ei tarvetta. 
 
Kiireelliset toimenpiteet: 

• Keskuksen JK 01.1 yhteen lähtöön sulakekannen asentaminen. 
• Lämmönjakohuoneessa lähdön F10 kaapelin vähintään rasioiminen ja irtikytkentä keskukses-

ta VVPK. 
• Poistopuhaltimen PK-10 turvakytkimen avoimesta läpivientiaihiosta veden pääsyn estäminen 

kytkimen sisälle. 
• Poistopuhaltimen PK-11 murtuneen kaapelin vaihtaminen. 
• Vesikaton kaapelointien läpivientien tiiveyden tarkistaminen. 
• Rasvanerotuskaivon hälytyksen toimivuuden tarkistaminen. 
• ATK-luokan lähettyvillä olevan naisten sosiaalitilojen pistorasian, josta kansi hajonnut, vaihta-

minen. 
• Cewen autolämmityspistorasiakotelon, josta pistorasia hajonnut, vaihtaminen. 
• Valaisimien palaneiden lamppujen vaihtaminen. 
• Sisäpihan varren päässä olevien valaisimien korjaus tai kokonaan poisto. 
• Etupihan sivusisäänkäynnin oven yläpuolella kiepillä olevan kaapelin purkaminen. 
• Kaikkien poistumistiemerkkivalaisinten toimintaan saattaminen ja järjestelmän testaaminen 

standardin edellyttämän määrävälein. 
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4.6 KIINTEISTÖN PTS-EHDOTUS 
 
Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto kiinteistön PTS-ehdotuksesta eli ehdotettujen korjaus-
toimenpiteiden kustannusennusteet (×1000 €) yhteenlaskettuna toteutusvuosittain: 
 
Peruskorjauksen vuodeksi on ehdotettu tässä 2016, jota voidaan tarkentaa kuitenkin myöhemmin. 
 
Osa-alue Kustannukset (×1000€) toteutusvuosittain 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Yht. 
Rakennustek-
niikka 

1 114 300 3586       4000 

LVIA-tekniikka  106 200 2450       2756 
Sähkö- ja tieto-
tekniikka 

3  60 967       1030 

YHT. 4 220 560 7003       7786 
 
Hintoihin sisältyy alv 24 % 
 
Liitteessä 1 on esitetty tarkemmat aluerakenteiden ja rakennustekniikan, LVIA-järjestelmien ja sähkö-
/tietoteknisten järjestelmien PTS-ehdotukset. 
 
Tässä esitetyt hinta-arviot ovat suuntaa-antavia, ja lopullisiin kustannuksiin vaikuttavat monet 
tekijät kuten esimerkiksi: haluttu laatutaso, pintamateriaalit, tilamuutokset. Tarkempi kustan-
nusarvio voidaan laatia vasta hankesuunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään päätöksi millä laa-
juudella ja miten korjauksia käytännössä lähdetään viemään eteenpäin. PTS-ehdotuksen pe-
ruskorjausvuosi 2016 ei ole sidottu, vaan tarkempi ajankohta määräytyy hankesuunnitteluvai-
heessa. 
 
PTS-ehdotuksen kustannukset jaettuna lattianeliöiden mukaan n. 4800m2 + 900 m2: 
 
Rakennetekniikka 600-700 €/m2 
LVIA-Tekniikka 400-500 €/m2 
S-tekniikka n.170-200 €/m2 
Yhteensä n.1200-1400 €/m2 
 
Laajennusosan korjaaminen [€/m2] on lähtökohtaisesti jonkin verran halvempi verrattuna vanhan osan 
korjaamiseen. Vanhan osan korjauskustannuksia lisää välipohjarakenteisiin liittyvät korjaukset. Väli-
pohjan purkamisesta tulee lisäkustannuksia tilojen väliseinien yms. korjaamisen takia. Laajennusosal-
la toimistohuoneisiin kohdistuva korjaustarve on vähäisempi. 
 
Vertailun vuoksi: 
Vanhan rakennuksen purkaminen 100-150 €/m2 
Uusi toimisto/-kunnantalomallinen rakennus n.2000-2500 €/m2 
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5 KUNTOARVION JA -TUTKIMUSTEN TULOKSET 
 

5.1 ENERGIATALOUDEN ARVIOINTI 
 
 

5.2 LÄMMITYSENERGIAN KULUTUS 
 
Mitattu ja normeerattu lämpöenergian kulutus on ollut vuosina 2010–2012 
 2010 2011 2012 
Mitattu kulutus, MWh/a 660,2 612,7 755,7 
Normitettu kulutus, MWh/a 603,1 694,0 760,9 
Ominaiskulutus, kWh/Rm3, a 28,3 32,6 35,8 

 
Rakennuksen lämmitysenergian kulutus 28,3–35,8 kWh/Rm3/a.   
 
Lämmitysenergian kulutus muodostuu ilmanvaihdon ja rakenteiden vaipan läpi johtumalla tapahtuvas-
ta energiankulutuksesta. Ilmanvaihdon osuus on merkittävä ollen keskimäärin n. 35 - 50 %. Lämmön 
talteenotolla voidaan energiankulutusta pienentää. Kohteen ilmavirrat ovat pienet ja niiden pienentä-
minen heikentää sisäilmastoa.  
 
Lämpimän käyttöveden kulutusta ei ole erikseen laskettu vaan se on mukana edellisessä kulutukses-
sa.  
 
Kuntoarvioraportissa ehdotettuja energiankulutukseen vaikuttavia korjauksia ovat: 

• Päärakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän säätölaitteiden uusimiset 
• Lämmitysverkostojen tasapainotus ja lämpötilojen säätö 
• Ilmanvaihdon uusiminen, tilakohtainen käyttökuormitukseen perustuva ilmavirtojen ohjaus  
• Rakennuksen energian seurantaa varten omien alamittausten järjestäminen  
• Lämpimän käyttöveden energiankulutuksen mittaus 
• Ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastaminen  
• Uusittavien ilmanvaihtokojeiden varustaminen lämmöntalteenotolla 
• Uusilla pumpuilla saadaan sähkönkulutusta pienennettyä. 
• Rakennuksen tiiveyden ja eristyksen parantaminen   

 
 

5.3 VEDEN KULUTUS 
Vedenkulutus on ollut vuosina 2010–2012 
 2010 2011 2012 
Mitattu kulutus, m3/a 1605,52 1668,77 1586,87 
Ominaiskulutus, l//Rm3, a 75 78 75 

 
Vedenkulutus on vaihdellut välillä 1587 - 1669 m³/a ollen rakennustilavuutta kohden 75 -78 l//Rm3, a.  
 
 

5.4 SÄHKÖENERGIAN KULUTUS 
Sähköenergian kulutus vuosina 2010-2012 
 2010 2011 2012 
Mitattu kulutus, kWh/a  538 833 515 623 497 754 
Kiinteistön sähkön kulutus, kWh/m3 26,7 25,5 24,6 
Kiinteistön sähkön kulutus kWh/m2 88,2 84,4 81,5 

 
Edellä olevien ominaiskulutuksien laskentaan on käytetty 20 200 m3 tilavuus ja 6110 m2 pinta-ala tieto-
ja.  
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Sähköenergian kulutus on ollut melko tasaista viimeisen kolmen vuoden aikana. Sähkön ominaiskulu-
tus kWh/m3 vuosina 2010-2012 on ollut suurempi vertailtaessa Motivan laskemaan mediaani arvoon 
"15 Toimistorakennukset, julkinen sektori" tyyppisissä rakennuksissa (17,1 kWh/m3) (taulukko S1). 
Suurempaa arvoa voi selittää monella asialla kuten vanhentuneella valaisinkannalla ja ilmanvaihtotek-
niikalla, valaistuksen ja tietokoneiden käyttötottumuksilla ja ATK-konesalilla jäähdytyksineen. 
 
 

Taulukko S1. Motivan keräämiä keskimääräisiä sähkön ominaiskulutuksia vuosilta 2000-2007 
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5.5 ALUERAKENTEIDEN, RAKENNUSTEKNIIKAN JA TILOJEN KUNTOARVIO 
Peruskuntoarvion lisäksi osiossa esitetään havainnot tehdyistä rakenneavauksista. 
 

5.6 ALUEOSAT 
111 MAAOSAT 
1113 Kanaalit 
Alueen kanaaleita ei tutkittu. 
 
1114 Täyttöosat 
Rakennuksen vierus-/alustäyttöjä ei tutkittu kokonaisuudessaan.  
 
Vuoden 1981 saneerauksessa rakennuksen vanhan osan perustusten vierustoille ei ilmeisesti ole 
tehty mitään. Vuoden 2011 sisäilmakorjauksessa alapohjarakenne on vanhalla osalla pääosin uusittu 
(ei arkistoa). Tuolloin on alapohjarakenteessa käytetty tasoitekerroksena kevytsoraa, mutta alempaa 
vanhaa betonilaattaa ja sen alapuolisia täyttöjä ei tiettävästi ole uusittu. Myöskään perusmuurin vie-
rustäyttöjä ei tuolloin ole uusittu kokonaisuudessaan (vierustäyttöjä on osin uusittu; ei anturaan asti). 
 
Laajennusosan rakennustyöselityksen (1981) mukaan perusmuurien vastainen täyttö on routimatonta 
täyttösoraa. Sokkelin vierelle tehdyssä, alle metrin syvyisessä kaivannossa todettiin olevan vierustäyt-
tönä hiekkaa, joka sisältää myös hienoainesta. Sisäpuolisina täyttöinä on detaljipiirrosten mukaan 
vähintään 200 mm routimatonta soraa alapohjan alla. Laajennusosan kellarikerroksen alapohjaraken-
teita on joidenkin toimistotilojen osalla uusittu alustäyttöineen vuoden 2011 korjauksissa. 
 
Patolevyasennuksia on tehty n. 2010 aikana vanhan osan sokkelin vierustoille sekä osin laajen-
nusosan takasivulle sokkelin vierustalle. Vierustäytöistä ei kuitenkaan ollut käytettävissä tarkempaa 
tietoa.  
 
Täyttöjen voidaan olettaa pääosin olevan rakennusajankohtana käytettyä soraa, jonka toimivuus kapil-
laarikatkona saattaa olla osin riittämätön. 
 
1115 Penkereet 
Rakennuksen ympäristössä on pengerryksiä, jotka on toteutettu nurmipintaisina tai istutusalueina. 
Laajennusosan rakennusselityksen mukaan alueella on käytetty täytöissä tiivistettyä soraa tai karkeaa 
hiekkaa lukuun ottamatta istutusalueita. 
 
1116 Kuivatusosat 
 
A) Vanha osa: 
Alkuperäisissä suunnitelmissa ei ole mainintaa salaojista. Salaojien olemassaolosta ei ole tietoa. 
 
B) Laajennusosa: 
Alkuperäisten suunnitelmapiirrosten perusteella perustukset on salaojitettu perusmuurin ulkopuolelle, 
anturan alapinnan tasoon asennetuilla salaojilla. Salaojitusta ei tutkittu videokuvaamalla tai korkomit-
tauksin. 
 
Katosten sade- ja sulamisvesiä johdetaan paikoin maahan rakennuksen viereen, missä ne aiheuttavat 
ylimääräistä kosteusrasitusta rakennuksen sokkeli- ja perusmuurirakenteisiin. 
 
Pihakaivoja sijaitsee eri puolilla piha-aluetta. Vuoden 1981 asemapiirrokseen on merkitty pihakaivot, 
mutta piirustus ei täysin pidä paikkaansa. Kaikkia piha-alueen kaivoja ei löydy piirustuksesta. Sateella 
lievää lammikoitumista tapahtuu yksittäisissä kohdissa asfaltoiduilla alueilla, mm. saneerausosan lii-
toskohdalla olevan sisäänkäynnin edustalla ja rakennuksen takana olevilla pysäköintialueilla paikoin. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Salaojituksen selvittäminen ja toimivuuden tarkastus (esim. videokuvauksella) 
• Tarvittaessa salaojituksen toteuttaminen/uusiminen 
• Katosten vesien johtaminen sadevesiviemäriin 
• Piirustusten päivittäminen pihakaivojen ja salaojituksen osalta 
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112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 
 
1121 Paalut 
1122 Tuennat 
1123 Vahvistukset 
Ei ole. 
 
 
113 PÄÄLLYSTEET 
 
1131 Liikennealueiden päällysteet 
1132 Paikoitusalueiden päällysteet 
Liikennealueet ja paikoitusalueet tontilla ovat asfalttipäällysteiset. Rakennuksen pääsisäänkäynnin 
puolella on pääosin hyväkuntoinen asfalttipäällyste, joka on rajattu betonireunakivin. Rakennuksen 
takapihan puolella on laaja paikoitusalue, jonka asfalttipäällysteessä on paikoin vaurioita; halkeilua ja 
pieniä painumia tai kohoumia. Pääosin päällyste on tyydyttävässä kunnossa.  
 
Jalankulkureitit ovat osin betonilaatoitettuja ja osin asfalttipäällysteisiä. Betonilaatoituksia on sisäpihan 
nurmialueella, rakennuksen sisäänkäyntien edustoilla ja rakennuksen laajennusosan sokkelin vierus-
toilla. Monin paikoin betonilaatoitusten saumat ovat nurmettuneet. Rakennuksen vanhan osan sisään-
käynnille johtavan portaan välitasanteen asfalttipäällysteessä on sammalpeitteitä. 
 
1133 Oleskelu- ja leikkialueiden päällysteet 
Näitä ei ole. 
 
1134 Kasvillisuus 
Tontilla kasvaa kookkaita mäntyjä, kuusia ja lehtipuita. Rakennuksen ympärillä on istutusalueita, joissa 
on mm. erilaisia matalia havuja ja perennoja (mm. kuunliljoja), pensaita (mm. angervoja) sekä köyn-
nöksiä (piippuköynnös). Istutusalueet ovat rajatut, mutta paikoin niissä on siistimistarpeita. 
 
Osa männyistä on lähellä rakennusta ja havunneulaset tippuvat vesikatolle (saattavat tukkia katto-
kaivojen siivilöitä). 
 
Tontilla on myös nurmialueita, joissa on paikoin kunnostustarvetta. 
  
Toimenpide-ehdotukset: 

• Asfalttipäällysteiden paikallisten vaurioiden korjaus 
• Betonilaatoitusten saumojen siistiminen tai laatoitusten uudelleen asennus 
• Nurmi ja istutusalueiden siistimistä 

 
 
114 ALUEEN VARUSTEET 
 
1141 Talovarusteet 
Lipputankoja on kolme. Pääsisäänkäynnin ja rakennuksen takana olevan sisäänkäynnin yhteydessä 
katoksen alla on irrallisia polkupyörätelineitä. Polkupyörätelineet ovat pintojen huollon tarpeessa. 
 
Sisäänkäyntien yhteydessä on pieniä roskasäiliöitä, muita rakennuksen ulkopuolisia jätehuoltovarus-
teita ei havaittu.  
 
1142 Oleskeluvarusteet 
Kunnantalon pääsisäänkäynnin etualalla on muutamia puistonpenkkejä. 
 
1143 Leikkivarusteet 
Ei ole. 
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1144 Alueopasteet 
Asiakaspysäköinnin ja pääsisäänkäynnin opastetaulu on kiinnitettynä talon julkisivuun. Taulun pinta on 
hieman kulunut. Rakennuksen etualalla on pihalle perustettu tiili-betonirakenteinen koristeaihe, jossa 
on metallisin kirjaimin: ”Kunnantalo”. Kunnan vaakuna on kiinnitetty vanhan osan julkisivuun. 
 
Rakennuksen julkisivupintoihin on kiinnitetty kylttejä koskien mm. tupakointikieltoa piha-alueella ja 
pysäköintipaikkoja. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Polkupyörätelineiden huoltokäsittely 
 
 
115 ALUEEN RAKENTEET 
 
1151 Pihavarastot 
Rakennuksesta erillisiä pihavarastoja ei ole. Takapihan puoleisen katoksen alla on puurakenteinen 
varasto tms., jota ei tarkastettu.  
 
1152 Pihakatokset 
Erillisiä pihakatoksia ei ole. 
 
1153 Aidat ja tukimuurit 
Piha-alueella vanhan rakennuksen osan vierellä on betoninen tukimuuri. Muurin maalattu pinta hilsei-
lee. Muurin päälle on kiinnitetty neliöteräsputkinen kaide/aita, jonka pinnassa on ruostelaikkuja.  
 
1154 Alueen portaat, luiskat ja terassit 
Liuskekivipäällysteiset portaat sijaitsevat rakennuksen vanhan osan edustalla. Liuskekivien saumoissa 
on koloja. Käsijohde (metalliputki) on kiinnitetty viereiseen tiili-/betonimuuriin. Käsijohteessa on alka-
vaa ruostetta. 
 
1155 Alueen pysäköintirakenteet 
Erityisiä pysäköintirakenteita ei ole. Takapihan pysäköintialueilla on autolämmitystolppia. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Liuskekiviportaiden ja viereisen tukimuurin kunnostus 
 
 

5.7 TALO-OSAT 
 
121 PERUSTUKSET 
 
1211 Anturat 
 
A) Vanha osa: 
Vanhan osan anturat ovat suunnitelmien mukaan teräsbetonianturoita. Anturoita ei tutkittu tässä yh-
teydessä. 
 
Rakennepiirustuksien havainnot: 

• Perustusrakenteisiin liittyy kosteusteknisiä riskejä, sillä kosteuden kulkeutuminen (kapillaari-
sesti ja diffuusiolla) saattaa olla mahdollista perustusrakenteiden kohdilla. Kellarikerrosta on 
kuitenkin korjattu viimevuosina, jolloin seinän alaosien tasoitteita on poistettu, ja korvattu tiivis-
tenauhoilla ja uudella tasoitteella. 

• Korjaamattomia kohtia ovat mm. keskiosalla oleva arkisto ja uuden ja vanhan osan liittymä-
alue. 

 
B) Laajennusosa: 



Insinööritoimisto  Insinööritoimisto    
Savon Controlteam Oy Risto Happonen Oy   
Rakennustekniikka, LVI-tekniikka Sähkö- ja tietotekniikka  Sivu 22/101 

 

© Asiakirjan osittainenkin kopiointi kielletty ilman tekijän lupaa 

Rakennuksessa on betoniset anturat, näitä ei tutkittu. Rakennukset on perustettu maanvaraisesti 
hiekka/sora kerroksien varaan. Perustuksissa ei havaittu merkittäviä perustuksien painumiseen liittyviä 
ongelmia/vaurioita. 
 
Rakennepiirustuksien havainnot: 

• Perustusrakenteisiin liittyy kosteusteknisiä riskejä, sillä kosteuden kulkeutuminen (kapillaari-
sesti ja diffuusiolla) saattaa olla mahdollista perustusrakenteiden kohdilla: väliseinä- ja pila-
rianturat ja ulkoseinät. Katso oheiset kuvat 1 ja 2. Maanvaraisenlaatan alla oleva muovikalvo 
estää kapillaarista kulkeutumista, mutta ei kokonaan diffuusiolla kulkeutuvaa kosteutta. 

 

 
Kuva 1. Yksi laajennusosan väliseinän perustusdetalji vuodelta 1981, maakosteuden nousu mahdollis-
ta lattia- ja seinärakenteisiin.  
 
 

 
Kuva 2. Yksi laajennusosan perusmuurin perustusdetalji vuodelta 1981, maakosteuden nousu mah-
dollista lattia- ja seinärakenteisiin 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Kellarikerroksen maanvastaisten rakenteiden osalla maaperän kosteuden nousun riskit huo-
mioitava pinnoitteiden korjauksissa  
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1212 Perusmuurit, peruspilarit ja peruspalkit 
 

A) Vanhan osan perusmuurirakenne: 
Vanhan osan perusmuuri on noin 370..470 mm:n paksuinen. Muurin yläosassa on halkaisu, jossa 
eristeenä lastuvillalevy. Ulkoapäin tarkasteltuna maanvastaisella osalla on osin patolevy (kellariker-
roksen alue). 
 
Sokkelirakennetta tutkittiin rakenneavauksen US4 kautta. Avauskohta oli 1.kerroksen kohdalla sokke-
lin yläpuolella tiiliseinässä. Seinärakenne ulkopinnasta lukien oli: 

• Tiili 130mm 
• Lasivilla 100mm 
• Sisäseinä, betoniseinä 

 
Havainnot sokkelirakenteesta avauskohdassa: 

• Sokkelirakenne on betonia ja siinä on eristehalkaisu, jossa on Toja-levy. Betonin ja yläpuoli-
sen tiiliseinän välissä on vesieristeenä bitumisively (osin paksuus n. 1 cm). Bitumisively on 
myös seinän lasivillan ja sokkelin Toja-eristeen välissä. 

• Toja-eristeen kuntoa ei tutkittu. Vesieristeitä sokkelirakenteen sisä-/ulkopinnassa ei tutkittu. 
• Havaittiin huonoa valua ikkunan pielessä (rako). 

 

 
Kuva 3. Alkuperäinen piirros rakennuksen vanhan osan perusmuurirakenteesta. Tässä detaljipiirrok-
sessa ei ole lämmöneristettä muurauksen taustalla. Todennäköisesti leikkaus on kohdasta, johon teh-
tiin sokkelin yläpuolelle avaus US4. Vesieriste on piirustuksen mukaan perusmuurin sisäpinnassa. 
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Havainnot maanvastaisesta seinästä avauskohdassa MV1, lämmönjakohuone, kellarikerros: 
• Sisäpinnassa tiilimuuraus 130mm 
• Mineraalivilla n. 100mm 
• Bitumisivelyt 
• Betoniseinä 
• Maatäyttö 

 
 
Muut havainnot ja tiedot: 

• Patolevytystä ei ole viety perustuksiin saakka. Levytystä on noin 1 m maanpinnan alapuolella. 
Levytyksen teon yhteydessä ei ole parannettu salaojitusta (tieto Lapra Oy) 

• Kellarikerroksen osalla sokkelirakennetta on uusittu sisäpuolelta käsin (Korjaukset Labra Oy). 
Korjauksissa n. vuonna 2011 on poistettu Toja-eristeitä sekä villoja. Pieniä alueita ei ole pys-
tytty korjaamaan (ikkunan väliset pilarikohdat). Maanvastaisia seiniä ei ilmeisesti ole korjattu ja 
niissä voi olla lämmöneristeiden mikrobivaurioita (mm. lämmönjakohuone). 

• Edellä mainituissa korjauksissa havaittiin vesivuotokohtia mm. ikkunoiden kohdilla. Huom! ylä-
kerroksien ikkunoita ei ole uusittu/korjattu. 

• Sokkelipintojen näkyvillä osilla havaittiin pystyhalkeamia ja runsasta maalipinnan hilseilyä 
 

 
Kuva 4. Alkuperäinen piirros vanhan osan perusmuurista lämmönjakohuoneen kohdalla. Betoniseinän 
sisäpinnan kosteuseristys todennäköisesti jatkuu alapohjarakenteen alemman betonilaatan pintaan.  
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B) Laajennusosan perusmuurirakenne: 
Laajennusosan perusmuuri on rakenteeltaan kuvan 5 mukainen (suunnitelmapiirustus): 

 
Kuva 5. Laajennusosan perusmuurirakenne. Maaperän kosteus voi nousta lattiaan/seinään. 
Laajennusosan sokkelin vesieristystä tutkittiin rakennuksen ulkopuolelle sokkelin viereen tehdyillä 
kaivauksilla.  
 
Huomiot ja havainnot rakenteesta SOK1 (kaivettu n. 1 m syvyydelle): 

• Ulkopinnassa on bitumisively (piilossa maan alla). Bitumisivelyn yläreuna oli noin 10 cm 
maanpintaa alempana. Bitumisivelyn laatu oli heikko (irtosi helposti raaputtamalla). Vesieris-
tyksen heikon laadun takia on todennäköistä että sokkelirakenteen ulkokuori on osin mär-
kä/kostea. 

• Sokkelin sisällä on eristeenä Styrox 200 mm (ks. avaukset US1-US3) 
 
Huomiot sokkelirakenteesta SOK2: 

• Kellarikerroksen alueella on seinänvierustaa korjattu 2000-luvulla. Uusimisen yhteydessä on 
asennettu patolevytys. Salaojien uusimisesta ei ole tietoa. Osin sokkelin varteen on asennettu 
liimattu bitumikermi. Sokkelissa on lisäksi suojapellitys maanpinnan yläpuolella. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vanhan osan 1. kerroksen osalla sokkelin / kellarin osalla maanvastaisen seinän Toja-levyn 
purkaminen pois. 

• Perusmuuri- ja sokkelipintojen vesieristäminen puuttuvilta osilta ja heikkolaatuisilta osilta.  
• Vanhan osan sokkelin pystyhalkeamien korjaukset ja pinnan huoltomaalaus 

 
 
122 ALAPOHJAT 
 
1221 Alapohjalaatat 
 
A) Vanhan osan lattiarakenne: 
Rakennuksen vanhalla osalla on alapohjarakenteita laajasti uusittu vuonna 2011. Arkistona toimivan 
tilan 013 sekä lämmönjakohuoneen lattia on jätetty purkamatta. Myös lämmönjakohuoneen viereisen 
käytävän alapohja on jätetty luultavasti ennalleen. 
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Vanhan osan uusittu maanvarainen alapohjarakenne on: 
• Klinkkerilaatta 
• 80 mm  tb-laatta 
• Suodatinkangas 
• 30 mm Finnfoam 
• 6 mm suodatinkankaalla pinnoitettu suojamatto 
• 200..970 mm kevytsora 
• 50 mm tb-laatta (vanha) 

 
Lattian rajakohdat on tiivistetty vedeneristeellä ja eristysnauhalla. 
 
Saniteettitilojen osalla uusittu rakenne poikkeaa siten, että rakenteessa ei ole vanhaa tb-laattaa eikä 
suojamattoa. Lisäksi alun perin korkeammalla tasolla olleissa lattioissa rakenteeseen ei ole lisätty 
kevytsoraa. 
 
Arkiston 013 kohdalla on alkuperäinen lattiarakenne, jossa ilmeisesti on kahden tb-laatan välissä bi-
tumisively sekä lastuvillalevy. Myöskään lämmönjakohuoneen lattiaa ei ole uusittu. 
 
Lämmönjakohuoneen lattiaan tehtiin porareikäavaus AP3. Lattiarakenne oli seuraava: 

• Epoksipinnoite 
• Betonilaatta n. 40 mm 
• Toja-levy 
• Piki 
• Alapohjalaatta (ei porattu läpi) 
• Täyttö 

  
Alkuperäisistä rakennepiirustuksista löytyi myös kohtia, joissa lattiarakenteessa ei ole lämmöneristettä 
(ainoastaan piki-vesieristys pohja- ja pintalaatan välissä), katso kuva 6. Ei ole varmuutta onko tällaisia 
rakenteita lainkaan toteutettu tai remontin jälkeen enää jäljellä rakennuksen vanhalla osalla. Ainakin 
toimistotilojen osalla rakenne on uusittu. 

 
 
 
 
 

 
Kuva 6. Otteita vanhan osan alkuperäisistä rakennepiirroksista 
 
Liitososan käytävän lattiarakennetta ei ole uusittu vuonna 2011. Se saattaa olla osittain 1960-luvulta 
peräisin. Käytävän luiskan lattiassa havaittiin halkeamia. 
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B) Laajennusosan lattiarakenne: 
 
Laajennusosan lattiarakenne on alkuperäisen rakennetyyppipiirustuksen mukaan seuraavanlainen (ks. 
myös kuva 7):  

• Lattianpäällyste 
• Tasoitekerros 
• Teräsbetonilaatta n.80mm 
• Styrox-lämmöneriste 70mm 
• Muovikalvo (musta muovi) 
• Hiekka täyttö 

 
Kuva 7. Alkuperäinen rakennetyyppi laajennusosan lattiarakenteesta. 
 
Laajennusosan alapohjaan tehtiin kaksi rakenneavausta; AP1 ja AP2, jotka tehtiin pukutilaan 047. 
Havainnot avauksista: 

• Rakenne oli pääpiirteittäin suunnitelmien mukainen. (laatanpaksuus n. 77 mm, tasoitekerros 6 
mm). 

• Lattian päällyste oli liimattu mustalla liimalla.  
• Hiekkatäytössä ei havaittu orgaanista ainesta. Hiekasta oli aistittavissa lievä maaperäinen ha-

ju. 
• Hiekka oli silmämääräisesti kuivaa. 
• Avauksessa AP2 oli suunnitelmien mukainen laatan vahvennus. Vahvennus oli mahdollisesti 

Hieman suunnitelmia leveämpi. 
• Hiekkatäyttöä oli avauskohdassa yli 40 cm (ei kaivettu syvemmälle, perusmaata ei saavutettu) 

 
Muut havainnot: 

• Suunnitelmien mukaan päätearkistossa laatan paksuus on 120 mm. 
• Lattialaatan ja seinän/pilarien liittymää ei ole tiivistetty. 

 
Ulkoilmaan rajoittuva alapohja: 
Laajennusosassa on osin välipohjan ulokkeen päällä olevia lämpimiä käyttötiloja. Näiden tilojen koh-
dalla alapohjarakenne on seuraava: 

• Lämmin tila 
• Lattianpäällyste, tasoite- ja liimakerros sekä pintabetonivalu 
• Kantava betonilaatta n. 250mm 
• Mineraalivilla 250mm 
• Bituliittilevy (kuitulevy) 12mm 
• Koolauslaudat 
• Alaslasku ja Verhouslauta 
• Kylmä ulkokatos 
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Havainnot ulkoilman vastaisista alapohjista: 

• Käyttäjiltä on tullut palautetta, että tilat ovat talvisin osittain kylmiä 
• Pilareiden kohdalla on rakenteen läpi menevä kylmäsilta 
• Laatan reunapalkeissa on edellä mainittua vähemmän lämmöneristettä. n. 150 mm. 

 
Kosteusmittaukset: Alapohjien pintakosteustarkastelun tulokset on esitetty liitteenä olevissa tutkimus-
pohjapiirroksissa. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Lähtökohtaisesti kellaritiloissa ei suositella käytettäväksi kosteudelle alttiita materiaaleja latti-
assa. Alapohjassa, jossa on riski maaperän kosteuden nousulle rakenteeseen, ei suositella 
käyttäväksi tiiviitä lattiapinnoitteita esim. muovimattoa. Alapohjan kosteushavaintoalueilla suo-
sitellaan tiiviiden (muovi-)päällysteiden vaihtoa kosteutta sietäviin materiaaleihin. 

• Vanhalla osalla alapohjarakenne on aiemmin jätetty uusimatta osassa tiloista – suositellaan 
lattiarakenteen uusimista lämmönjakohuoneessa 014 ja liittymäosan käytävällä. Lisäksi on 
harkittava tarvetta uusia lattiarakenne arkistossa 013. Lämmönjakohuoneen lattiassa on todet-
tu ylimääräistä kosteutta.  

• Lattialiittymien tiivistykset (laajennusosa) 
 
1222 Alapohjakanaalit 
Vanhalla osalla on ollut alapohjakanaaleita, joiden kohdalla lattiarakenne on uusittu. Kanaaliin on sijoi-
tettu radonputkisto. 
 
Laajennusosalla on tarkastuskaivoja. Kaivoissa havaittiin yksittäisiä muottilautoja. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Muottilautojen poistaminen alapohjan tarkastuskaivoista, kansien tiivistäminen. 
 
 
123 RUNKO 
Rakennuksen vanhalla osalla on betoninen paikalla valettu pysty-/vaakarunko. Kellarikerroksessa on 
betoninen paikalla valettu perusmuuri. Ylemmissä kerroksissa on betoniset ulkoseinät sekä välipohjan 
ja yläpohjan ylälaattapalkistot. 
 
Laajennusosalla on paikalla valettu teräsbetonirunko (pilarit, osin seinät, välipohjan ja yläpohjan laat-
ta). 
 
1231 Väestönsuojat 
Väestönsuoja sijaitsee laajennusosan kellarikerroksessa maanpinnan alapuolella. Väestönsuoja on 
teräsbetonirakenteinen. Rakennepiirustuksien perusteella kosteuden nousu kapillaarisesti ja diffuusiol-
la on mahdollista rakenteiden kautta. Väestönsuojan seinässä, käytävän puolella on seinän alaosissa 
käytetty kuivantilan tasoitteita. 
 
VSS:n suunnitelmissa on merkintä: betonointi vesitiiviillä betonilla K30. 
 
Väestönsuojan alapohjassa ei ole suunnitelmien mukaan käytetty lämmöneristettä (muovikalvo laatan 
alla). Puuttuva lämmöneriste lisää diffuusiolla kulkeutuvaa kosteutta rakenteisiin. Lattiassa on betoni-
lattiamaali. 
 
Ylimääräistä pintakosteutta esiintyi väestönsuojan maanvastaisessa seinässä sekä varapoistumistien 
rakenteissa.   
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• VSS:n maanvastaisten betonirakenteiden pintakerrosten on oltava kosteutta sietäviä, kosteilla 
alueilla suositellaan pintakerrosten uusimista (HUOM! myös väestönsuojan seinien alaosat 
käytävien puolella; tasoitteet).  
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1232 Kantavat seinät 
Kantavissa seinissä ei havaittu selkeitä rakenteellisia puutteita (kaikkia kantavia seiniä ei tutkittu yksi-
tyiskohtaisesti). 
 
Vanhalla osalla on teräsbetoniset kantavat seinät kellarikerroksessa ja ylemmissä kerroksissa. 
 
Laajennusosalla kantavia teräsbetoniseiniä ovat lähinnä hissi- ja porraskuilujen seinät. 
 
1233 Pilarit 
Pilareissa ei havaittu rakenteellisia puutteita (kaikkia pilareita ei tutkittu yksityiskohtaisesti). 
 
Laajennusosan kellarikerroksessa pilarin ja lattialaatan liittymässä havaittiin tiiviyspuutteita (rako, jota 
ei ole kitattu/tiivistetty). Pilareiden alaosissa on osittain kuivan tilan tasoitteita. Tasoitteiden mikrobi-
vauriot ovat mahdollisia, sillä pilareiden kautta voi kulkeutua kosteutta kapillaarisesti ja diffuusiolla. 
Muun muassa tilassa 047 havaittiin aistinvaraisesti tasoitteessa selkeitä mikrobivaurioita (lattian muo-
vimattopäällyste oli nostettu pilaria vasten, ja pilarin ja muovimaton välissä oli tasoite- ja liimakerros). 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Kellarikerroksen pilareiden alapohjaliittymien tiivistys 
• Kellarikerroksen pilareiden alaosien tasoitteiden vaihtoa kostean tilan materiaaleihin 

 
1234 Palkit 
Palkeissa ei havaittu rakenteellisia puutteita (kaikkia palkkeja ei tutkittu yksityiskohtaisesti, osa palkeis-
ta sijoittuu alakattojen sisään). 
 
Muurauskannatukset on tehty suunnitelmien mukaan ruostumattomilla teräskannakkeilla (sisäosan 
betoniseinästä), ja muuraukset ripustettu luultavasti harjateräksillä n. 4 varviin. 
 
1235 Välipohjat 
 
A) Vanha osa  
Tilan 101 vieressä olevaan siivouskomeroon tehtiin välipohjan rakenneavaus VP1, jossa todettiin seu-
raavat rakennekerrokset: 

• Muovimatto 
• Liima- ja tasoitekerros 
• Pintalaatta n. 5 cm (alapinta murentunut) 
• Betonilaatta 

 
Tilaan 203 tehtiin myös välipohjan rakenneavaus; VP2. Rakenne oli seuraava: 

• Muovilaatta 
• Musta liima (otettu asbestinäyte) 
• Tasoite 
• Betonilaatta n. 50…70 mm 

(alapinta murentunut) 
• Tervapaperin sisässä mineraalivillaa (lasivilla) n. 1 cm 
• Puulevy tai lauta. n. 1-2 cm 
• Betonilaatta (ei porattu läpi) 

 
Villaeristeessä havaittiin mikrobianalyysissä erittäin runsasta mikrobikasvua. 
 
Isoon valtuustosaliin tehtiin välipohjan rakenneavaus VP3, jossa kerrokset: 

• Muovimatto (pehmeäpohjainen) 
• Liima- ja tasoitekerros 
• Keskikova betonilaatta n. 4 cm 
• Murentunutta betonia ja raudoitusverkko n. 5 cm 
• Mineraalivilla tervapaperissa n. 1 cm 
• Kantava betonilaatta (ei porattu läpi) 
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Havaintoja avauksesta VP3: 
• Muovimaton alta oli aistittavissa muovimainen haju, joka saattaa viitata poikkeavaan VOC-

emissioon. 
• Murentuneesta betonista oli aistittavissa poikkeavaa hajua (hieman muovimainen, ei mikrobi-

peräinen). Tarkkaa syytä hajulle ei tässä yhteydessä saatu selville. Haju voi olla peräisin muo-
vimaton emissioista tai esim. betonivalun lisäaineesta.  

• Mineraalivillassa ei todettu mikrobivaurioita materiaalinäytteessä. Kuitenkin paikallisten vauri-
oiden esiintyminen on mahdollista (riskirakenne). 

 
Alkuperäisten rakennepiirustuksien perusteella vanhan osan välipohjassa osalla rakennusta on eriste-
kerros ja osittain sitä ei ole. Mineraalivillan sijaan lattiassa on saatettu käyttää Toja-levyä (ei havaittu 
tehtyjen rakenneavausten kohdalla).  
 
Kellarikerroksen yläpuolisessa välipohjassa on piirustusten perusteella useammanlaisia rakenteita. 
Osalla välipohjaa on leikkauspiirustusten perusteella paksu Toja-levy tai vastaava.  Tälle osalle, joka 
sijoittuu arkiston sivulla olevalla matalammalla tasolla olevalle kellarin osalle, ei kuitenkaan sijoittunut 
rakenneavauksia. 
 
B) Laajennusosa: 
Laajennusosan välipohjaan ei tehty varsinaisia rakenneavauksia. Välipohjarakenne on yläpinnasta 
lukien: 

• Lattianpäällyste (muovimatto tai klinkkerilaatta) 
• Liima- ja tasoitekerros tai kiinnityslaastikerros 
• Tasausbetoni 
• Kantava teräsbetonilaatta 250 mm 

 
Ei ole varmuutta, onko rakenteessa esim. erotuskaista välissä (paperi tms.). Aikaisemmissa lattiakor-
jauksissa ei ole löydetty ainakaan eristekerrosta. 
 

 

 
Kuva 8. Laajennusosan välipohjarakenne alkuperäispiirustuksen mukaan 
 
Havainnot ja tiedot laajennusosan välipohjarakenteista: 

• Alkuperäisiä muovimattoja on vaihdettu viimevuosien aikana uusiin. Aikaisemmissa muovimat-
topäällysteissä on mitattu aikaisemmin poikkeavia VOC-emissioita. 

• 1. kerroksen sisätuloaulan alakatossa havaittiin laajahkoa suolahärmettä kantavan välipohja-
laatan alapinnassa (nyt kuiva). Havainnot viittaavat siihen, että härme on syntynyt rakennusai-
kana, jolloin kantava betonilaatta on ollut poikkeavan märkä. On mahdollista, että lattianpääl-
lysteitä on rakennusaikana asennettu kostean/märän betonipinnan päälle. 
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Ilmanvaihtokonehuoneen lattia: 
• Mineraalivillan kuntoa ei tutkittu tässä yhteydessä (suositellaan poistettavaksi IV-remontin yh-

teydessä). 
• Päällysteenä muovimattopäällyste. 

 
Kuva 9. Laajennusosan IV-konehuoneen välipohjarakenne alkuperäispiirustuksen mukaan 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vanhan osan välipohjat 
o suositellaan kellarin yläpuoliseen välipohjaan useampia rakenneavauksia erilaisista 

välipohjarakenteista johtuen 
o huomioitava välipohjiin kohdistuvissa toimenpiteissä mustan liiman sisältämä asbesti  
o mineraalivillassa on paikallisia mikrobivaurioita, joten pintalaatan purkaminen ja villa-

kerroksen poistaminen on riskittömin vaihtoehto korjauksille. 
• Laajennusosan sisääntuloaulan välipohjan alapinnan ja alakaton yläpuolen puhdistus 
• Suositellaan IV-konehuoneen lattiarakenteen mineraalivillakerroksen tarkastusta ja tarvittaes-

sa poistoa konehuoneen remontin yhteydessä. 
 
 
1236 Yläpohjat 
 
A) Vanha osa:  
Vanhan osan yläpohjarakenne on seuraava: 

• Tuulettuva yläpohja n. 0,5…1,2 m 
• Palopermanto (ohut betonivalu) 
• Tervapaperi valusuojana 
• Toja-levy eriste n. 200 mm 
• Paikalla valettu teräsbetonilaatta/-ylälaattapalkisto 

 
Havainnot vanhan osan yläpohjasta: 

• Yläpohjaa on osittain avattu IV-putkituksien kohdilta (heikko lämmöneristys ja tiiveys), 
• Yleisesti yläpohjarakenteen lämmöneristyskyky on heikko 
• Yläpohjan tuuletus on osin puutteellinen (matala osuus ja IV-huoneen kohta) 
• Yläpohjan läpivienneissä esiintyy todennäköisesti tiiviyspuutteita, joiden kautta sisäilmaan 

saattaa kulkeutua epäpuhtauksia. 
• Havaintoja myös kohdassa vesikattorakenteet 
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Kuva 10. Vanhan osan yläpohja 
 
Vanhan osan ja laajennusosan välillä olevan liitososan yläpohjarakennetta ei tarkastettu. Yläpohjara-
kenne on mahdollisesti uusittu tai korjattu, kun laajennusosa on rakennettu. Tällöin liitososan katto-
muoto on vaihtunut tasakatoksi. 
 
B) Laajennusosa: 
Laajennusosan tasakaton yläpohjarakenne on alkuperäisen piirustuksen mukaan: 

 
Kuva 11. Laajennusosan yläpohja alkuperäispiirustuksen mukaan 
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Laajennusosan yläpohjarakenteessa on kantavan teräsbetonilaatan päällä höyrynsulkuna muovikalvo. 
Kattokallistuksen on muokattu kevytsoralla, jonka päälle on asennettu mineraalivillaeristettä 220 mm 
kermieristyksen alle.  
 
Havainnot ja huomioita rakenteesta: 

• Kermikatettaja villoitusta uusittu n. vuonna 2000. 
• Yläpohja on umpinainen tuulettumaton yläpohjarakenne. Rakenneavauksia ei tehty ja läm-

möneristeiden kuntoa ei tarkastettu. 
• Kantavana rakenteena toimii paikalla valettu teräsbetonilaatta. Yleisesti rakenne on tiivis, eikä 

rakenteeseen liity isoja ilmavuotoriskejä (liikuntasaumat, ja läpivientien tiiveys varmistettava). 
• Rakenteen alkuperäinen k-arvo on 0,15 W/m2ºC eli rakenteen lämmöneristyskyky on hyvä 

(silti huonompi kuin nykymääräykset). 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vanhalla osalla vähintään yläpohjarakenteen lisälämmöneristys, muutokset vaativat suunnitte-
lun. Samalla uusittava vesikattorakenne. 

• Vanhan osan ja laajennusosan välillä olevan liitososan yläpohjarakenteen tarkastus/korjaukset 
laajennusosan vesikattoon/yläpohjaan liittyvän seuraavan korjauksen yhteydessä  

• Laajennusosan seuraavan vesikattoremontin yhteydessä on tarkastettava yläpohjan läm-
möneristeiden ja höyrynsulun kunto ja suunniteltava uusi rakenne huomioiden yläpohjan tuu-
lettuminen ja riittävä lämmöneristys. 

 
1237 Runkoportaat 
Rakennuksen sisäportaat ovat teräsbetonirakenteisia paikalla valettuja suoria portaita. Umpinaiset 
porrassyöksyt liittyvät kiinteästi välitasanteisiin ja/tai porrashuoneen sivuseinään. Portaiden kantavissa 
rakenteissa ei havaittu vaurioita. Porraskaiteet ovat teräsrunkoisia, käsijohteet puuta.  
 
Laajennusosan B-portaikossa alimmassa kerroksessa on umpinainen tila. Tilaan tehtiin porareikä. 
Tilasta oli aistittavissa selkeä mikrobiperäinen haju (mahdolliset muottilaudat tms.). 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Laajennusosan B-portaan umpinaisen alaosan aukaisu ja puhdistus. 
 
 
124 JULKISIVUT 
 
1241 Ulkoseinät 
 
A) Vanha osa: 
Rakennuksen julkisivupintana on sekä punatiilimuurausta että rappauspintaa.  
 
Ulkoseinärakennetta tutkittiin tiilimuurattuun julkisivuun tehdyn rakenneavauksen US4 avulla. Rakenne 
oli seuraava: 

• Julkisivutiili 130 mm 
• Lasivilla n. 100 mm 
• Betoniseinä (paksuutta ei mitattu) 

 
Muut havainnot ja huomioita rakenteesta: 

• Rakenteessa on suurella todennäköisyydellä kosteusteknisiä riskejä eteenkin ikkunoiden koh-
dilla. 

• Rakenteen lämmöneristyskyky on heikko. 
• Ulkoseinärakenne ei tuuletu. 
• Ulkoseinissä ei ole kunnollisia räystäitä, joten julkisivu on osin voimakkaasti sateelle alttiina. 

Julkisivun rapatun yläosan ja tiilimuurauksen vaakaliittymässä on nähtävissä, että sade ja va-
lumavedet ovat aiheuttaneet kalkkihärmeen nousua tiilipintaan. Rapatuissa pinnoissa on pai-
koin tummentuneita laikkuja, koska viistosade rasittaa julkisivua runsaasti.  

• Vedenpoistojärjestelmä on osin vuotanut seinälle. 
• Rappauspinnoissa on vaurioita; halkeamia ja lohkeilua paikallisesti. 
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Ulkoseinärakennetta tutkittiin myös avauksen US9 avulla kokoustilassa 203. Avaus tehtiin sisäpuolelta 
käsin poraamalla 20 mm reikä betoniseinään: 

• Betoniseinä n. 80 mm 
• Mineraalivilla (tarkkaa paksuutta ei saatu mitattua, n. 50 mm) 
• Tiili/betoni 

 
Avauksen teon jälkeen rakenteen sisästä tuli mikrobiperäistä hajua. Pienestä avauksesta ei saatu 
mikrobinäytettä (villan mikrobivaurioituminen on hajun perusteella todennäköistä). 
 
Kellarikerroksen osalla ulkoseinärakennetta on pääosin uusittu: poistettu vanhoja villa- ja Toja-
levyeristeitä, ja korvattu nämä lämpöharkoilla. Osin ikkuna välien kohdilla Toja-levy eristeitä ei ole 
pystytty poistamaan (jätetty rakenteisiin). 
 
B) Laajennusosa: 
Rakennuksessa on punatiilistä muuratut julkisivut. Pienillä osilla ikkunoiden välisillä osilla on myös 
paneeliverhousta.  
 
Tiilimuuratun julkisivun rakenne on: 

• julkisivutiili 130 mm 
• lämmöneristeenä mineraalivilla 2 x 100 mm 
• sisäpuolella tiilimuuraus 130 mm tai betoniseinä, paikoin levyverhous. 

 
 
 

 
 
Kuva 12. Laajennusosan ulkoseinärakenteita 
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Havainnot rakenneavausten US1, US2 ja US3 rakenteesta: 
• Avaukset tehtiin 1.kerroksen alareunaan, betonisokkelin päälle, poistamalla julkisivutiiliä. 
• Julkisivumuurauksen tausta ei tuuletu kunnolla. Rakenteessa on tuuletusrako, mutta tuulettu-

minen on heikkoa, koska ns. pystytiilisaumojen kohdat ovat osin tai kokonaan täynnä laastia. 
Myös taustapinnassa havaittiin olevan runsaasti laastipurseita, jotka olivat kiinni villassa. 

• Rakenteessa ei ole ns. tuulensuojaa eristekerroksen ulkopinnassa, mikä heikentää läm-
möneristystä ja edesauttaa rakenteen läpi tapahtuvia mahdollisia ilmavuotoja. 

• U1 ja US2 -avauksissa eristeenä oli kivivillaa, ja avauksessa US3 eristeenä oli lasivillaa. 
• Sokkelin lämmöneristeenä oli polystyreeni (Styrox). Styrox:in yläreuna oli n. 15 - 20 cm maan 

pinnan yläpuolella. 
• Tiilen ja betonisokkelin välissä sekä villan ja styrox:n välissä oli kermikaista. Kermikaistaa ei 

ole nostettu ylös sisäseinälle (vertaa suunnitelma). Avauksessa US3 ei ollut kermiä styrox:n ja 
villan välissä. 

• Muuraussiteet olivat RST -materiaalia. 
• Avauksen US3 kohdalla, ikkunapellityksen alla oli erittäin likaista villaa (tiepöly). Pölyn kulkeu-

tuminen viittaa mahdolliseen ilmavuotoon ikkunan liittymissä. 
 
Havainnot rakenneavauksesta US5, joka tehtiin kattotason yläpuoliseen keittiön seinään: 

• Eristeenä oli lasi- ja kivivillaa. 
• Seinälle ylösnosto oli 22mm katteen pinnasta eli vähäinen 
• Villan ulkopinnassa tummentumajälkiä 
• Laastipurseita 
• Rakenteesta puuttuu kermi, joka ohjaisi tiileen/eristetilaan joutuneen sadeveden pois raken-

teesta. 
• Ks. myös kohta 1251 

 
Havainnot rakenneavauksesta US6, joka tehtiin rakennusten liitososan puoleiseen laajennusosan 
julkisivuun, liitososan kattotason yläpuolelle: 

• Rakenneavaus tehtiin ulkoseinän yläosaan, yläpohjan eristetilan tasalle (poistettiin julkisivutii-
li). 

• Tiilen takana oli yläpohjan villoitus (kova kivivilla) 
• Julkisivutiilen ja yläpohjan eristeen välissä oli tuuletusrako 30mm. Tuuletusrakoa alempana 

seinärakenteessa ei kuitenkaan havaittu. 
 
Muut havainnot ja huomiot rakenteesta: 

• Julkisivussa on paikoin nähtävissä runsastakin sammal-/leväkasvua julkisivutiilen ulkopinnas-
sa, erityisesti rakennuksen sisäpihan puolella. 

• Paneeliverhotuilla osilla maalipinta hilseilee voimakkaasti. 
• Viistosade rasittaa ulkoseiniä mm. yläkerrokset. 
• Ikkunoiden kohdilla esiintyy paikoin puutteita, KS. kappale 1242 Ikkunat 
• Ulkoseinät ovat osin kannateltu betonipalkeista (kuva 13) 

 
Ulkoseinäkorjaukset, jotka on jo tehty: 

• Ulkoseiniä on osittain korjattu ikkuna-aukkoihin liittyviltä levyrakenteisilta kohdilta. Korjauksis-
sa levyrakenteisten seinien lämmöneristys on uusittu ja rakenteen tiiveyttä parannettu. Uusi-
mista ei kuitenkaan ole tehty betonipalkkien tai sisätiilimuurauksien kohdilta. Tarkkaa tietoa 
korjatuista huoneista ei ole (saatujen tietojen mukaan suurin osa on korjattu). Ei korjatuissa 
kohdissa esiintynee edelleen ilmavuotoja. Korjatuissa seinissä sisäpinnassa on kipsilevyä ja 
alkuperäisissä puurimoitus. 

 
Mikrobinäytteet: 

• Ulkoseinien eristeistä otettiin materiaalinäytteitä eristekerroksen keskiosista rakenneavauksien 
yhteydessä. Näytetulokset on esitetty kappaleessa 5.7.4 laboratoriotutkimukset taulukko 4.  
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Kuva 13. Ulkoseinän kannatus välipohjan ulokkeen kohdalla 
 
Toimenpide-ehdotukset. 

• Vanha osa: 
o Ulkoseinien sisällä lämmöneristeissä on havaintojen perusteella todennäköisesti pai-

koin kosteusvaurioita. Mikäli eristeitä ei uusita, ulkoseinärakenteiden sisäpinnat ja liit-
tymät on tehtävä tiiviiksi, jotta ilmavuotoja rakenteista sisäilman ei tapahdu. Tiiveyden 
kestävä aikaansaaminen voi olla hankalaa. Varmempana vaihtoehtona on ulkokuoren 
ja lämmöneristeiden purku ja uusiminen.  

o Kattovedenpoistojärjestelmän korjaukset siten, että vesiä ei ohjaudu julkisivupinnoille. 
Seuraavassa kattoremontissa on harkittava suojaavien räystäiden toteuttamista. 

o Julkisivun rappausvaurioiden korjaukset, tarkastettava haljenneiden rappausten taus-
talla olevan tiilirakenteen kunto 

• Laajennusosa: 
o Rakennehavaintojen ja mikrobianalyysien perusteella on mahdollista, että villaeristei-

den mikrobivaurioista aiheutuu jonkin asteista sisäilmahaittaa. Luotettavin tapa korjata 
ongelma on uusia ulkoseinärakenne ulkopuolelta käsin purkamalla julkisivumuuraus ja 
vaihtamalla eristeet. Vaihtoehtoisesti korjauksia voidaan tehdä sisäpuolelta levyver-
hottujen ulkoseinien osalta, kuten rakennuksessa on joiltain osin jo tehty. Tässä kor-
jaustavassa ulkoseinärakenteisiin todennäköisesti jää alueita, joita ei pystytä uusi-
maan (mm. sisäilmariskit). 

o Dokumentoitava tehtyjen ulkoseinäkorjausten laajuus ja korjaamattomat alueet, mikäli 
päädytään ulkoseinien osittaisten korjausten jatkamiseen  
 
 

 
 
 
 
 



Insinööritoimisto  Insinööritoimisto    
Savon Controlteam Oy Risto Happonen Oy   
Rakennustekniikka, LVI-tekniikka Sähkö- ja tietotekniikka  Sivu 37/101 

 

© Asiakirjan osittainenkin kopiointi kielletty ilman tekijän lupaa 

1242 Ikkunat 
Rakennuksen ikkunat ovat kaksi- tai kolmipuitteiset ja -lasiset puuikkunat. Osin kiinteistössä on myös 
kiinteitä lämpölaseja. 
 
A) Vanha osa: 
Vanhalla osalla oli havaittavissa, että ikkunoiden tiiveys on kehno – tummia ilmavuotojälkiä ympäris-
tössä. Kellarikorjauksien yhteydessä (n. 2011) oli havaintoja, että ikkunoiden kohdilla oli tapahtunut 
vesivuotoja seinärakenteen sisään. Ikkunapellityksissä esiintyy puutteita (liittymiä seinään ei ole kitat-
tu). Myös pienet vuodot ikkunapuitteiden reunoista ovat mahdollista. 
 
Vanhalla osalla ikkunapuitteissa on maalivaurioita ja kosteuden aiheuttamia vaurioita. 
Valtuustosalin ja porrashuoneen korkeat puuikkunat ovat ulkopuitteiden alaosista erityisen huonossa 
kunnossa. 
 
B) Laajennusosa: 
Laajennusosalla ikkunapuitteissa ja ulkopuolen listoissa on maalivaurioita ja kosteuden aiheuttamia 
vaurioita. Myös sisäpuitteissa ja karmien sisäpinnoissa oli havaittavissa kosteusjälkiä ja lakka- tai 
maalipinnan halkeilua sekä irtoamista. Vaurioita on aiheuttanut kosteuden kulkeutuminen alapuitteen 
reunasta ja sisäilman kosteuden tiivistyminen. 
 
Ikkunoihin liittyy seuraavia kosteusteknisiä puutteita: 

- Uloimmassa lasivälissä on tiivistenauha, joka estää ikkunan uloimman välin tuulettumisen (ik-
kunat joskus huurussa). 

- Vesipellityksen reunan ylös nosto on pienehkö.  
- Ulkopuolen liittymissä esiintyy rakoja joista viistosadevesi pääsee kulkeutumaan rakenteen si-

sään. Rakoja on myös osin karmin ja seinärakenteen välissä. 
- Maali on osin voimakkaasti halkeillutta ja halkeamista pääsee imeytymään kosteutta puura-

kenteisiin. 
 
Karmien pinnoissa esiintyy luultavasti pinnassa pienialaista mikrobikasvua. Karmeista ei otettu mikro-
binäytteitä, koska pinnassa esiintyy myös ulkoilman epäpuhtauksia. Henkilökunnan mukaan ikkunoita 
avattaessa on joskus aistittavissa poikkeavaa hajua. Kosteus myös saattaa edesauttaa karmin lakka-
pintojen (tai muun pintakäsittelyn) emissioita. 
 
Ruokalaosan ikkunat on uusittu 2000-luvun vaihteessa. Ikkunat ovat kiinteät lämpölasielementein 
varustetut ja niiden puupuitteissa on läpikuultava käsittely. 
 
Mm. porrashuoneissa laajennusosalla on teräsputkirunkoisia korkeita, kiinteitä lämpöikkunoita, joissa 
ulkopuolen puitteet/listoitukset ovat puuta. Ikkunoiden ulkopuoliset puuosat ovat heikossa kunnossa. 
Maali on irronnut ja puuaines haurastunut. 
 
Yleisesti ikkunapellityksien kallistukset ovat heikot. Pellityksien takareunan osalta ylösnosto saisi olla 
parempi (pieni ylösnosto, naulojen reiät). Osassa pellityksissä muovipinnoitetta on irronnut pellistä 
(sinkkipinta). 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vanhan osan ikkunoiden uusiminen (korkeat ikkunat erityisen huonossa kunnossa) 
• Laajennusosalla: 

o porrashuoneiden A ja B korkeiden ikkunoiden ulkopuolisten puuosien kunnos-
tus/uusiminen 

o ikkunoiden huoltokäsittelyt tarvittavin osin, pellityksiin ja liittymiin liittyvät tiiveyskorja-
ukset (ikkunaliittymien ja pellitysten läpikäynti), ikkunapeltien huoltokäsittely. Voi harki-
ta myös ikkunoiden uusimista – osa on melko huonokuntoisia ja mahdolliset piilevät 
kosteusvauriot karmirakenteissa.  

 
1243 Ulko-ovet 
Rakennuksen pääulko-ovia on uusittu ilmeisesti 2000-luvulla (pääsisäänkäynti, liitososan ovet, kellari-
kerroksen takapihalle johtavat pariovet, vanhan osan kellarikerroksen ovi). Uusitut ovet ovat huollettu-
ja, metallirakenteisia ovia, jotka on varustettu umpiolasielementein. Ovien sininen maalipinta on hyvä-
kuntoinen. Ovissa on ovensulkijat ja messinkiset vetimet. 
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Alkuperäisissä ulko-ovissa on puutteita tiiveydessä ja lämmöneristävyydessä sekä vaurioita pinnoissa. 
Esimerkiksi pääaulan ja sisäpihan välisissä metallipariovissa on ulkopuolella huonokuntoisia puuosia 
ja ruostetta ovien alaosissa ja kynnyksessä. B-portaan ulko-ovi on levikkeellinen metalliovi, jonka ala-
osissa on ruostevaurioita, mm. potkupellit ovat ruosteisia. Myös saranoissa alkaa olla ruosteen jälkiä. 
Lasituksia ympäröivissä puulistoissa esiintyy vaurioita. Vanhoissa puu-ulko-ovissa (tietohallintosiiven 
pääty) ja tuulikaappien ovissa viilujen lakkapinnat ovat osin kuluneita.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Alkuperäisten metalliulko-ovien uusiminen ja puu-ulko-ovien kunnostus tai uusiminen 
 
1244 Julkisivuvarusteet 
Laajennusosan julkisivuissa on ikkunoiden yhteydessä paikoin puusäleiköitä. Näissä puurimojen maa-
lipinnat halkeilevat ja hilseilevät. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Julkisivun puusäleikköjen huoltokäsittely (vanhan maalin poisto ja uudelleen maalaus) tai uu-
siminen kokonaan. 

 
 
125 ULKOTASOT 
 
1251 Parvekkeet/ terassit 
Kolmannessa kerroksessa on lämpimän tilan päällä kylmä kattoterassirakennelma. Alkuperäinen ra-
kenne on esitetty kuvassa 14. 
 
Havainnot kattoterassiin liittyen: 

• Terassin viereisissä sisätiloissa, käytävällä on aistittavissa osin mikrobiperäistä hajua (mah-
dollisesti liittyy ulkoseinän vaurioihin). 

• Terassin lattian alla olevan vesikatteen kuntoa ei pystytty tässä yhteydessä toteamaan (sora-
kerros ja pihalaatta päällä). Sorakerroksessa oli runsaasti maatuvaa ainesta (vuosien saatos-
sa kertynyttä likaa). Sorassa oli aistittavissa voimakas maanhaju.  

• Ylösnosto seinälle oli paikoin alle vaaditun 300 mm. Ylösnostopellityksen ruuveja oli viety ve-
deneristyksen läpi. 

• Parvekeoven kynnysliittymä oli huono (rako kynnyspellin alla) 
• Kattoterassin lattiarakenne on riskialtis vuodoille. Pieniä vuotoja ei pystytä selkeästi paikanta-

maan. Riskialtis paikka on terassin vastaisen ulkoseinän puurakenteinen alaosa. 
• Ei tiedossa olevia vuotoja 
• Terassin kohdalla on puurakenteinen pergola.  
• Vesieristekermi on nostettu ylös suoraan puurakenteisen ulkoseinälle >0,5m. Rakenteessa ei 

ole ulkopinnassa tuuletusrakoa (virheellisesti tiivispinta ulkopinnassa, kuva 14). 
 
Kattoterassin ja kattotasanteen vastaisia ulkoseinärakenteita tutkittiin rakenneavauksin rakennuksen 
sisäpuolelta. Kattoterassin vastaiseen ulkoseinään tehtiin rakenneavaus US8 käytävän puolelta. Sei-
nän rakenteet sisäpinnasta lukien olivat: 

• Lastulevy 
• Höyrynsulkumuovi 
• Puurunko 125mm + mineraalivilla 
• Bituliittilevy 
• (terassi) 

 
Havainnot avauksesta: 

• Avauksen sisästä aistittavissa lievä mikrobiperäinen haju. 
• Mineraalivillan keskiosasta otettiin materiaalinäyte. Analyysin perusteella näytteessä todettiin 

vahva viite vauriosta. 
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Kuva 14. Kattoterassin lattiarakenne ja kattoterassin vastaisen ulkoseinän rakenne alkuperäispiirus-
tuksissa 
 
 
Rakenneavaus US7 tehtiin huoneen 310 ulkoseinään, joka on kattotasanteen vastainen. Seinän ra-
kenne sisäpinnasta lukien oli: 

• Sasmox-levy (kipsilastulevy) 
• Muovi (punainen) 
• Mineraalivilla ja puurunko 100mm 
• Bituliittilevy 
• (kattorakenne) 

 
Havainnot avauksesta: 

• Käytetty punaista muovia höyrynsulkuna. 
• Mineraalivillan keskiosasta otettiin materiaalinäyte. Analyysin perusteella näytteessä ei todettu 

vauriota. 
 

 
Julkisivupinta terassia vasten on paneeliverhottu ja maalattu. Pystypaneelien alareunoissa on halkei-
lua. Paneloinnin takaa puuttuu toimiva tuuletusrako, sillä alla on ainoastaan vaakakoolaus. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
• Kattoterassin uusimista harkittava, sillä seinän alaosissa esiintyy/ saattaa esiintyä piileviä vau-

rioita. Samalla seinärakenteen tuuletus varmistetaan. Tässä yhteydessä uusitaan vesieriste ja 
singelikerros. Ovien liittymät on tehtävä paremmaksi. 

• Kattoterassin kattamista harkittava 
• Panelointi osien uusiminen peruskorjauksen yhteydessä tuulettuvaksi. 

 
 
1252 Katokset 
Vanhan osan ja laajennusosan liitososan sisäänkäynnin kohdalla on katos, jonka levytetyssä alapin-
nassa näkyy homeen täplittämiä alueita. Katos on vuotanut tai valuttanut reunaa pitkin kosteutta ka-
toksen alapintaan. Myös katoksen reunapellityksen takana on nähtävissä huonokuntoinen haristunut 
levy. 
 
Katos on kannatettu julkisivusta sekä kahdella puu/teräspilarilla. Katoksen alapinnassa on levytyksen 
päällä lakkapintainen puurimoitus. Kaikki katoksen ja pilarien pinnat ovat huollon tarpeessa, mutta 
ensin on poistettava kosteusvauriomateriaalit ja estettävä katoksen vuodot. 
 
Katoksen vedenpoisto on järjestetty ulosheittäjillä, jotka heittävät vettä viereiseen julkisivupintaan sekä 
sokkelin viereen maahan. Vesikatteena on bitumikermi, joka on nostettu julkisivupintaa vasten ylös ja 
ylösnosto on pellitetty. Katteen päälle on kertynyt neulasia ja jäljistä päätellen vedenpoiston tuntumas-
sa tapahtuu lammikoitumista.  
 
Muita katoksia muodostuu ulokkeena jatkuvien välipohjien alle. Näiden ulkoilmaan rajoittuvien alapoh-
jien alapinnoissa on rakolaudoitus. Rakenne on esitetty tarkemmin kohdassa 1221 Alapohjalaatat. 
  
Toimenpide-ehdotukset: 

• Liitososan sisäänkäyntikatoksen perusteellinen kunnostus ja vedenpoiston uusiminen. Uusi-
taan katoksen vauriomateriaalit ja kate. Huolletaan pinnat. 

 
 
126 VESIKATOT 
 
1261 Vesikattorakenteet 
 
A) Vanha osa: 
Vesikattorakenteet on tehty puusoiroista, jotka ovat kantavien betonirakenteiden päällä. Peltikatteen 
alla ei ole aluskatetta. Ruoteina on käytetty betonimuottilaudoituksia. Puuosissa ei ollut havaittavissa 
selkeitä kosteuden aiheuttamia jälkiä (ei viitteitä yläpohjaan kertyvästä kosteudesta). 
 
Yläpohja oli osittain niin matala, ettei yläpohjaa voinut kokonaan tarkastaa. 
 
Yläpohjan reunoilla oli osittain tuuletusraot, mutta yläpohjassa on todennäköisesti kohtia, jotka eivät 
tuuletu kunnolla (mahdollisesti huono tuuletusrako alaräystäällä). 
 
B) Laajennusosa: 
Osan katot ovat pääosin tasakattoisia ja tuulettumattomia. Kallistukset on tehty villalla ja kevytsoralla 
(ks. kohta1236 Yläpohjat).   
 
Katoilla, joilla oli singelisorakerros, ei kallistuksia pystytty kunnolla tarkistamaan. Ylimmällä tasakatolla 
kallistukset olivat pääosin riittävät. 
 
1262 Räystäsrakenteet 
 
A) Vanha osa: 
Osalla on pieni noin 10 cm leveä ulkonema räystäällä. Räystään alareunasta on tuuletusrako yläpoh-
jan puolelle. Räystäspellitys ja räystään leveys on kuitenkin niin pieni, että viistosade on värjännyt 
julkisivun rappauspintaa. 
 
Vedenpoistojärjestelmässä havaittiin akuutti vuoto (syöksytorven liitos). 
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B) Laajennusosa: 
Laajennusosalla ei ole ulokeräystäitä. Tasakaton räystäskorotukset on pellitetty siten, että pellin ylä-
pinta viettää vesikaton suuntaan. Katon kermit on ulotettu seinän ulkoreunaan asti ja osin reunan yli. 
Pellit on kiinnitetty kateruuveilla pellin ja kermin läpi . Räystäspellityksien ulkoreunoilla havaittiin ole-
van tuuletusrakoja. Räystäättömyys lisää ulkoseinään kohdistuvaa viistosaderasitusta. 
 
1263 Vesikatteet 
 
A) Vanha osa: 
Osalla on alkuperäinen konesaumattu vesikate. Kate on huoltomaalattu 90-luvulla (tarkka ajankohta ei 
tiedossa). Maalin alla havaittiin paikoin vähäisessä määrin alkavaa ruostumista. Kate on ns. paloista 
(pellin pituus n. 2-3m). 
Katon läpivientejä on paikattu ilmastointiteipillä (2 kohtaa). 
 
B) Laajennusosa: 
Katteena on käytetty kermikatetta, joka on uusittu noin 2000-luvun taitteessa. Kate on peitetty singe-
lisorakerroksella (ylimmällä kattotasanteella ei ole singelisorakerrosta). Singelisorakerroksessa oli 
paikoin sammalta ja muuta orgaanista ainesta. 
 
Kattokaivoissa ei havaittu kermien liitospuutteita. Kattokaivoissa ei ole sulatusta. Kattokaivosiivilöissä 
oli osin kertynyt runsaasti havunneulasia.  
 
Ylösnostot seinälle olivat paikoin alle vaaditun 30 cm, etenkin 2. kerroksen tasakaton ja 3. kerroksen 
ulkoseinän liittymässä.  
 
Pintakermeissä oli muutamassa kohdassa sauma hieman irti. 
 
Muutama läpivienti (sähkö) oli kitattu massalla umpeen. Talotekniikkalaitteiden läpivientien yhteydessä 
kermin ylösnosto on pellitetty. Viemärin tuuletusputkien läpiviennit on tehty kumisilla läpivientitiivisteil-
lä. 
 
1264 Vesikattovarusteet 
 
A) Vanha osa: 
Lumiesteet on asennettu katteen pystysaumoihin. Katto on pulpettimuotoinen ja lappeen pituus >15m. 
Lappeen pituudesta johtuen katolla pitäisi olla myös keskialueella lumiesteet (liukuva lumi voi hajottaa 
alemman lumiesteen. Talotikkaassa oli alkavaa ruostumista. 
 
B) Laajennusosa: 
Talotikkaat vaativat huoltomaalausta. 
 
1265 Lasikattorakenteet 
Ei ole. 
 
1266 Kattoikkunat ja luukut 
Kattoikkunoita on laajennusosalla 3kpl. Niissä ei havaittu isoja puutteita ulkopuolelta käsin tarkasteltu-
na. Reunapellityksien saumat olivat osin auki. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Vanha osa: 

• Sadevesisyöksyn liitoksen akuutin vuodon korjaus 
• Vanhalla osalla vesikaton ja sadevesijärjestelmän uusiminen. Korjauksiin liittyy myös yläpoh-

jaan liittyvät korjaukset. Leveäräystäinen katto suojaisi julkisivua nykyistä paremmin. Kattova-
rusteiden uusiminen. 

• Lumiesterivistön lisääminen lappeen puoliväliin 
• Talotikkaan uusiminen sekä kulkusiltojen asennus. 

 
Laajennusosa: 

• Kattokaivojen puhdistuksesta huolehtiminen 
• Kattoikkunoiden reunapellitysten tiiveyden tarkastus/korjaus 
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• Laajennusosalla singelisoran vaihtaminen/kattopinnan puhdistus ja kallistusten sekä kermin 
tiiveyden tarkastus samassa yhteydessä 

• Suositeltavaa olisi ulokeräystäiden tekeminen seuraavan katteen uusimisen ja julkisivukorja-
uksen yhteydessä. 

• Kattoterassi: terassin mahdollinen kattaminen, Terassiosan lattian uusiminen mukaan lukien 
seinien alaosien korjaukset. 

 

5.8 TILAOSAT 
130 TOIMISTOTILAT 
 
131 TILAN JAKO-OSAT 
 
1311 Väliseinät 
Rakennuksen väliseinät ovat pääasiassa muurattuja tiiliseiniä. Tietyissä tilarakenteissa on käytetty 
teräsbetoniseiniä. 
 
1312 Lasiväliseinät 
Rakennuksessa on sekä puu- että teräsrunkoisia ikkunallisia väliseiniä sekä vanhalla osalla että laa-
jennusosalla. Puurunkoiset väliseinäikkunat on yleensä varustettu sälekaihtimin. 
 
1314 Kaiteet 
Kaiteita liittyy lähinnä porrastasanteisiin. Kaiteet ovat teräsrunkoiset ja niissä on puurakenteiset pinna-
osat sekä puinen, pyöreä käsijohde. Kaiteet ovat hyväkuntoiset. 
 
Vanhalla osalla on teräksinen pinnakaide 3. kerroksen välipohjan aukon reunalla. Kaiteen metallipin-
nat ovat maalattuja ja maalipinnoissa on pieniä vaurioita. Kaiteessa on pystypinnat kahdessa rivistös-
sä. Taemmat pinnat on kiinnitetty välipohjan aukon betoniseinämään ja toiset pinnat nousevat välipoh-
jan yläpinnasta. Kaiteen aukkojen suojaksi pinnoihin on kiinnitetty muovilevyt. 
 
1315 Väliovet 
Laajennusosalla ja vanhalla osalla puuviilupintaisissa alkuperäisissä väliovissa on pintavaurioita, pin-
takäsittely on kulunut paikoin pois. Ovien karmeissa on myös tapahtunut kulumista. Tuulikaappien 
väliovet ovat lasiaukoin varustettuja puukehysovia, joissa myös on pintavaurioita – naarmuja ja kulu-
mista. 
 
Vanhalla osalla osa väliovista on uusittuja laakaovia. 
 
Mm. arkiston ovina on alkuperäisiä teräsovia. 
 
Käytävillä osastoivat ovet ovat metalliverkkolasein varustettuja teräskehysovia. Nämä on varustettu 
ovensulkimin. 
 
Keittiön komeron oven alareuna on turvonnut kosteudesta. 
 
1317 Tilaportaat 
 
A) Vanha osa: 
Vanhalla osalla on C-porrashuone, jossa on betoniset runkoportaat. Portaiden päällysteenä ovat vi-
nyylilaatat, portaiden etureunoissa on metallilistat. Laatat ja laattasaumat alkavat olla hieman nuhjaan-
tuneet. Käsijohde on lakkapintaista puuta ja kiinnitetty metallitankokiinnikkein viereisiin betoniseiniin. 
Portaan alla on komero. 
 
Vanhan osan arkistojen kupeella on vastaavantyyppinen betoniporras. Portaiden vinyylilaatoissa ja 
kiinnitysliimassa saattaa olla asbestia. 
 
Pieniä betoniporrasnousuja on kellarikerroksen arkistoon johtavilla ovilla – arkiston lattia on ympäröi-
vää lattiatasoa ylempänä. 
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B) Laajennusosa: 
Pääsisäänkäynnin aulasta ylempiin kerroksiin johtavat leveät betonisyöksyihin muuratut tiiliportaat (A-
porras). Kaiteet ovat teräsputkirunkoiset ja niissä on puiset pinnakaideosat sekä lakattu, puinen käsi-
johde. Laajennusosan B-porras on vastaavantyyppinen. Portaat ovat hyväkuntoiset. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Viilupintaisten väliovien pintojen huoltokäsittelyt karmeineen tarvittavin osin, tarvittaessa ovien 
uusimista 

• Keittiön alareunastaan turvonneiden ovien uusiminen 
• Vinyylilaattapintaisiin portaisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on huomioitava vinyylilaattojen ja 

kiinnitysliiman mahdollisesti sisältämä asbesti. 
 
 
132 TILAPINNAT 
 
1321 Lattioiden pintarakenteet (~korokelattiat) 
Laajennusosan kellarikerroksessa on atk-tila, jossa on asennuslattia. Asennuslattian alapuoli tulee 
säännöllisin välein puhdistaa. 
 
1322 Lattiapinnat 
 
A) Vanha osa: 
Vanhalla osalla kellarikerroksessa lattiapinnat on uusittu keraamisiksi laatoiksi, lukuun ottamatta arkis-
ton lattiaa, jossa ovat alkuperäiset vinyylilaatat. Ensimmäisessä kerroksessa on käytävillä vanhaa 
vinyylilaatoitusta ja huoneissa uusittuja muovimattopäällysteitä. 2. kerroksessa on osin uusimattomia 
muovimattopäällysteitä. Valtuustosalin muovimaton alta oli aistittavissa muovimainen haju, joka saat-
taa viitata VOC-emissioihin. Wc-tiloissa ja siivouskomeroissa 1. ja 2. kerroksessa on alkuperäisiä kuu-
sikulmaisia keraamisia lattialaatoituksia (ja lattialistat suorakaidelaatoista). Kellarikerroksessa wc-tilat 
on uusittu (keraamisia laatoituksia). 
 
Vanhan osan ja laajennusosan liitosalueella käytävän luiskan kohdalla on halkeamia lattian vinyylilaa-
toissa. 
 
B) Laajennusosa: 
Käytävillä lattiapinnat ovat tiililaattaa. Yksittäisissä kohdissa tiililaattapinnoissa on halkeamia, mm. 3. 
kerroksessa vanhan ja uuden osan välillä. 
 
Väestönsuojan lattia on maalipintainen. Pinnassa on joitakin halkeamia. Myös talovaraston lattia on 
maalipintainen – pinta on kulunut. 
 
Kellarikerroksen pukuhuoneissa on ilmeisesti alkuperäiset muovimattopinnat ja pesuhuone- sekä wc-
tiloissa alkuperäiset klinkkerilaatat. Muovimatto- ja laatta-alueilla havaittiin viitteitä ylimääräisestä kos-
teudesta. Märkätilojen laatoituksissa on vaurioita lattiakaivojen reunoilla (mm. naisten suihkutila) ja 
yleisesti lattialiittymien kittausten vaurioita. 
 
Wc-tiloissa ja saunaosastolla on lattian keraamisten laattapintojen liittymissä (seinäliittymät, lattiakai-
von liittymät) yleisesti silikonikittausten rakoilua. Laattapinnat ovat paikoin nuhruiset. 
 
Kellarikerroksen toimistohuoneisiin ja atk-luokkaan on uusittu keraamisia laattapintoja. Arkistotilan 015 
reuna-alueet on uusittu keraamisille laattapinnoille ja keskialueella on vanhat muovilaatat. Kellariker-
roksessa on vielä tiloja, joiden lattioissa on vanhoja muovimatto- tai muovilaattapintoja ja joissa havait-
tiin ylimääräistä pintakosteutta. Katso tarkemmin kohta 5.7.3 Kosteusvauriot ja kosteusmittaukset. 
 
Ylempien kerrosten toimistohuoneisiin on uusittu muovimattoja eri vaiheissa. Kuitenkin osassa tiloista 
on vielä vanhoja muovipäällysteitä. Takkahuoneen lattiassa on muovimatto, takan edessä tiililaattaa. 
Saunaosastolla on klinkkerilaatat. 
 
Kolmannen kerroksen keittiössä on pääosin keraamiset laattalattiat. Pesupisteen takana on sili-
konisaumoissa mustia kasvustoja ja laatoissa paikoin pinttyneitä laikkuja. Myös laattasaumojen kitta-
uksia rakoilee, kosteutta on saattanut päästä rakenteeseen. Vesieristeen kuntoa ei tarkastettu. Lattian 
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vesieristeenä on todennäköisesti kermi betonilaattojen välissä (ei tarkastettu myöskään onko pohja-
laatan alla esim. jokin eriste).  
 
IV-konehuoneiden lattiapinnat ovat pääosin muovimattopäällysteiset. Matoissa on yleensä ylösnostot 
seinän reuna-alueilla.  
 
Laajennusosan 3. kerroksen iv-konehuoneessa ylösnostoja seiniä vasten ei ollut näkyvillä, koska sei-
nän akustolevytykset oli viety lattiapintaan saakka. IV-kanavien läpivientien ympärille oli tehty matalat 
muoviset ylösnostot puukehikkoa vasten.  
 
1323 Sisäkattorakenteet (~alakatot) 
1324 Sisäkattopinnat 
 
A) Vanha osa: 
Vanhalla osalla on kellari kerroksen käytäväalueella alas laskettu akustolevykatto ja toimistohuoneissa 
rapattu kattopinta. Ylemmissä kerroksissa toimistohuoneissa on tasoitettuja ja maalattuja betonikatto-
pintoja, osittain levyrakenteisia alas laskettuja koteloita. Wc-tiloissa on maalipintaiset levykatot.  
 
Ensimmäisen ja toisen kerroksen käytävä- ja aulatilojen sekä kokoushuoneiden alakattopintoina on 
viilupintaisia levyjä. Toisen kerroksen aulassa on lisäksi keskialueella akustiikkalevyt, joissa on avoi-
met mineraalivillapintaiset reunat (sisäilman kuitulähde). 
 
Valtuustosalin katto on kattopalkkien mukaan porrastava alaslaskettukatto, jossa kattopintana ovat 
levytyksen päälle kiinnitetyt maalipintaiset puurimat. Alaslasku on yhdeltä reunalta avoin, joten alaka-
ton päälle on kertynyt pölyä. 
 
B) Laajennusosa: 
Laajennusosalla käytävien kattopintoina on viilupintaisia levyjä. Levyt ovat betoniholvista alaslaskettu-
ja.  
 
Ensimmäisen kerroksen pääsisäänkäynnin aulassa on reunalistojen varaan alaslaskettuja akustiikka-
levyjä, joissa on yläpuolella ja sivupinnoissa avointa mineraalivillapintaa. IV-päätteen ympäristössä 
levyjen pinnat ovat nuhraantuneita.  
 
Kattopinnat toimistohuoneissa ovat rapattuja betonikattoja. Kellarikerroksessa osa kattopinnoista oli 
kellastuneita. Atk-luokan maalattuun betoni kattoon on kiinnitetty akustiikkalevyjä, joiden reunoissa on 
avointa mineraalivillapintaa. 
 
Kolmannen kerroksen keittiön alakatto oli puurakenteinen. Alakattolevyjen päällä oli hieman pölyä. 
Alakatossa ei ollut aistittavissa poikkeavaa hajua. Yläpohja oli paikallavalubetonia. 
 
Yleisesti alaslaskukattojen päällä on pölyä ja 1. kerroksen aulan yhteydessä myös holvista karissutta 
suolakertymää. Alas laskut on toteutettu holviin kiinnitetyillä puurakenteilla tai metalliripustuksilla. 
 
1325 Seinien pintarakenteet 
1326 Seinäpinnat 
Seinäpinnat vanhalla ja uudella osalla ovat rapattuja/tasoitettuja/maalattuja betoni- tai tiilipintoja. Ylei-
sesti ottaen seinäpinnat olivat siistikuntoiset. 
 
Vanhalla osalla 1. ja 2. kerroksessa on alkuperäisessä asussaan olevia wc-tiloja, osin laatoitettuja 
seiniä. Seinäpinnoissa ja jalkalistalaatoituksissa on epäsiisteyttä. 
 
Laajennusosalla suihkutilojen ja wc-tilojen seinissä on keraaminen laatoitus. Laatoituksissa on paikal-
lisia vaurioita, halkeilua ja vanhojen kiinnitysruuvien jättämiä jälkiä.  Wc-tiloissa on metallirunkoisia 
levysermejä ja niihin liittyviä ovia. Sermeissä esiintyi vain pieniä yksittäisiä vaurioita (esim. pinnan 
lohkeama oven reunassa, 3. krs miesten wc). Kellarin siivouskeskuksen seinäpinnoissa esiintyy rap-
pauksen halkeilua ja kohonnutta kosteutta. 
 
Saunan paneeliseinät ovat kuluneita, osin tummentuneita. 
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Keittiötilojen lattioissa ja seinissä on käytetty keraamista laattaa (ei kuivavarastot/kylmiöt). Väliseinät 
ovat tiilirakenteisia ja ulkoseinän sisäseinä on betonirakenteinen. Tiskauspisteen kohdalle tehtiin ra-
kenneavaus poistamalla seinälaatta ja laastikerrosta. Havaintojen mukaan vesieristeenä on käytetty 
bitumikermiä, joka on nostettu ja bitumiliimattu ylös seinälle n. 10 cm. Avauskohdassa laastikerrokses-
ta oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. Laastikerros oli selvästi märkää. Keittiössä on myös 
koettu sisäilma erityisen huonoksi käyttäjän mukaan. 
 
IV-konehuoneiden seinä- ja kattopintojen akustiikkalevyt ovat mineraalikuitujen lähteitä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Laajennusosan kellarikerroksen pukutiloissa muovimattopintojen uusiminen ja klinkkerilaatta-
pintojen (lattiat ja seinät) kunnostus tai uusiminen vesieristeineen 

• Laajennusosan wc-tilojen ja saunaosaston keraamisten seinälaattojen paikallisten vaurioiden 
korjaukset ja lattialiittymien silikonikittausten uusiminen, tai tilojen uusiminen kokonaisuudes-
saan peruskorjauksen yhteydessä. 

• Saunan paneeliseinien uusiminen ja höyrynsulun kunnon tarkastus 
• Kellarikerroksessa lattiapäällysteiden uusiminen alueilla, joissa on muovipäällyste ja ongelma-

na rakenteen ylimääräinen kosteus 
• Kellarin maalattujen lattiapintojen huoltomaalaus (talovarasto) 
• Alkuperäisten muovisten lattiapintojen uudistamista kerrosten 1-3 toimistotiloissa ja kokousti-

loissa (laajennusosa ja vanha osa), mm. valtuustosali 
• Kellarikerroksen liitososan käytävän luiskan lattian halkeamien korjaus (Huom! lattiarakenteen 

uusiminen kokonaan esitetty kohdassa ”Alapohjalaatat”) 
• Kolmannen kerroksen keittiön lattia- ja seinälaattapintojen uusiminen vesieristeineen --> esite-

tään keittiön peruskorjausta kokonaisuudessaan. Osakorjauksena on syytä harkita lattiaraken-
teen uusimista. Tiloissa on selkeä paikallinen sisäilmaongelma. Ongelma on syntynyt, kun 
vuosien saatossa likaiset pesuvedet on imeytyneet keraamisen laatan taakse betoniin ja laas-
tikerrokseen. Likaisessa pesuvedessä on ravinteita, jotka siten mahdollistavat mikrobikasvus-
tojen synnyn.  Uutena lattianpäällysteenä on suositeltavaa käyttää yhtenäistä vesieristepinnoi-
tetta esim. akryylibetonia tai epoksipinnoitetta. 
Pintabetonin lämmityksellä saadaan osa betonin kasvustosta tuhottua, mutta rakenteeseen 
saattaa jäädä siitä huolimatta epäpuhtauksia. Lattiarakenteessa oleva kermi ja tiivis lattiapin-
noite muodostavat lisäksi 2 tiivistä kerrosta. Pintalaatan kuivaamiseen menee jonkin verran 
aikaa. Tämän perusteella pintalaatan poispiikkaaminen on luotettavin korjausvaihtoehto. 

• Vanhan osan 1. ja 2. kerroksen wc-tilojen ja siivouskomeroiden uudistaminen ja lattiarakentei-
den uusiminen 

• Yksittäisten kellastuneiden rappauskattopintojen huoltokäsittely (vanha osa) 
• Yleisesti alaslaskukattojen yläpuolen puhdistus (valtuustosalissa uusiminen) ja vanhojen mi-

neraalivilla-akustiikkalevyjen uusiminen pinnoitettuihin akustiikkalevyihin. 
• IV-konehuoneiden avoimien mineraalivillapintojen poistaminen (seinät ja katot) 

 
 
133 TILAVARUSTEET 
 
1331 Vakiokiintokalusteet 
Toimistohuoneissa ei juuri ole kiintokalusteita.  
 
Taukotilojen keittiöissä on yleensä pöytä- ja seinäkaapit, allastaso ja vesipiste. Vanhan osan kellari-
kerroksessa kalusteet on uusittu vuoden 2011 remontissa. 
Vanhan osan 1. kerroksessa taukotilan keittiö on järjestetty pieneen komeroon, jossa ei ole vesipistet-
tä – vesipiste on viereisessä siivouskomerossa. Keittokomerossa on lattialla jääkaappi ja seinähyllyjä, 
joihin on sijoitettu tarvittavat laitteet. 
 
Saunaosaston keittiön kalustus ja laitteet ovat alkuperäisiä. 
 
Siivouskomeroissa on vähintään RST-altaat, mutta myös RST-tasoja, rättipattereita ja seinähyllystöjä. 
Wc-tiloissa on wc-istuimet ja käsienpesualtaat pöytätasojen kera tai ilman. Allaskalusteet ja sekoitti-
met, myös suihkutiloissa, ovat pääosin 1980-luvulta. 
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Pukuhuoneissa (laajennusosan kellarikrs) on peltiset, lukittavat vaatekaapit sekä penkit. Saunaosas-
ton pukuhuoneissa on puiset vaatelokerikot ja puurakenteiset penkit. Nämä ovat tyydyttävässä kun-
nossa. Suihkutiloissa on metallirunkoiset suihkusermit. Käsisuihkut ja kiinteiden seinäsuihkujen sekoit-
timet suositellaan uusittaviksi. Saunan lauteiden puuosat on uusittu ja runkona on metallirunko, jonka 
pinnoissa maali osin hilseilee. 
 
Pääaulan naulakkotilassa on metalli-/puurunkoiset naulakkokalusteet. 
Puhelinnurkkauksia on aikanaan tehty 1. kerroksen naulakkotilaan sekä 3. kerroksen ruokala-/kahvion 
yhteyteen. Näissä on seinälle kiinnitetyt puurakenteiset sermi-/pöytärakenteet. Nykyisin ovat todennä-
köisesti vähällä käytöllä. 
 
Kolmannen kerroksen ruokalan tarjoilulinjastoon ja palvelutiskiin liittyvät kalusteet olivat tyydyttävässä 
kunnossa. Keittiössä oli pääasiassa RST-kalusteita, lisäksi metallirunkoisia pöytäkaappeja laminaatti-
tasoineen. Ruokavarastossa on seinäkiinnitteiset levyhyllyt. 
 
1332 Erityiskiintokalusteet 
Arkistotiloissa (vanhan osan ja laajennusosan kellarissa) on kiskoilla siirrettävät arkistohyllyt. Nämä 
ovat käyttökuntoiset. 
 
Valtuustosalissa on hyväkuntoiset puiset pöytäkalusteet puheenjohtajalle ja kokoushenkilöstölle. Ka-
lusteet ovat ilmeisesti siirrettäviä. 
 
1333 Varusteet 
Toimistohuoneiden ikkunoissa on sälekaihtimet. Muovisia paperisäiliöitä on toimistotilojen käytävillä 
sekä kellarikerroksen käytävässä. 
Wc-tiloissa on tavanomainen varustus: roska-astiat, pesuaineannostelijat, käsipyyheannostelijat, peilit 
sekä wc-paperitelineet. 
Valtuustosalin aulatiloissa on seinäkiinnitteinen vaatenaulakko. 
 
1334 Vakiolaitteet 
Taukotilojen keittiöissä on tavanomaisia keittiölaitteita. Esimerkiksi vanhan osan kellarikerroksessa on 
uudehkot liesi ja liesituuletin, jääkaappi ja mikroaaltouuni. Muissa taukotiloissa/keittokomeroissa lait-
teet ovat vanhempia, mutta ilmeisesti käyttökuntoisia. Palautetta laitteiden toimimattomuudesta ei 
kuntoarvion yhteydessä saatu. 
 
Valtuustosalissa on videotykki, valkokangas ja muu kokoussalilaitteisto. 
 
Keittiössä on laitoskeittiölaitteet ja ruokalan puolella tarjoilulaitteet, joita ei tarkastettu lähemmin. Ruo-
kavarastoon on sijoitettu arkkupakastimia. 
 
1335 Tilaopasteet 
Toimistohuoneiden ovien pielissä on kyltit, joissa on esitetty tilan nimi tai palveluyksikön nimi, tilan 
numero ja henkilöhuoneiden osalla henkilön nimi. 
 
Kerroksittain käytävän seinällä on opastetaulut, jossa on kerroksen pohjakuvaan merkitty huonenume-
roinnit ja palveluyksiköiden sijainnit. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Suihkujen sekoittimien uusiminen, tarvittaessa muiden hanakalusteiden uusimista 
• Taukotilojen ja saunaosaston keittiön uudistaminen käyttötarpeiden mukaisesti (mm. vanha 

osa 1. krs) 
• Wc- ja suihkutilojen pintarakenteiden uusimisen yhteydessä tarvittaessa allaskalusteiden ja 

varusteiden uusimista, suihkujen sekoittimien uusiminen, tarvittaessa muiden hanakalusteiden 
uusimista 

• 3. kerroksen keittiön kalustuksen uusimista keittiön peruskorjauksessa tarvittavin osin 
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134 MUUT TILAOSAT 
 
1341 Hoitotasot ja kulkurakenteet 
Vanhan osan iv-konehuoneeseen on hankala kulkureitti kolmannen kerroksen kattoluukusta. Luukulle 
ei ole järjestetty kiinteitä portaita ja huolto on hankalaa. Iv-konehuoneessa on teräsritilärakenteisia 
kulkusiltoja.  
 
1342 Tulisijat ja savuhormit 
Rakennuksessa on kolmannen kerroksen saunaosastolla muurattu, kaakeliverhottu takka. Takan pääl-
tä nousee muurattu savuhormi. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vanhan osan iv-konehuoneen huoltoreitin parantaminen 
 
 
135 TILAELEMENTIT 
 
1351 Kylpyhuone-elementit 
Ei ole. 
 
1352 Kylmähuone-elementit 
Kolmannen kerroksen keittiön kylmiön lattiassa on ruostelaikku.  
 
Jätekylmiö sijaitsee kellarikerroksessa. Jätekylmiön ovi ja oven pielet ovat erittäin naarmuuntuneet. 
Jätekylmiössä on muovisia biojätesäiliöitä. Kylmiön lattiapäällysteenä on muovimatto, jossa pintail-
maisimella havaittiin kohonnutta kosteutta.  
 
Kylmiöiden seinämärakenteita ei tutkittu tarkemmin. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Kylmiöiden lattiapintojen uusiminen (tehdään kesällä 2013) 
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5.9 LVIA-JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
5.10 LVI-PERUSJÄRJESTELMÄT 
 
Suunnitelmat:  
Järjestelmien nykytilanteen kokonaiskuvan hahmottamista on selkeyttää ajan tasalla olevat suunnitel-
mat. Suunnitelmien ajan tasalla olo auttaa myös rakennuksen kunnossapidon toimintaa. Ulkopuolisen 
selvitystyöntekijän on myös helpompi saada kokonaiskuvaa järjestelmien toiminnasta.  
 
Jotta mittaukset, säädöt ja tarkastukset, sekä toimivuustarkastukset voitaisiin tehdä luotettavasti ja 
asianmukaisesti, suunnitelmissa ei saisi olla puutteita.  
 
Suurimmat puutteellisuudet suunnitelmissa olivat seuraavasti:  
• Lvi-suunnitelmien asemapiirustuksesta puuttuu sadevesi- ja salaojajärjestelmiin jälkikäteen tehdyt 

muutokset 
• Lvi-säätölaitteita on uusittu ja suunnitelmia niistä ei ole.  
 
211 LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 
Kiinteistön lämmitys on liitetty lämmönjakokeskuksen välityksellä Savon Voiman kaukolämpöverkos-
toon epäsuoralla kytkennällä. Epäsuorassa kytkennässä lämmönjakokeskuksen erillisten lämmitys ja 
käyttövesisiirtimien ensiöpuolilla kiertää kaukolämpövesi ja toisiopuolilla kiinteistön lämmitysjärjestel-
mien sekä lämpimän käyttöveden vedet. Kiinteistö on varustettu pumppukiertoisilla suljetuilla vesikes-
kuslämmitysjärjestelmillä. Tilojen lämmitys on toteutettu vesipattereilla. 
 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta (huoltokirja) ei ollut käytettävissä. Laitteiden kunnossapitojak-
soista ja tarkastusvälien ajankohdista ei ollut käytettävissä kirjattua tietoa.  
 
Tarkemmat selvitykset täydentäisivät kuntoarviota, näitä olisi mm.: 

• Lämpöjohdot ja laitteet: 
o vuotojen ajankohta 
o vuotojen sijainnit 
o vuodon aiheuttaja 
o vuotanut putkistomateriaali ja verkoston osa 
o vuotojen korjaustavat  
o vuodosta aiheutuneet vahingot 
o lämpöjohtoverkoston vuotojen aiheuttamat vedenlisäykset (paineen rajat) 
o lämpöjohtoverkostoon jatkuvasti lisätyn veden ajankohdat piilovuotojen takia 
o rakennukseen uusittujen putkistojen ja laitteiden sijainnit ja määrät 

• Tilakohtaisten lämpöolojen seurantamittaukset 
 
Käyttäjäkyselyissä ilmeni seuraavia lämmitysjärjestelmiin liittyviä asioita 
 
Vanha osa: 

• Kellarikerroksessa tilanne on ollut kohtuullisen hyvä, mutta ilmennyt mm. lämmönsäätöön liit-
tyviä ongelmia.  

• 1. kerroksessa on koettu ongelmaksi myös liian matala huonelämpötila sekä tunkkainen ja 
kuiva ilma.  

• Käyttäjillä on ilmennyt mm. seuraavia oireita: silmien ja nenän sekä kurkun ärsytysoireet, kas-
vojen ja käsien iho-oireet sekä väsymys. Ko. ongelmat ja oireet viittaavat todennäköisesti il-
manvaihdon riittämättömyyteen ja lämmön säätelyn ongelmiin. 

 
Laajennusosa: 

• Kellarikerros on ollut kyselyn perusteella selvästi sisäilman laadultaan heikoin muihin kerrok-
siin verrattuna.  

• Ylemmissä kerroksissa ongelmana on ollut mm. tunkkainen ja kuiva ilma sekä tilojen kylmyys 
talvisin ja kesäisin kuumuus.  
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2111 Lämmityksen keskusosat 
 
Lämmönjakokeskus 
Rakennuksen kellarikerroksessa sijaitsee kaukolämmön lämmönjakokeskus. Lämmönjakokeskus 
sisältää sekä laajennus että vanhan osan patteriverkostojen, ilmanvaihtoverkoston ja lämpimän käyt-
tövesiverkoston lämmönsiirtimet. Lämmönjakokeskuksen siirrinosat on uusittu, mutta muut siinä olevat 
laitteet, ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta 1981. Siirtimet ovat kovajuotettuja levylämmönsiirtimiä. 
 
Vanhan osan lämmitysverkoston siirrin on LPM GROUP Oy:n valmistama ja sen malli on HL2 - 42 ja 
valmistusvuosi on 2003. Siirtimen mitoituslämpötilat ovat ensiöpuolella 115/65 ja toisiopuolella 60/80 
ºC. Virtaama ensiöpuolella on 0,98 l/s ja toisiopuolella 2,44 l/s. Mainituilla arvoilla siirtimen tehoksi on 
tyyppikilvessä ilmoitettu 200 kW. Tehossa on suunnitelman mukaan huomioitu myös paloasema, joka 
ei ole enää liittyneenä järjestelmään.  
 
Laajennusosan lämmitysverkoston siirrin on LPM GROUP Oy:n valmistama ja sen malli on HL2 – 30 
ja valmistusvuosi on 2003. Siirtimen mitoituslämpötilat ovat ensiöpuolella 115/55 ja toisiopuolella 
50/80 ºC. Virtaama ensiöpuolella on 0,67 l/s ja toisiopuolella 1,34 l/s. Mainituilla arvoilla siirtimen te-
hoksi on tyyppikilvessä ilmoitettu 165 kW.    
 
Ilmanvaihtoverkoston siirtimen tyyppi on GEA WTT valmistama ja sen malli on WP 5-90, ja sen val-
mistusvuosi on tyyppikilpimerkinnän mukaan vuosi 2008. Siirtimen mitoituslämpötiloja ja muitakaan 
teknisiä arvoja ei tyyppikilvessä ollut. Arvot lämmönjakohuoneen seinällä olevasta lämmityksen kyt-
kentäkaaviossa olivat lämpötilat ensiöpuolella 115/50 ja toisiopuolella 40/80 ºC. Virtaama ensiöpuolel-
la on 1,29 l/s ja toisiopuolella 2,08 l/s. Mainituilla arvoilla siirtimen tehoksi on suunnitelmassa ilmoitettu 
350 kW.    
 
Lämpimän käyttövesiverkoston siirrin on LPM GROUP Oy:n valmistama ja sen malli on HK1 58/58 ja 
valmistusvuosi on 2002. Siirtimen mitoituslämpötilat ovat ensiöpuolella 70/25 ºC ja toisiopuolella 10/55 
ºC. Virtaama ensiöpuolella on 1,33 l/s ja toisiopuolella 1,34 l/s. Mainituilla arvoilla siirtimen tehoksi on 
ilmoitettu 250 kW. 
 
Lämmönjakokeskuksen lämpömittarit ovat sprii- ja elohopeamittareita ja osoitinmittareita. Painemittarit 
ovat osoitinmittareita. 
 
Muita huomioita: 

• Ilmanvaihtoverkoston siirrin on huterasti paikoillaan. Siirtimen muovikotelo on tiiliskiven varas-
sa. Siirrin on muovikotelon sisällä ja pääsee liikkumaan. 

 
Lämmönjakokeskuksen yllättävän rikkoontumisen ja toimivuuden turvaamiseksi on lämmönjakokes-
kuksen tarkastuksia tehtävä suunnitelmallisesti. 
 
Keskimääräinen tekninen käyttöikä kovajuotetuille levylämmönsiirtimille ja lämpökeskuksen laitteille on 
20 vuotta. Osa lämpökeskuksen laitteista on alkuperäisiä vuodelta 1981.  
 
 
Pumput 
Pumput ovat alkuperäisiä vuodelta 1981. Pumput ovat yksinopeuskäyttöisiä keskipakopumppuja. 
Lämmityksen pumput ovat merkkiä Kolmeks. 
 
Vuonna 2013 astuu voimaan uusi EU-direktiivi, jonka mukaan kiertovesipumppujen pitää olla A-
energialuokkaa. Uusilla pumpuilla saadaan sähkönkulutusta pienennettyä. 
 
Pumppujen keskimääräinen tekninen käyttöikä normaalikäytössä on 20…25 vuotta. Pumppuvaurioi-
den yleisin syy on pumpun akselitiivisteen vuotaminen.  
 
Kuntoluokka pumpuille on 2.  
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Paisunta- ja varolaitteet 
Lämmityksen vanhan osan ja laajennusosan patteriverkostot sekä ilmanvaihtoverkostot ovat erillisiä 
suljettuja kiertopiirejä ja niissä on omat kalvopaisuntasäiliöt. Säiliöt ovat kiinteä kalvollisia ja sijaitsevat 
lämmönjakohuoneessa. Vanhan rakennusosan patteriverkostossa on ollut avopaisuntajärjestelmä. 
 
Lämmityksen vanhan osan patteriverkoston säiliö on Oy Teknocalor Ab ja sen tilavuus on 320 litraa 
sekä esipaine oli merkitty säiliöön jälkikäteen 1,5 bar. Säiliöön merkitty säiliön maksimikäyttöpaine on 
3 bar. Säiliö on vuodelta 1981 ja se on asennettu lämpökeskuksen asentamisen yhteydessä vuonna 
1981. 
 
Lämmityksen laajennusosan patteriverkoston säiliö on Oy Teknocalor Ab ja sen tilavuus on 280 litraa 
sekä esipaine oli merkitty säiliöön jälkikäteen 1,5 bar. Säiliöön merkitty säiliön maksimikäyttöpaine on 
3 bar. Säiliö on vuodelta 1981 ja se on asennettu lämpökeskuksen asentamisen yhteydessä vuonna 
1981. 
 
Ilmanvaihtoverkoston säiliö on Winkelmann & Pannhoff GmbH ja sen tilavuus 425 litraa sekä esipaine 
oli merkitty säiliöön jälkikäteen 1,5 bar. Säiliöön merkitty säiliön maksimikäyttöpaine on 3 bar. Säiliö on 
vuodelta 1980 ja se on asennettu lämpökeskuksen asentamisen yhteydessä vuonna 1981. 
 
Paineet verkostoissa olevien painemittarien lukemien mukaan olivat vanhan osan patteriverkostossa 
1,9 bar, uuden osan patteriverkostossa 1,8 bar ja ilmanvaihtoverkostossa 1,65 bar. 
 
Paisunta-astian kalvon kuntoa todettiin koputtamalla, mutta sen tarkkaa kuntoa ei voi päällisin puolin 
nähdä vaan se tulee painemittauksella mitata. Varoventtiilien kohdalla ei ollut merkkejä vuodoista. 
Toimintahäiriöt paisuntajärjestelmässä aiheuttavat lämmityksen tehon alenemista ja verkoston vaurioi-
tumista sekä ääntä verkostossa. 
 
Paisuntasäiliöiden ja varoventtiilien keskimääräinen tekninen käyttöikä normaalikäytössä on 20…25 
vuotta. Tällä hetkellä paisuntasäiliöt ovat n. 33 vuotta vanhoja. Paisunta-astioissa ovat kiinteät kalvot, 
joten kalvon rikkoontuessa on säiliö uusittava.  
 
Paisuntasäiliöiden esipaineen tarkastamisen ajankohta oli merkitty säiliöihin viimeksi 2004. Esipaineen 
arvo suositellaan tarkastettavaksi vuosittain.  
 
Kuntoluokka paisunta- ja varolaitteille on 2. 
 
Keskimääräinen tekninen käyttöikä lämmönjakokeskuksen eri laitteille on laitteesta riippuen 5 – 25 
vuotta.  

• säätölaitteet ja niiden kenttälaitteet (toimimoottorit, anturit ym.) n. 5 – 15 vuotta 
• pumput 20…25 vuotta 
• kalvopaisunta-astiat ja varolaitteet 10…25 vuotta 
• kovajuotetut levylämmönsiirtimet 20 vuotta 

 
Putkikanaalit ja roilot 
 
VANHA OSA 
Onko putkikanaalia? Kellarikerroksen lattiassa on metallisia lattialuukuja joiden kautta voidaan tarkas-
tella alapohjan alla olevaa putkikanaalia. Kellarikerroksen tuulikaapin vieressä olevassa WC-tilassa oli 
kotelorakenne, jonka sisältä tuli tilaan putkia, jotka ilmeisesti johtivat kotelon sisällä olevaan vanhaan 
lattiassa olevaan putkikanaaliin. Rakenteita oli kitattu, mutta rakenteen tiiveys ei silmämääräisesti ollut 
hyvä. Kanaalia ei tarkemmin tarkastettu 
 
Putkikanaaleista on mahdollisesti ilmayhteys rakennuksen pystyroiloihin ja sitä kautta rakennuksessa 
sijaitseviin tiloihin. 
 
Luukut tulee saada tiiviiksi, jotta kanaaleissa olevat epäpuhtaudet eivät leviä sisäilmaan. Suositeltavin-
ta olisi kanaalien purkaminen peruskorjauksessa. 
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LAAJENNETTU OSA 
Kellarikerroksen lattiassa olevien tarkastuskaivojen kansia ja lattialuukkuja avattiin. Putkikanaaleja ei 
ollut, vaan putket maanvaraisen laatan alla. 
Yhteenveto keskusosista 
Lämmönjakokeskuksen laitteisto on siirtimiä lukuun ottamatta alkuperäisiä eli yli 30 vuotta vanhoja.  
 
Yllättäen tapahtuva rikkoontuminen aiheuttaa lämmönkeskeytyksen ja lisää korjauskustannuksia sekä 
aiheuttaa seisokin lämmityksen ja lämpimän käyttöveden jakelussa. Tämän johdosta tulisi lämmönja-
kokeskuksen uusiminen tehdä 1…5 vuoden kuluessa. Uusimisen tulee suunnitella huomioiden myös 
verkostoissa vesivirtojen ja lämmönluovutuslähteiden mitoitusten tarkastaminen. Huomioitava on myös 
esitetyt muutokset ilmanvaihtoon ja ilmanvaihdon lämmitystehon tarpeeseen. 
 
Lämmityksen keskusosien kuntoluokka on 2. 
 
Lämmönjakokeskuksen uusiminen kannattaa suorittaa ennen sen rikkoontumista, koska mm.: 

• Rakentamisen kustannukset voidaan kilpailuttaa 
• Lämmönjakelussa ei tapahtuvat lämmityksen ja lämpimän käyttöveden seisokit voidaan en-

nakoida ja minimoida 
• Järjestelmät ehditään suunnitella kunnolla 
• Nykyisen lämmönjakohuoneen tilankäyttö voidaan suunnitella ja tilat ehditään kunnostaa 

suunnitellusti 
 
 
Toimenpide-ehdotukset lämmityksen keskusosille 

• Lämmityksen keskusosat ehdotetaan uusittavaksi. Vaativat suunnitelmat 
o Keskusosiin kuuluu lämmönsiirtimet, pumput, paisunta- ja varolaitteet.  
o Mitoituslämpötilat uusittaville laitteille tulee tarkastaa ja muuttaa uutta valittua mitoitusläm-

pötilaa vastaavaksi.  
o Huomioon tulee ottaa myös muihin järjestelmiin tehtävät uusimiset. 

• Kaukolämmön tilausvesivirta ehdotetaan tarkastettavaksi suunnitelmien teon yhteydessä. 
• Tiloissa olevien märkätilat ja nykyiset lämpimän käyttövesiverkoston kiertopiirin lämmityksellä 

toimiville tiloille ehdotetaan rakennettavaksi erillinen lämmitysjärjestelmä, joka vaatisi oman 
lämmönsiirtimen ja sille säätölaitteet.  

 
 
2112 Lämmityksen siirto-osat 
 
Putket ja verkostot 
Lämmitysverkostoja ovat ilmanvaihto- ja patteriverkostot. Ne ovat omia suljettuja piirejä. 
 
VANHA OSA 
Lämmitysverkostojen putkista osa on 1960-luvulta olevia alkuperäisiä, jotka alkavat olla jo 50-vuotta 
vanhoja ja osa uusittuja sinkittyjä putkia.  Uusittuja putkiosuuksia on kellarikerroksessa. Osa putkista 
on asennettu kellarikerroksessa oleviin putkikanaaleihin ja kerroksien välissä roiloihin / koteloihin. 
Putkistojen liitokset ovat tehty hitsaamalla ja käyttäen kierreliitoksia sekä uusituissa putkissa on käytet-
ty myös puristamalla tehtyjä liitoksia (Mapres). Lämmitysverkoston suunnitelmat olivat vuodelta 1963 
ja 1981. Uusituista putkistoista ei ollut suunnitelmia käytettävissä.  
 
Lämmitysverkoston veden lisäyksen tiheydestä ja määräarvioista ei arviota käytettävissä. Putkistoissa 
esiintyi pieniä merkkejä vuodoista venttiilien liitoksissa ja eristeiden ulkopinnoissa. 
 
Lämmitysverkostojen linjasäätö- ja sulkuventtiilejä on uusittu. Linjasäätöventtiilien läpi menevien vesi-
virtojen säätöarvoista ei ollut tietoja käytettävissä. Linjasäätöventtiilejä oli paljon auki asennoissa, joka 
kertoo siitä, että säätöjä ei mahdollisesti ole tehty. 
 
Lämpötilojen tilakohtaisista mittauksista ei ole ollut käytettävissä mittauspöytäkirjoja.  
 
Lämmitysverkoston putkistojen kuntoluokka on KL 3. Putkistojen uusimistyössä putkistot asennetaan 
pinta-asennuksina.  
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Linjasäätö- ja sulkuventtiilien kuntoluokka on KL 2. Linjasäätö- ja sulkuventtiilien uusiminen sisältyy 
putkien uusimistyöhön.  
 
LAAJENNUSOSA 
Lämmitysverkostojen putket ovat alkuperäisiä teräsputkia. Putket kulkevat pinta-asennuksina huonei-
den katonrajassa ulkoseinustalla ja käytävien katonrajassa sekä osittain rakenteiden sisällä. Putkisto-
jen liitokset on tehty hitsaamalla ja käyttäen kierreliitoksia. Lämmitysverkoston suunnitelmat olivat 
vuodelta 1981. 
 
Lämmitysverkoston veden lisäyksen tiheydestä ja määräarvioista ei arviota käytettävissä. Putkistoissa 
esiintyi pieniä merkkejä vuodoista venttiilien liitoksissa ja eristeiden ulkopinnoissa. 
 
Lämmitysverkostojen linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat alkuperäisiä 1980-luvulta. Sulkuventtiilien toimi-
vuutta ei tarkastettu (koska iäkkäiden venttiilien karatiivisteet rupeaa herkästi vuotamaan) 
 
Lämpötilojen tilakohtaisista mittauksista ei ole ollut käytettävissä mittauspöytäkirjoja.  
 
Lämmitysverkosto on tyydyttävässä/välttävässä kunnossa. Lämmitysverkoston putkistojen kuntoluok-
ka on KL 3. Putkistojen uusimistyössä putkistot asennetaan pinta-asennuksina.  
 
Linjasäätö- ja sulkuventtiilien kuntoluokka on KL 2. Linjasäätö- ja sulkuventtiilien uusiminen sisältyy 
putkien uusimistyöhön.  
 
Yleistä lämmityksen siirto-osista 
Lämmitysverkoston keskimääräiseen tekniseen käyttöikään vaikuttaa oleellisesti verkostossa oleva 
happi ja rautapitoisuus.  
 
Putkistojen sijainnit kellarikerroksen putkikanaaleissa ja rakenteissa lisäävät niiden ulkopuolista kor-
roosioita varsinkin kesäaikaan jolloin niissä ei kierrä lämmin vesi ja kosteuskuormaa niihin tulee ulkoa. 
 
Lämmitysputkien tavoitteellinen käyttöikä on 50 – vuotta ja jopa ylikin. Mutta edellä on lueteltu asioita 
joilla on merkitystä putkien käyttöikään. 
 
Nykyisillä lämmitysverkostoon kuululuvilla laitteilla ei verkoston vesivirtoja pystytä säätämään, jolloin 
siitä aiheutuu lämpötilojen ja tehon epätasainen jakautuminen eri tilojen kesken. Epätasaiset lämpöti-
lat vaikuttavat tilojen lämpöviihtyvyyteen ja käytettyyn energiankulutukseen.  
 
 
Eristykset 
Lämmitysverkostojen eristeet ovat pinnoitettuja villaeristeitä. Eristeiden pinnoitteet ovat muovi, sinkitty- 
ja alumiinipelti. Osassa putkia ei ollut eristeitä (mm. lämmönjakohuone ja vanhan rakennusosan kella-
rikerros) ja osassa eristeitä ei ollut pinnoitetta paikoillaan tai ne olivat rikkonaisia. Eristeiden paksuudet 
ovat nykyohjeita ohuempia, jolloin niiden kautta tapahtuu lämpöhäviöitä. 
 
Eristeiden kuntoluokka on KL 2.  
 
Toimenpide-ehdotukset lämmityksen siirto-osille: 
Lämmityksen siirto-osille kohdistuu tarkastelujaksolla uusimistarpeita seuraavasti: 

• Vanhimmat putket ovat peräisin 1960-luvulta, joten niiden käyttöikä alkaa olla yli 50 vuotta 
ja putket sijaitsevat osittain rakenteissa, joten ehdotamme toimenpiteenä koko vanhan 
osan verkoston uusimista varusteineen. Putkissa on mahdollisesti käytetty eristeenä as-
bestia, jonka poistaminen tulee huomioida yhdessä putkistojen uusimisen kanssa. Putkis-
toremontin yhteydessä rakenteissa ja putkikanaaleissa olevat verkostot kannattaa uusia 
pinta-asennuksiksi.  

• Ehdotetaan pidettäväksi asbestikartoitus rakennuksen lvi- järjestelmille ennen purkutöihin 
ryhtymistä. Rikkonaiset putkieristeet, joissa mahdollisesti on asbestia, korjataan välittö-
mästi.   

• Uudet putkistot, joista puuttuu eristeitä lisätään eristeet  ja rikkoontuneet eristeet korja-
taan. 
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• Laajennetun osan lämpöjohtojen uusimisen tarve on selvitettävä. Putket ovat yli 30-vuotta 
vanhoja. Oikein käytettyjen lämpöjohtojen keskimääräinen tekninen käyttöikä on 40–50 
vuotta. Lämpöjohdot eivät saa olla kosketuksissa ulkopuolisen kosteuden kanssa. Hape-
kas vesi lisää korroosiota. 

• Lämmitysverkostojen perussäätö suoritetaan lämmönjakokeskuksen ja venttiilien uusimi-
sen jälkeen.  

• Lämmitysverkoston uusiminen ei ole ajankohtaista tarkastelujakson aikana. Mahdolliset 
ulkopuolisten putkistojen uusimistarpeet selviävät niiden tarkastuksissa.   

• Moottoriventtiilien uusiminen sisältyy lämmönjakokeskuksen uusimistyöhön. 
• Linjasäätö- ja patteriventtiileille lasketaan esisäätöarvot ja tiedot siirretään suunnitelmiin.   
• Paisuntasäiliön esipaine ja kalvo pitää tarkastaa. Esipaineen arvo tulee vastata laitokses-

sa tarvittavaa arvoa. Paisuntasäiliö uusitaan lämmönjakokeskuksen uusimistyön yhtey-
dessä 

• Lämmönjakeluverkostojen laitteille kohdistuu tarkastelujaksolla uusimistarpeita seuraa-
vasti: Linjasäätöventtiilien uusiminen ja verkostojen vesivirtojen säätäminen 

• Rikkoontuneet eristeet korjataan. 
 
2113 Lämmityksen pääteosat 
 
Lämmityspatterit 
 
VANHA OSA 
Lämmityspatterit ovat pääosin alkuperäisiä 1960-luvulta. Kellarikerroksen pattereille on rakennettu 
uusi verkosto, joka on tehty muoviputkilla ja sinkityllä teräsputkella.   
 
Vanhalla osalla on malliltaan erityyppisiä ja kokoisia pattereita. Lämmönluovutus näissä tapahtuu pat-
terityypistä riippuen säteilemällä, johtumalla ja molemmilla tavoilla. Lämmityspattereiden sijoitus on 
pääosin ikkunoiden alla ulkoseinillä. 
 
Kosteiden tilojen pattereissa havaittiin ulkopuolella ruostetta.  
 
Nykyisten patterien toimintaa heikentää lämpöjohtoverkoston vesivirtojen säätömahdollisuuden puut-
tuminen. Vesivirtoja ei voida säätää ja mitata linjakohtaisesti eikä esisäätää patterikohtaisesti. Tämän 
seurauksena lämmityskaudella huonelämpötiloja ei voida pitää ennakkoon asetelluissa rajoissa. 
 
Putkiremontin yhteydessä kannattaa uusia nykyiset patterit. 
 
Lämmityspattereihin liittyvät venttiilit, ilmaruuvit ja kannakkeet ovat pattereita lyhytikäisempiä. 
 
Muita huomioita: 

• Vanhan osan 2. kerroksen patterit ovat alkuperäisiä 60-luvulta. Vesitilavuus on pattereissa 
suuri. 

• Pattereiden suojaputkia ei ole tiivistetty vanhan osan huoneessa 009. 
• Rakennusosalla on erityyppisiä patteriventtiilejä, joilla on erilaiset virtaamaominaisuudet 

 
Lämmityspattereiden tavoitteellinen käyttöikä on patterityypistä riippuen 30 …50 – vuotta ja jopa ylikin, 
Mutta edellä on lueteltu asioita joilla on merkitystä pattereiden käyttöikään. 
 
Pattereiden kuntoluokka on pintapuolisen tarkastelun ja edellä mainittujen seikkojen perusteella arvioi-
tu kuntoluokkaan 2.  
 
LAAJENNUSOSA 
Lämmityspatterit ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta 1981. Laajennetulla osalla on malliltaan erityyppi-
siä ja kokoisia pattereita. Lämmönluovutus näissä tapahtuu patterityypistä riippuen säteilemällä, joh-
tumalla ja molemmilla tavoilla. Lämmityspattereiden sijoitus on pääosin ikkunoiden alla ulkoseinillä. 
 
Kosteiden tilojen pattereissa havaittiin ulkopuolella ruostetta.  
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Lämmityspattereihin ja lämmitykseen liittyviä havaintoja ja puutteita, jotka tulivat esille käydyissä tilois-
sa: 

• Kellarikerroksen naisten pesutila oli todella kuuma. Lämpimään käyttöveteen liittyvät lämpö-
lähteet tuottavat tilaan lämpöä, vaikka sitä ei tarvita.  

• Kellarikerroksen siivouskomero oli kuuma. Lämpötila oli melkein 30 °C. Lämmönlähde lämpi-
mässä käyttövedessä.  

• 1. kerroksen mitatut lämpötilat olivat huoneissa 26 – 27 °C. Kesäaika.  
 
Yleistä lämmityspattereista 
Lämmityspattereiden keskimääräiseen tekniseen käyttöikään vaikuttaa oleellisesti verkostossa oleva 
happi ja rautapitoisuus. 
 
Lämmityspattereiden mitoituslämpötilat ovat rakentamisen aikaan olleet korkeita. Toimenpiteenä on 
ehdotettu pattereiden uusimista. Uusittavien pattereiden mitoituslämpötilat ovat alhaisempia. Alhai-
semmat pattereiden lämpötilat parantavat säätöjen ominaisuutta ja vähentävät energiankulutusta, 
sekä parantavat sisäilman laatua. Vastaavasti pattereiden lämmönluovutuspinnat saattavat osittain 
kasvaa.  
 
Patteriventtiilit 
VANHA OSA 
Patteriventtiilit on uusittu 1980-luvulla vanhaan osaan. Patteriventtiileitä on erilaisia. Suurimmassa 
osassa on termostaattinen patteriventtiili kiintoanturilla. Osassa patteriventtiileitä ei ole termostaattia, 
vaan pelkkä käsisäätöpyörä.   
 
Uusittujen patteriventtiilien virtaaman aiheuttamat vastukset saattavat poiketa paljonkin alkuperäisten 
patteriventtiileistä jolloin niiden toiminnallisuus on huono. Vesivirtojen säätömahdollisuuden puuttumi-
sen johdosta ei lämpöjohdoissa kiertävää vesivirtaamaa pystytä hallitsemaan ja siitä aiheutuu patte-
reiden epätasainen lämpiäminen. 
 
Muita huomioita: 

• kerroksen sosiaalitoimistossa (siivouskomeron vieressä) alkuperäinen patteriventtiilin säätö-
osa puuttuu, ei termostaattia. 

 
Patteriventtiilit ovat jo uusimisen tarpeessa, koska ne ovat jo n. 30 vuotta vanhoja. Patteriventtiilien 
keskimääräinen tekninen käyttöikä on n. 20 vuotta. 
 
Patteriventtiilien kunto on heikko, ja niiden kuntoluokka on KL 1.  
 
LAAJENNUS OSA 
Patteriventtiilit ovat alkuperäisiä vuodelta 1981. Patteriventtiileitä on erilaisia. Osassa on termostaatti 
kiinto- tai irtoanturilla, osassa ei ole termostaattia, vaan pelkkä käsisäätöpyörä. Pattereissa ei ole vir-
taaman esisäätömahdollisuutta. Venttiilien toimivuutta ei tarkasteltu, koska ne usein rupeavat vuota-
maan niitä käännettäessä.  
 
Uusittujen patteriventtiilien virtaaman aiheuttamat vastukset saattavat poiketa paljonkin alkuperäisten 
patteriventtiileistä jolloin niiden toiminnallisuus on huono. Vesivirtojen säätömahdollisuuden puuttumi-
sen johdosta ei lämpöjohdoissa kiertävää vesivirtaamaa pystytä hallitsemaan ja siitä aiheutuu patte-
reiden epätasainen lämpiäminen. 
 
Patteriventtiilien keskimääräinen tekninen käyttöikä on n. 20 vuotta. 
 
Patteriventtiilien kunto on heikko, ja niiden kuntoluokka on KL 1.  
 
Toimenpide-ehdotukset lämmityksen pääteosille 

• Lämmitystehontarpeet lasketaan uudelleen ja kaikki lämmityspatterit uusitaan. Patterien valin-
nassa ja verkoston mitoituksessa vaihtoehtona ehdotetaan matalalämpötilaista järjestelmää 
(35/40 oC). 

• Kaikki patteriventtiilit uusitaan. 
• Patteriventtiilien esisäätöarvojen suunnittelu tehdään laskemalla rakennuksen lämpöhäviöt. 
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2114 Lämmityksen alueosat 
 
Kaukolämpöjohdot ja varusteet 
Siilinjärven kunnantalon kaukolämpölinja on maassa. Ensiöpuolen kaukolämpöputket maassa ja ra-
kennuksen sisällä lämmönjakokeskuksen toimitusrajan sulkuventtiileille saakka kuuluvat yleensä kau-
kolämmön toimittajalle, mutta ne kannattaa huomioida peruskorjausta suunniteltaessa.  
 
Rakennuksen sisällä olevat kaukolämmöntoimittajan putkisto-osuuksilla olevat venttiilit, näyttävät mit-
tarit ja lämpöenergian kulutuksen mittalaitteet kuuluvat toimittajalle.  
 
Ulkoalueella tehtävissä kaivutöissä tulee huomioida putkien sijainnit, jotta niitä ei rikota.  
 
Toimenpide-ehdotukset lämmityksen alueosille 

• Lämmönjakokeskuksen uusimistyön yhteydessä uusitaan kaukolämpöputkista rakennukselle 
kuuluvat putkisto-osuudet.  
 

212 VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT 
Kiinteistö on liitetty Siilinjärven kunnan Vesihuoltolaitokseen, joka huolehtii vesi- ja viemärilaitostoimin-
nasta. Vesilaitos tuottaa käyttöveden. Kiinteistön sadevedet johdetaan sadevesikaivojen kautta kun-
nan sadevesiverkostoon. 
 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta (huoltokirja) ei ollut käytettävissä. Laitteiden kunnossapitojak-
soista ja tarkastusvälien ajankohdista ei ollut käytettävissä kirjattua tietoa.  
 
Tarkemmat selvitykset kirjallisine tietoineen täydentäisivät kuntoarviota, näitä olisi mm.: 

o vuotojen ajankohta 
o vuotojen sijainnit 
o vuodon aiheuttaja 
o vuotanut putkistomateriaali ja verkosto 
o vuotojen korjaustavat  
o vuodosta aiheutuneet vahingot 
o viemäriverkostojen vuodot ja tukkeumapaikat ja ajankohdat 
o rakennukseen uusittujen putkistojen ja laitteiden sijainnit ja määrät 

 
2121 Vesi- ja viemärijärjestelmien keskusosat 
 
Vesijärjestelmän keskusosat 
 
Lämpimän veden lämmitys 
Kellarikerroksessa sijaitsevassa lämmönjakohuoneessa lämpimän käyttöveden siirtimessä lämmite-
tään kaukolämmön siirtimellä rakennuksen lämmin käyttövesi. Lämpimän käyttövesiverkoston siirrin 
on kovajuotettu levylämmönsiirrin vuodelta 2002. Siirtimen tiedot on tarkemmin kerrottu kohdassa 
lämmönjakokeskus. 
 
Kuntoluokka lämmönsiirtimelle on 4, mutta se kuuluu yhtenä osana koko lämmönjakokeskuspakettiin.  
Siirtimen uusinta sisältyy lämmönjakokeskuksen uusimistyön yhteydessä tehtäväksi työksi, vaikkakin 
se on uusittu n. 10 vuotta sitten. 
 
Keskimääräinen ikä kovajuotetulle levylämmönsiirtimelle on 20 vuotta. Liian suuret virtaamat lyhentä-
vät käyttöikää. 
 
Lämmityksen keskusosien kunto on kokonaisuutena välttävässä kunnossa (kuntoluokka 2).  
 
Yllättäen tapahtuva rikkoontuminen aiheuttaa lämmönkeskeytyksen ja lisää korjauskustannuksia sekä 
aiheuttaa seisokin lämmityksen ja lämpimän käyttöveden jakelussa. Tämän perusteella lämmönjako-
keskus laitteineen tulisi uusia 1…5 vuoden kuluessa.  
 
Vesimittari 
Rakennuksen veden kulutuksen vesimittari sijaitsee kellarikerroksessa olevassa lämmönjakohuo-
neessa. Vesimittari kuuluu Siilinjärven kunnan vesihuoltolaitoksen toimitukseen. 
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Vesimittarilla ei ole suojaa, jonka johdosta se on alttiina rikkoontumiselle ja muulle vaaralle. Vesimitta-
ria ja siihen liittyvää putkistoa ei ole kunnolla kannakoitu, ja siihen liittyvä putkisto-osa liikkui käsin sitä 
koskettaessa sekä äkillisten verkostossa tapahtuvien paineiskujen seurauksena.  
 
Vesimittari on Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa D1 mukaan sijoitettava sopivaan paikkaan 
siten, että se on helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja vaihdettavissa. Se on suojattava 
jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingollisilta vaikutuksilta. D1 ohjeen mukaan kiinteistön ve-
simittari asennetaan, mikäli mahdollista, välittömästi perusmuurin sisäpuolella olevaan lattiakaivolli-
seen huonetilaan, kohtaan, jossa tonttivesijohto tulee rakennuksen sisään. 
 
Pumput 
Lämpimän käyttöveden kiertopumppu on merkkiä Kolmeks ja se on alkuperäinen vuodelta 1981. 
Pumppu on yksinopeuskäyttöinen keskipakopumppu. Pumppu kuuluu lämmönjakokeskukseen.  
 
Vuonna 2013 astuu voimaan uusi EU-direktiivi, jonka mukaan kiertovesipumppujen pitää olla A-
energialuokkaa. Uusilla pumpuilla saadaan sähkönkulutusta pienennettyä.   
 
Keskimääräinen tekninen käyttöikä pumpuille on 20…25 vuotta 
 
Pumpun kuntoluokka on KL 2.  
 
Paineenalennusventtiilit 
Ei ole on paineenkorotus. 
 
Lämpimän käyttöveden erillismittaus 

• Lämpimän käyttöveden kierrolle ei ole mittaria, ei säätömahdollisuutta. Mittari helpottaa kulu-
tusseurantaa ja lämminkäyttövesiverkoston vesivuotojen havainnointia. 

 
Viemärijärjestelmän keskusosat 
 
Kaivot 
Rakennuksen piha-alueella näkyvissä olevien sadevesikaivojen ja jätevesiviemäriverkoston sekä sa-
laojaverkoston tarkastuskaivon kannet avattiin ja kaivojen kuntoa tarkasteltiin silmämääräisesti.  
 
Kaivoista tehdyt havainnot olivat seuraavat: 
 

• Rakennuksen jäte- ja sadevesien sekä salaojien tarkastuskaivot ovat pääasiassa betoniren-
kaista tehtyjä. Uudet kaivot ja jäteveden liittymäkaivo sekä suunnitelman mukaan rasvanerotin 
ovat materiaaliltaan muovia.  

• Rakennuksen pohjoispuolen parkkialueella olevan sadevesikaivon pohjalla on kiintoainesta, 
josta osa on mennyt jo putkeen.  

• Osa sadevesikaivojen kansien ritiläosista oli mennyt rikki 
• Sadevesikaivoihin on tehty muutoksia lisäämällä niihin putkistoja, suunnitelmia tehdyistä muu-

toksista ei ollut käytettävissä. 
• Yhteen kaivoon oli johdettuputki, joka oli salaojaputkea. Salaojien johtaminen suoraan sade-

vesikaivon voi aiheuttaa sadevesien pääsyn rakennuksen kuivatusjärjestelmään. Selvitettävä 
tarkemmin, tuleeko putki rakennuksen kuivatusjärjestelmästä. 

• Rasvanerotinkaivo vaatisi huollon ja puhdistuksen. Kaivossa ei ole kaasutiivistä kantta. Kaivon 
hälytysjärjestelmä oli lämmönjakohuoneessa, mutta se ei toiminut (tarkemmin ei asiaa selvitet-
ty). Rasvanerotinkaivo on suunnitelman mukaan muovia. 

• Toritien kohdalla olevan jäteveden muovisen liittymäkaivon tiiveys tulisi tarkastaa, kaivon läpi 
menee muovinen viemäri, jota ei ole esitetty käytössä olevissa suunnitelmissa. Muovisen kai-
von pohja on leikattu auki kaivon alla olevan viemärin tarkastamiseksi.  

• Rakennuksen sisällä olevien kaivojen kansia ei avattu lukuun ottamatta kahta kaivoa. Kaivois-
ta tulee sisätiloihin maan hajua. Kaivossa olevat sadevesiviemärin puhdistustulppien kiinni-
pysyminen tulvatilanteissa tulisi varmistaa. 

• Etupihalla olevassa sadevesikaivossa on likaa ja kaivosta lähtevä putki on tukkiutumassa. 
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• Vanhalla rakennusosalla on sadevesien syöksytorvia ilmeisesti jäätymisen seurauksena men-
nyt rikki ja vesi on valunut seinustalle kastellen sitä. Seinissä on kosteuskohdissa halkeamia. 
Syöksytorvista tuleva sadevesi on liitetty suoraan maassa oleviin putkiin.  Suunnitelmaa teh-
dystä muutoksesta ei ollut käytettävissä. Putkissa ei ollut sulatusta. 

 
Ulkoalueen jäte- sadevesi ja salaojasuunnitelmat oli tehty vuonna 1981–1983. Suunnitelmien mukaan 
rakennusta ympäröi 13 sadevesikaivoa. Sadevesiviemärit maassa ovat muoviputkia kumirengasliitok-
sin.  
 
Kellarikerroksen käytävässä (tilan 021) lattian kahdessa tarkastuskaivossa toisessa kulkee ilmeisesti 
jätevesiviemäriputki ja toisessa sadevesiviemäri. 
 
Jäte- ja sadevesikaivot, sekä salaojien kaivot ovat rakennettu aikakaudella, jolloin niiden materiaalina 
on käytetty betonia.  
 
Keskimääräinen tekninen käyttöikä betonikaivoille on 40 vuotta. Betonisten viemärikaivojen pohjat ja 
liitokset voivat haurastua ja halkeilla aiheuttaen viemäriverkoston tukkeumia. Kaivot tulisi säännöllisin 
väliajoin tarkastaa ja niiden sijainnit merkitä liittymien osalta rakennukseen sekä kaikkien kaivojen 
paikat mittatietoineen asemapiirustukseen.  
 
Toimenpide-ehdotukset vesi- ja viemärijärjestelmien keskusosille 

• Suunnitelmien päivittäminen  
• Lämpimän käyttöveden siirrin uusitaan lämmönjakokeskuksen uusimisen yhteydessä. 
• Lämpimän käyttöveden kiertovesipumppu uusitaan. Uusiminen sisältyy lämmönjakokeskuksen 

uusimiseen 
• Erillismittari asennetaan lämpimän käyttöveden syöttöjohtoon putkistoremontin yhteydessä. 

Vesimittari kuuluu lämmönjakokeskuksen uusimistyöhön.  
• Vesimittarin suojaus ja kannakoinnin parantaminen.  
• Jäte- ja sadevesiviemäreiden kaivot ehdotetaan uusittavaksi ulkopuolisen viemäriverkoston 

uusimisen yhteydessä. Viemärikaivot uusitaan muovikaivoiksi. 
• Kaikkien kaivojen tarkastus tehdään ulkopuolisten jäte- sadevesi ja salaojaverkostojen viemä-

riputkien tarkastelun yhteydessä. Tarkastuksesta laaditaan kirjalliset raportit. Tarkastus tulisi 
jatkossa suorittaa vuosittain. Myös kaivojen toimivuus tarkastetaan. 

 
2122 Vesi- ja viemärijärjestelmien siirto-osat 
Vesijärjestelmien siirto-osat, putket ja verkostot 
Tonttivesijohto on uusittu vuonna 1981 ja se on suunnitelman mukaan PEH muoviputkea, mutta se 
tulisi tarkastaa, koska rakennuksen sisälle lämmönjakohuoneen lattiasta tuleva vesijohto oli eristeen 
sisällä, eikä sitä sen vuoksi tarkemmin tarkastettu.  Rakennuksen sisällä on putkistoja uusittu tarpeelli-
silta osiltaan niiden rikkoonnuttua. Putkistot ovat pääosin vuodelta 1981. Suunnitelman mukaan on 
vanhalla rakennusosalla myös alkuperäisiä vesi- ja viemärijohtoja.  
 
Vesiverkostojen putket ovat pääosin kupariputkea. Suunnitelmien mukaan vesijohdot on uusittu van-
halle osalle 1980-luvun alussa, jolloin myös laajennusosan putket on asennettu. Kupariputkien liitoksia 
on tehty puserrusliittimillä ja juottamalla.  
 
Lämpimän käyttöveden kiertojohtoihin liittyvien lämmönlähteiden osalta on huomioitava, että veden 
lämpötila ei laske alle 55 asteen legionella bakteerivaaran vuoksi. Lämpötilan laskeminen estetään 
oikealla lämpimän käyttöveden asetusarvolla ja verkoston vesimäärän säädöllä, huomioiden virtaus-
nopeudet putkistoissa. 
 
Osa putkistoista on asennettu kanaalien, roilojen ja rakenteiden sisälle mistä niiden kuntoa ei pääse 
helposti toteamaan. 
 
Muita huomioita: 
VANHA OSA: 

• Vanhan osan kellarikerroksen wc-tiloista vesi- ja viemäriputket menevät lattiarakenteeseen. 
• Siivouskomeron katon rajassa kulkee vanhat kupariputket, jotka liittyvät komposiittiputkiin. 
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• Kellarikerroksen taukotilan lavuaarin muovijohdot olisi hyvä olla kannakoitu paremmin. Putkien 
kannatuksia myös muualla tulisi tarkastaa ja niitä korjata 

• Vesimittarille tulee lattiasta putki ja vesimittaria ennen haarautuu vesijohto. Asia tulisi tarkas-
taa (kohdekäynnillä ei tarkasteltu lähemmin asiaa).  
 

 
LAAJENNUSOSA: 

• Lämpimän käyttöveden kiertoputket kulkevat kellarikerroksen naisten pukuhuoneen pukukop-
pien alla lämmittäen kesäaikana tarpeettomasti tilan sisäilmaa. 

• 1. ja 2. kerroksen miesten ja naisten wc-tiloissa käsisuihkut ovat käsienpesutilojen puolella. 
• 1. kerroksen miesten wc-tilassa olevassa bide-suihkussa on sulku, mikä voi aiheuttaa mahdol-

lisia vesivuotoja hanan sulun jäädessä auki. 
• 1. kerroksen käytävän (h. 120 viereinen tila) alakatossa on vuotojälkiä. Putkivuodot on korjattu 

sitä mukaa, kun niitä on havaittu. 
• 3. kerroksen keittiötilassa kylmiöiden vieressä oli käyttövedelle elektroninen kalkinhajottaja. 
• Arkistotilassa on kostutinlaitteisto, joka on alkuperäinen, sen toimivuudesta ei ollut tietoa käy-

tettävissä. 
 
Vesijohtojen käyttöikä vaihtelee ja tavanomaisessa käytössä ne kestävät normaalisti keskimäärin 30 – 
50 vuotta. Vesijohtojen ikään vaikuttavat mm. asennustavat ja niiden käyttö. Vesijohtojen kuntoa tulisi 
seurata jatkuvasti ja seurannasta tulisi olla kirjallisesti saatavana tietoa, jolloin voitaisiin ennakkoon 
helpommin arvioida putkistojen uusimisentarpeen ajankohdat. Kunnonseurannasta ei ollut käytettävis-
sä historiatietoa.  
 
Suunnitelmissa on talon alittava tonttivesijohto esitetty asennettavaksi suojaputken sisään sen uusimi-
sen helpottamiseksi. Suojaputkea ja tonttivesijohdon rakennukseen sisälle tuloa ei tarkemmin käyty 
kohteessa läpi. 
 
Roilojen sisällä olevien putkistojen asennuksia ei tarkastettu. Puutteelliset kannatusten seurauksena 
vesijohtojen nopeista avauksista johtuvat paineiskut pääsevät rasittamaan putkia ja niiden liitoksia. 
Paineiskuja aikaansaa esimerkiksi pesukoneiden magneettiventtiilit nopeasti avatut vesijohtokalusteet. 
 
Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit 
Sulkuventtiilit ovat alkuperäisiä palloventtiileitä vinokara, luistinventtiilejä sekä vinoistukkaventtiileitä. 
Lämpimänkäyttöveden kiertojohdoissa on virtaamien säätöön käytetty linjasulkuventtiilien lisäksi sul-
kutulppia (paluuventtiilejä), joissa ei ole mitoitettavaa esisäätömahdollisuutta eikä virtaamien mittaus-
yhteitä. Kiertojohdon etäisyyttä kulutuspisteisiin ei saatu selville. Liian kauaksi kulutusvesipisteitä jää-
nyt lämpimän käyttöveden kiertojohto lisää lämpimän käyttöveden odotusaikaa.  
 
Lämpimän käyttövesiverkoston kiertojohtoon on liitetty tiloissa olevia lämmittimiä. Näihin lämmityspat-
tereihin eikä muihinkaan käyttövesiverkostoon liittyviin lämmönlähteisiin saa asentaa termostaattisia 
venttiilejä, koska ne aiheuttavat hallitsematonta veden virtausta ja veden lämpötilamuutosta sekä li-
säävät lämpimän käyttöveden odotusaikaa. Käyttövesiverkostoon ei tiedon mukaan ole liitetty lattia-
lämmityksiä. Lämpimän käyttöveden lämpötila tulisi olla verkoston kaikissa kohdissa, myös lämpimän 
käyttöveden kiertojohdossa vähintään 55 °C.  
 
Vesijohtojen siirto-osien kuntoluokka on 2 
 
Eristykset 
Eristeet ovat pääosin alkuperäisiä eristeitä. Vanhoissa eristeissä voi olla asbestia. 
Kellarikerroksen tiloissa on rikkinäisiä putkieristeitä.  Uusittujen putkien kohdilta ei ole eristetty putkia.  
 
Verkostossa tapahtuu lämpöhäviöitä huonoista eristeitä johtuen. Liian pienet eristevahvuuden ja eris-
teiden puuttuminen alentaa lämpimän käyttöveden lämpötilaa ja nostaa putkistoissa seisovan kylmän 
veden lämpötilaa. 
 
Viemärijärjestelmien siirto-osat 
Jätevesijärjestelmän tonttiviemäri on PVC- muoviviemäriä.  
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Vanhat sade- ja jätevesi viemärikaivot ovat betonikaivoja ja niissä on valurautakannet. Uusitut kaivot 
ovat muovia. 
 
Kiinteistön sadevedet ja jätevedet on liitetty erillisviemäröinnillä kaupungin jäte- ja sadevesivesiverkos-
toon. Salaojat on liitetty sadevesiverkostoon. Sadevesi- ja jätevesiliittymät ovat pihasuunnitelman mu-
kaan tontin Toritien puolella.  
 
Viemäriverkosto rakennuksen sisällä on pääosin peräisin vuodelta 1981. Vanhalla osalla olleet entiset 
vesi- ja viemärijohdot on suunnitelmien vielä käytössä. Kaivoihin tulevat viemärien päät on tulpattu ja 
kaivot on pääosin purettu. Tilassa 010 on käytettävissä olevien suunnitelman ollut tarkastuskaivon 
kansi, kansi on päällystetty lattiamateriaalilla.  
 
Viemärin materiaali on rakennuksen sisäpuolella osittain valurautaa ja osittain muovia. Pohjakerrok-
sen lattian alla se mahdollisesti on myös valurautaa. Viemäriverkoston kuntoa ei voitu tarkastaa kuin 
näkyviltä osin. Tasakatolta on kattosadevesien viemärien rakennuksen sisäpuolinen osuus kupariput-
kea (UV-järjestelmä).  
 
Ulkopuolisissa jäte- sadevesi, sekä salaojien viemärilinjojen kuvauksilla voidaan todeta viemärilinjoihin 
tulleet painumat. 
 
Viemäreiden käyttöikä vaihtelee ja tavanomaisessa käytössä ne kestävät normaalisti keskimäärin 40 – 
50 vuotta.  
 
Viemäreiden kuntoa tulisi seurata jatkuvasti ja seurannasta tulisi olla kirjallisesti saatavana tietoa, jol-
loin voitaisiin ennakkoon helpommin arvioida niiden uusimisentarpeen ajankohdat. Kunnonseurannas-
ta ei ollut käytettävissä historiatietoa.  
 
Viemäreiden kuntoluokka on KL 2. 
 
2123 Vesi- ja viemärijärjestelmien pääteosat 
 
VANHA OSA 
 
Käydyissä tiloissa vesi- ja viemärikalusteista todettiin seuraavaa: 

• Käydyissä tiloissa oli sekä alkuperäisiä että uusittuja vesijohtokalusteita 
• Osa vesilukoista oli muovia ja osa valurautaa. 
• 2. kerroksen siivouskomerossa ei ole lattiakaivoa. 
• Kellarikerroksen taukotilan hana kääntyy liedelle asti. 
• Kellarikerroksen miesten wc-tilassa viemärin läpiviennin tiivistykset ovat puutteelliset.  
• 1. kerroksen wc-tilat. Vesikalusteet on uusittu (posliiniosat alkuperäiset). 
• 1. kerroksen siivouskomeron hana ei ole kunnolla kiinni. 
• 2. kerroksen wc:n pöntön kittaus epäsiisti. Viemäri on alkuperäinen valurautaviemäri. 
• Tiloissa oli likaisia ja vesilukko-osiltaan tyhjiä lattiakaivoja. Tyhjät vesilukko-osat mahdollista-

vat viemärikaasujen pääsyn sisäilmaan. Likainen lattiakaivo haisee ja edistää vesilukko-osan 
tyhjentymistä (lappoilmiö). 

 
Vesi- ja viemärijärjestelmien pääteosien, kuntoluokka on KL 2. 
 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Tässä raportissa todetut virheet ja puutteet korjataan. 
• Vesi- ja viemärikalusteet uusitaan vesi- ja viemäriverkoston peruskorjauksen yhteydessä 
• Lattiakaivojen puhdistus ja korjaukset tarvittavilta osin 

 
213 ILMASTOINTIJÄRJESTELMÄT 
 
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmavaihtojärjestelmä. Kokonaisuudessaan ilmanvaihto 
on vanhentunutta. Ilmanvaihdon peruskorjaus ja perusparantaminen tulisi tehdä koska ilmanvaihtojär-
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jestelmän ja niiden laitteiden käyttöikä on päättynyt ja nykyisillä laitteilla sekä järjestelmillä ei enää 
pystytä turvaamaan nykyajan vaatimukset täyttäviä sisäilmasto olosuhteita.  
 
Ilmavirtojen mitoituksesta, perustietoa: 
Ilmavirtojen mitoituksessa käytetään ulkoilmavirtaa, joka määräytyy ensisijaisesti henkilöperusteen 
mukaan. Jos, henkilökuormituksen mukaiselle ilmavirtojen mitoitukselle ei ole riittäviä perusteita käyte-
tään pinta-alaan perustuvaa mitoitusta.  
Rakennuksen suunnitelmissa esitetyt ja mitatut ilmavirrat ovat toimistotiloissa 1,1 l/s lattianeliölle. 
Suomen Rakennusmääräyskokoelman osan D2 mukaan toimistohuoneiden ilmavirrat (ulkoilmavirrat) 
ovat 6 l/s henkilöä kohden tai 1,5 l/s lattianeliölle. Suomen Rakentamismääräysten mukaisilla ilmavir-
roilla saavutetaan sisäilmastoluokituksen S3 taso mukainen tyydyttävän sisäilmaston taso.  
 
Sisäilmastoluokituksen tasot ovat S1: Yksilöllinen sisäilmasto, S2: Hyvä sisäilmasto ja S3 Tyydyttävä 
sisäilmasto.  
 
Aikaisemmista selvityksistä 
Insinööritoimisto Granlund Kuopio Oy on tehnyt rakennuksen IV-järjestelmistä ilmanvaihtoselvityksen, 
jossa korjauksiksi on ehdotettu ilmamäärien kasvattamisen kaksinkertaiseksi. Tämä aiheuttaisi selvi-
tyksen mukaan ilmanvaihtokoneiden uusimisen ja konehuoneiden suurentamisen sekä ilmanvaihto-
kanavien ja päätelaitteiden uusimisen. 
 
2131 Ilmastoinnin keskusosat 
Rakennuksessa on kolme erillistä IV-konehuonetta, jotka sijaitsevat rakennuksessa seuraavasti:  
• Konehuone nro 1 laajennusosan 3. kerros B-rapun vieressä. Lattiapinta-ala on 20,5 m² 
• Konehuone nro 2 laajennusosan 3. kerros A-rapun puoleinen rakennuksen pääty. Lattiapinta-ala 

on 35,0 m² 
• Konehuone nro 3 vanhan rakennusosan 3. kerros hallituksen kokoustilan yläpuolella. Lattiapinta-

ala on 54,5 m² 
 
Tuloilmakojeet ovat pääosin koteloituja Ilmateollisuus Oy:n kojeita ja ne ovat alkuperäisiä vuodelta 
1981. Kotelorakenteena sisäpuolelta lukien on villa, joka on liimattu peltiin. Koteloitujen kojeiden pu-
haltimet ovat kiilahihnakäyttöisiä keskipakopuhaltimia. Huippuimurit ja kanavapuhaltimet sijaitsevat 
vesikatolla. Tulo- ja poistoilmapuhaltimen sähkömoottorit ovat yksi – tai kaksi kierroslukumoottoria.  
 
Nykyisellä ilmanvaihdolla ei voi hallita tilakohtaisesti ilmanvaihdon suuruutta vastaamaan kunkin tilan 
käyttökuormitusta. 
 
Ilmanvaihtojärjestelmässä, sekä rakennuksessa olevat kuitulähteet heikentävät tilojen ilmanlaatua.  
 
Suodattimissa on ohivuotoa, joka heikentää suodatuksen ja tuloilman laatua sekä lisää kanavien puh-
distuksen tarvetta. 
 
IV-konehuone no 1 
 
IV-konehuone sijaitsee laajennusosan 3. kerroksen B-portaikon vieressä. IV-konehuoneessa sijaitse-
vat tuloilmakojeet TK3 ja TK5 sekä poistoilmakoje PK3.   
 
Havainnot, jotka todettiin iv-konehuoneessa: 

• Konehuone on likainen  
• Konehuoneessa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa 
• Konehuone on likainen  
• Konehuoneessa on pinnoittamattomia mineraalivillapintoja  

 
 
 
IV-konehuone no 2 
 
Toinen IV-konehuone sijaitsee laajennetun osan 3. kerroksessa A-portaikon puoleisessa päädyssä. 
IV-konehuoneessa sijaitsevat tuloilmakojeet TK4 ja TK6 sekä poistoilmakojeet PK4, PK7 
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Havainnot, jotka todettiin iv-konehuoneessa: 

• Konehuone on likainen  
• Konehuoneessa säilytetään sinne kuulumatonta tavaraa 
• Konehuone on likainen  
• Konehuoneessa on pinnoittamattomia mineraalivillapintoja  

 
 

IV-konehuone no 3 
 
Vanhan osan 2. kerroksesta pääsee erillistikkaiden avulla kiipeämään IV-konehuoneeseen, jossa si-
jaitsevat tuloilmakojeet TK1 ja TK2 sekä poistoilmakojeet PK1, PK2.  
 
Havainnot, jotka todettiin iv-konehuoneessa: 

• Kulku on todella hankalaa erityisesti ajatellen koneiden huoltoa.  
• Konehuone on likainen  
• Konehuone on likainen  
• Konehuoneen korkeus on matala 
• Konehuoneessa ja sen etuhuoneessa on pinnoittamattomia mineraalivillapintoja  

 
Tuloilmakojeet varusteineen: 
Keskimääräinen tekninen käyttöikä ilmanvaihtokojeelle ja sen eri osille on 20…25 – vuotta. Käyttöikä 
riippuu käyttöajoista. Käyttöikä on arvioitu siten, että ilmanvaihto on päällä 50h/vko (rasitusluokka 2). 
Ilmanvaihdon toimiessa jatkuvasti (rasitusluokassa 1) on keskimääräinen tekninen käyttöikä ilmanvaih-
tokojeilla 10…15 vuotta. Rakennuksessa olevien tuloilmakoneet ovat alkuperäisiä vuodelta 1981 ja 
niiden tekninen käyttöikä on ylitetty. 
 
Tuloilmakojeiden sijaintipaikat rakennuksessa on esitetty liitteessä 3. Kojeiden tunnukset ovat otettu 
kohdekierroksella koneiden kilvistä ja käytettävissä olevista ilmanvaihdon suunnitelmista. 
 
Ilmanvaihtokoje TK-1 (Ilmateollisuus Oy IPO), tuloilmavirta on 2005 / 1003 l/s 

• Kojeen palvelualueet ja palvelualueiden poistoilmapuhaltimet: 
o Tuloilmakojeen TK 1 palvelualueena ovat vanhan rakennusosan 2. kerroksessa olevat 

valtuustosali ja kokoustilat  
o Yleispoisto, valtuustosali ja kokoustilat, PK1, poistoilmavirta on 1943 / 972 l/s 

• Koje sijaitsee vanhan osan 3. kerroksessa olevassa IV-konehuoneessa (nro 3). IV-
konehuoneeseen pääsee 2. kerroksen kattoluukun kautta erillisillä tikkailla. Konehuoneessa 
on kattoluukku vesikatolle.  

• Toimintoina kojeella on suodatus, kiertoilma (jossa palautetaan poistoilmapuhaltimen ilmaa 
takaisin tuloilman sekaan) ja lämmitys.  

• Kojeiden TK 1 ja PK 1 puhaltimet ovat kiilahihnakäyttöisiä keskipakopuhaltimia, ja niillä on 
kaksi kiinteää kierroslukua / ilmavirtaa, jotka ovat 100 % ja 50 % 

• Tuloilmakoje TK 1 ja PK 1 ovat koteloituja ja niiden rakenne on sisäpuolella pinnoittamaton 
vahvuudeltaan n. 15 mm mineraalivilla (lasivilla).  

 
Ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilmakojeen TK 1 vaikutusalueella havainnot olivat seuraavat: 
• Konehuoneeseen on hankalaa päästä ja konehuone on osittain ahdas 
• 2. kerroksessa oleva siivouskomero (ollut aiemmin KK ja SK) on liitetty suunnitelman mukaan 

tuloilmakojeen TK 2 yleispoistoon.  
• Tuloilmakojeen ulkoilmakanavassa on lämmityspatteri ja jälkilämmityspatteri kiertoilman jäl-

keisessä osassa. Säätökaaviossa ja pohjapiirustuksessa (ja toteutuksessa on ristiriitaa).  
• Ulkoilmakammiossa ei ollut vesityksiä. 
• Puhaltimen kotelorakenteena on ilmavirrassa mineraalivillapintaa.  
• Sähkösuodatin on poistettu käytöstä. Vesikytkennät ja viemäröinnit suodattimelta ovat purka-

matta. Tulppaamattoman viemärin kautta pääsee tuloilmaan ilmanvaihtokonehuoneen ilmaa. 
• Konehuone on likainen. 
• Kiertoilman suuruus perustuu käytettävissä olevien suunnitelmien mukaan lämpötilaan, ei tilo-

jen ilmanlaadun perusteeseen.  
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• Ilmanvaihtokoneesta mainittavia asioita ovat mm.: 
o Ilmanvaihtokone ja sen komponentit ovat vanhentuneita 
o Huolto ja koneen puhtaanapito on vaikeaa 
o Koneen puhaltimet, lämmöntalteenotto ja komponentit ovat energiatehokkuudeltaan 

heikkoja  
o Koneosien kammiot eivät ole tiiviitä 
o Suodattimissa on ohivuotoa  
o Suodatinosat ovat lyhyet 
o Puhaltimissa ei ole ilmavirran mittausta 

• Kokoushuoneen 203 tuloilman suuntauksia on tehty lähellä olevaan poistoilma-elimeen päin.  
• Jäteilman katoksissa ei ole verkkoja (linnut). 
• Tuloilmakojeet TK 1 ja TK 2 ovat kytketty yhteiseen ulkoilmakammioon, jolloin kojeiden tuloil-

man sekaan voi helposti tulla ilmaa tiloista joita kojeet palvelevat. Tilanteet syntyvät esimer-
kiksi toisen kojeen ollessa pysähdyksissä tai osateholla taikka TK 1 ulkoilmaosuuden pienen-
tyessä kiertoilmakäytöllä.  

• Ilmanvaihtokanavia on kylmässä ullakon ja vesikaton välisessä tilassa ja niiden eristykset ovat 
puutteelliset, josta seurauksena on mm.: 
o Energiakulutuksen kasvu, tuloilman lämpötilan tippuminen  
o Kesäkaudella tuloilman lämpötilan nouseminen 
o Kosteuden lisääntyminen, rakenteisiin ja ilmanvaihtoon 
o Koneen käynnistyksen yhteydessä kanavassa oleva talvella jäähtynyt ja kesällä lämmen-

nyt ilmaosuus siirtyy tiloihin 
 

Ilmanvaihtokojeen kuntoluokka on heikko KL 1.  
 
Ilmanvaihtokoje TK-2 (Ilmateollisuus Oy IPO), tuloilmavirta on 603 / 302 l/s 

• Kojeen palvelualueet ja palvelualueiden poistoilmapuhaltimet: 
o Palvelualueena vanhalla osalla ovat kellarikerros sekä 1.kerroksen toimistot. 
o Yleispoisto, toimistot ja sosiaalitilat, PK 2, poistoilmavirta on 425 / 213 l/s 
o Erillispoisto, WC-tilat, PK8, poistoilmavirta on 212 / 106 l/s 
o Erillispoisto, kopiointitila, PK22, poistoilmavirta on 22 l/s 

• Koje sijaitsee vanhan osan 3. kerroksessa olevassa IV-konehuoneessa (nro 3). IV-
konehuoneeseen pääsee 2. kerroksen kattoluukun kautta erillisillä tikkailla. Konehuoneessa 
on kattoluukku vesikatolle.  

• Toimintoina kojeella on suodatus, lämmöntalteenotto poistoilmapuhaltimen PK 2 poistoilmasta 
(levylämmönsiirrin) ja lämmitys.  

• Kojeiden TK 2 ja PK 2 puhaltimet ovat kiilahihnakäyttöisiä keskipakopuhaltimia, ja niillä on 
kaksi kiinteää kierroslukua / ilmavirtaa, jotka ovat 100 % ja 50 % 

• Erillispoistojen puhaltimet ovat suorakäyttöisiä huippuimureita, joilla on kaksi tai yksi kiinteä 
kierrosluku / ilmavirta 

• Tuloilmakoje TK 2 ja PK 2 ovat koteloituja ja niiden rakenne on sisäpuolella pinnoittamaton 
vahvuudeltaan n. 15 mm mineraalivilla (lasivilla).  

 
Ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilmakojeen TK 2 vaikutusalueella havainnot olivat seuraavat: 
• Ulkoilmakammiossa ei ollut vesityksiä. 
• Tuloilmakojeen TK 2 lämmöntalteenoton vesitystä ei ole. 
• Tuloilmakojeen TK 3 lämmöntalteenoton ilmavirtojen painesuhteet ovat sellaiset, että poisto- 

ja jäteilmaa on mahdollista päästä vuotojen kautta tuloilmavirtaan. 
• Lämmöntalteenoton ohitussolassa oleva pelti rakentamisen aikakaudelta ei ole tiivis, jolloin 

lämmöntalteenoton ohituksen kautta voi mennä suuriakin ilmavirtoja. Asiaa ei tarkastettu.  
• Ilmanvaihtokoneesta mainittavia asioita ovat mm.: 

o Ilmanvaihtokone ja sen komponentit ovat vanhentuneita 
o Huolto ja koneen puhtaanapito on vaikeaa 
o Koneen puhaltimet, lämmöntalteenotto ja komponentit ovat energiatehokkuudeltaan 

heikkoja  
o Koneosien kammiot eivät ole tiiviitä 
o Suodattimissa on ohivuotoa  
o Suodatinosat ovat lyhyet 
o Puhaltimissa ei ole ilmavirran mittausta 



Insinööritoimisto  Insinööritoimisto    
Savon Controlteam Oy Risto Happonen Oy   
Rakennustekniikka, LVI-tekniikka Sähkö- ja tietotekniikka  Sivu 63/101 

 

© Asiakirjan osittainenkin kopiointi kielletty ilman tekijän lupaa 

• Tuloilman pääte-eliminä on käytetty säleventtiilejä SV ja Pilot venttiilejä. Näiden heittopituudet 
ja säätöominaisuudet ovat huonot. Säleventtiilien kulma-asentojen valinnoilla on suuri vaikutus 
pääte-elimen äänenkehitykseen ja heittopituuteen sekä sillä voidaan vaikuttaa myös tilojen il-
mavirtaan. Näitten seikkojen takia säätöjen ominaisuudet voi helposti muuttua esimerkiksi 
pääte-elimien puhdistusten yhteydessä. Liian suuret heittopituudet tuloilman päätelaitteilla ai-
heuttavat vetoa.  

• Päätelaitteiden soveltuvuus jäähdytykseen on huono 
• Ilmanvaihtokanavia on kylmässä ullakon ja vesikaton välisessä tilassa ja niiden eristykset ovat 

puutteelliset, josta seurauksena on mm.: 
o Energiakulutuksen kasvu, tuloilman lämpötilan tippuminen  
o Kesäkaudella tuloilman lämpötilan nouseminen 
o Kosteuden lisääntyminen, rakenteisiin ja ilmanvaihtoon 
o Koneen käynnistyksen yhteydessä kanavassa oleva talvella jäähtynyt ja kesällä lämmen-

nyt ilmaosuus siirtyy tiloihin 
 

Ilmanvaihtokojeen kuntoluokka on heikko KL 1.  
 
Ilmanvaihtokoje TK-3 (Ilmateollisuus Oy IPO), tuloilmavirta on 1650 / 825 l/s 

• Kojeen palvelualueet ja palvelualueiden poistoilmapuhaltimet: 
o Tuloilmakojeen TK 3 palvelualueena ovat laajennusosan toimisto- ja sosiaalitilat kella-

rikerros sekä 1. ja 2.  
o Yleispoisto, toimistot ja sosiaalitilat, PK3, poistoilmavirta on 1320 / 660 l/s 
o Erillispoisto, WC-tilat, PK10, poistoilmavirta on 216 / 109 l/s 
o Erillispoisto, kopiointitila, PK12, poistoilmavirta on 90 / 45 l/s 
o Erillispoisto, arkistotilat, PK24, poistoilmavirta on 40 l/s 

• Tuloilmakoje TK 3 ja poistoilmakoje PK 3 sijaitsevat laajennus osan 3. kerroksen B-portaikon 
vieressä olevassa IV-konehuoneessa. Käynti konehuoneeseen on käytävästä. Erillispoistot si-
jaitsevat konehuoneen läheisyydessä vesikatolla.  

• Toimintoina kojeella on suodatus, lämmöntalteenotto poistoilmapuhaltimen PK 3 poistoilmasta 
(levylämmönsiirrin) ja lämmitys.  

• Kojeiden TK 3 ja PK 3 puhaltimet ovat kiilahihnakäyttöisiä keskipakopuhaltimia, ja niillä on 
kaksi kiinteää kierroslukua / ilmavirtaa, jotka ovat 100 % ja 50 % 

• Erillispoistojen puhaltimet ovat suorakäyttöisiä huippuimureita ja kanavapuhaltimia, joilla on 
kaksi tai yksi kiinteä kierrosluku / ilmavirta 

• Tuloilmakoje TK 3 ja PK 3 ovat koteloituja ja niiden rakenne on sisäpuolella pinnoittamaton 
vahvuudeltaan n. 15 mm mineraalivilla (lasivilla).  

 
Ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilmakojeen TK3 vaikutusalueella havainnot olivat seuraavat: 
• Ulkoilmakammiossa ei ollut vesityksiä. 
• Poistoilmakojeen PK3 kotelon luukku avattiin. Pinnat olivat likaisia. Puhaltimen koteloraken-

teena on ilmavirrassa mineraalivillapintaa.  
• Tuloilmakojeen TK 3 lämmöntalteenoton vesitystä ei ole. 
• Tuloilmakojeen TK 3 lämmöntalteenoton kondenssiveden on mahdollista valua suoraan pois-

toilmakojeen mineraalivillapinnoille. 
• Tuloilmakojeen TK 3 lämmöntalteenoton solissa on mahdollista kondenssiveden kulkeutua 

myös tuloilmakojeen ulkoilman suodattimille, koska puhallus poistoilmapuolella on solissa 
ylöspäin. 

• Tuloilmakojeen TK 3 lämmöntalteenoton ilmavirtojen painesuhteet ovat sellaiset, että poisto- 
ja jäteilmaa on mahdollista päästä vuotojen kautta tuloilmavirtaan. 

• Lämmöntalteenoton ohitussolassa oleva pelti rakentamisen aikakaudelta ei ole tiivis, jolloin 
lämmöntalteenoton ohituksen kautta voi mennä suuriakin ilmavirtoja. Asiaa ei tarkastettu. Es-
topeltiä ei ole.  

• Lämmöntalteenottolaitteen pintoja on vaikeaa päästä puhdistamaan ja näkemään. 
• Ilmanvaihtokoneesta mainittavia asioita ovat mm.: 

o Ilmanvaihtokone ja sen komponentit ovat vanhentuneita 
o Huolto ja koneen puhtaanapito on vaikeaa 
o Koneen puhaltimet, lämmöntalteenotto ja komponentit ovat energiatehokkuudeltaan 

heikkoja  
o Koneosien kammiot eivät ole tiiviitä 
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o Suodattimissa on ohivuotoa  
o Suodatinosat ovat lyhyet 
o Puhaltimissa ei ole ilmavirran mittausta 

• Tuloilman pääte-eliminä on käytetty säleventtiilejä SV ja Pilot venttiilejä. Näiden heittopituudet 
ja säätöominaisuudet ovat huonot. Säleventtiilien kulma-asentojen valinnoilla on suuri vaikutus 
pääte-elimen äänenkehitykseen ja heittopituuteen sekä sillä voidaan vaikuttaa myös tilojen il-
mavirtaan. Näitten seikkojen takia säätöjen ominaisuudet voi helposti muuttua esimerkiksi 
pääte-elimien puhdistusten yhteydessä. Liian suuret heittopituudet tuloilman päätelaitteilla ai-
heuttavat vetoa.  

• Päätelaitteiden soveltuvuus jäähdytykseen on huono 
• Tuloilman pääte-elimien yhteydessä ei ole erillisiä paineentasaus ja mittaus/säätölaatikoita.   
• Poistoilmapuhaltimet PK 10 ja PK 12 on uusittu. Vesikatolta ei ole poistettu kaikkia purettuja 

imureita.  
• Vesikatolla olevien puhaltimien piiput ovat liian matalia (piipun korkeus kattopinnasta on n. 30 

cm).  
• Vesikatolla olevien puhaltimien sähköläpimenot eivät ole tiiviitä, jolloin niiden kautta on mah-

dollista päästä vesiä rakenteisiin.  
• Vesikatolla ovat purettujen huippuimureiden kiinnitysruuvit paikoillaan, jolloin niistä voi ajan-

oloon päästä vesiä rakenteisiin. 
• Sähkökeskuksessa on kopiointitilan poistoilmapuhaltimen PK12 ohjaus käsikäytöllä, muut au-

tomaatteja. 
 

Ilmanvaihtokojeen kuntoluokka on heikko KL 1.  
 
Ilmanvaihtokoje TK- 4 (Ilmateollisuus Oy IPO), tuloilmavirta on 1560 / 780 l/s 

• Kojeen palvelualueet ja palvelualueiden poistoilmapuhaltimet: 
o Tuloilmakojeen TK 4 palvelualueena ovat laajennusosan toimisto- ja sosiaalitilat kella-

rikerros sekä 1. ja 2.  
o Yleispoisto, toimistot ja sosiaalitilat, PK4, poistoilmavirta on 950 / 475 l/s 
o Erillispoisto, WC-tilat, PK9, poistoilmavirta on 450 / 225 l/s 
o Erillispoisto, monistamo, PK13, poistoilmavirta on 180 / 90 l/s 
o Erillispoisto, arkistotilat, PK23, poistoilmavirta on 40 l/s 

• Tuloilmakoje TK 4 ja poistoilmakoje PK 4 sijaitsevat laajennusosan 3. kerroksessa A-portaikon 
puoleisessa päädyssä olevassa iv-konehuoneessa.  Käynti konehuoneeseen on käytävästä. 
Erillispoistot sijaitsevat konehuoneen läheisyydessä vesikatolla.  

• Toimintoina kojeella on suodatus, lämmöntalteenotto poistoilmapuhaltimen PK 4 poistoilmasta 
(levylämmönsiirrin) ja lämmitys.  

• Kojeiden TK 4 ja PK 4 puhaltimet ovat kiilahihnakäyttöisiä keskipakopuhaltimia, ja niillä on 
kaksi kiinteää kierroslukua / ilmavirtaa, jotka ovat 100 % ja 50 % 

• Erillispoistojen puhaltimet ovat suorakäyttöisiä huippuimureita ja kanavapuhaltimia, joilla on 
kaksi tai yksi kiinteä kierrosluku / ilmavirta 

• Tuloilmakoje TK 4 ja PK 4 ovat koteloituja ja niiden rakenne on sisäpuolella pinnoittamaton 
vahvuudeltaan n. 15 mm mineraalivilla (lasivilla).  

 
Ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilmakojeen TK4 vaikutusalueella havainnot olivat seuraavat: 
• Tuloilmailmakojeen TK 4 kotelon luukku avattiin. Pinnat olivat likaisia. Puhaltimen koteloraken-

teena on ilmavirrassa mineraalivillapintaa.  
• Tuloilmakojeen TK 4 lämmöntalteenoton vesitystä ei ole. 
• Tuloilmakojeen TK 4 lämmöntalteenoton ilmavirtojen painesuhteet ovat sellaiset, että poisto- 

ja jäteilmaa on mahdollista päästä vuotojen kautta tuloilmavirtaan. 
• Lämmöntalteenoton ohitussolassa oleva pelti rakentamisen aikakaudelta ei ole tiivis, jolloin 

lämmöntalteenoton ohituksen kautta voi mennä suuriakin ilmavirtoja. Estopeltiä ei ole.  
• Ilmanvaihtokoneesta mainittavia asioita ovat mm.: 

o Ilmanvaihtokone ja sen komponentit ovat vanhentuneita 
o Huolto ja koneen puhtaanapito on vaikeaa 
o Koneen puhaltimet, lämmöntalteenotto ja komponentit ovat energiatehokkuudeltaan 

heikkoja  
o Koneosien kammiot eivät ole tiiviitä 
o Suodattimissa on ohivuotoa  
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o Suodatinosat ovat lyhyet 
o Puhaltimissa ei ole ilmavirran mittausta 

• Tuloilman pääte-eliminä on käytetty säleventtiilejä SV ja Pilot venttiilejä. Näiden heittopituudet 
ja säätöominaisuudet ovat huonot. Säleventtiilien kulma-asentojen valinnoilla on suuri vaikutus 
pääte-elimen äänenkehitykseen ja heittopituuteen sekä sillä voidaan vaikuttaa myös tilojen il-
mavirtaan. Näitten seikkojen takia säätöjen ominaisuudet voi helposti muuttua esimerkiksi 
pääte-elimien puhdistusten yhteydessä. Liian suuret heittopituudet tuloilman päätelaitteilla ai-
heuttavat vetoa.  

• Päätelaitteiden soveltuvuus jäähdytykseen on huono 
• Tuloilman pääte-elimien yhteydessä ei ole erillisiä paineentasaus ja mittaus/säätölaatikoita.   
• Vesikatolla on katos, jonka sisällä on arkistotila poistoilmapuhaltimen PK 23 lisäksi poistoil-

mapuhaltimet, Hissikonehuone PK 17, Jätehuoneet PK 21, Päätearkisto PK 17. Puhaltimien 
kuntoa ja toimivuutta on vaikea todeta. Suunnitelman mukaan puhaltimet ovat kanavapuhalti-
mia, joiden päät ovat avoimia, jolloin myös katoksesta tippuva kondenssivesi voi päästä puhal-
timen sisälle. Katoksen sisällä olevien eri tiloja palvelevien puhaltimien kautta on mahdollista 
siirtyä hajuja tiloista toiseen.  

• Poistoilmapuhallin PK 13 on uusittu ja poistoilmapuhallin PK 9 on alkuperäinen. 
• Vesikatolla olevien puhaltimien piiput ovat liian matalia (piipun korkeus kattopinnasta on n. 30 

cm).  
• Vesikatolla olevien puhaltimien sähköläpimenot eivät ole tiiviitä, jolloin niiden kautta on mah-

dollista päästä vesiä rakenteisiin.  
 

Ilmanvaihtokojeen kuntoluokka on KL 1.  
 
Ilmanvaihtokoje TK- 5 (Ilmateollisuus Oy IPO), tuloilmavirta on 404 / 202 l/s 

• Kojeen palvelualueet ja palvelualueiden poistoilmapuhaltimet: 
o Tuloilmakojeen TK 5 palvelualueena on laajennusosan 3. kerroksessa oleva sauna-

osasto.  
o Yleispoisto, saunaosasto, PK5, poistoilmavirta on 252 / 126 l/s 
o Erillispoisto, takka, PK15, poistoilmavirta on 130 / 65 l/s 
o Erillispoisto, WC-tilat, PK11, poistoilmavirta on 120 / 60 l/s 

• Tuloilmakoje TK 5 sijaitsee laajennusosan 3. kerroksen B-portaikon vieressä olevassa IV-
konehuoneessa. Käynti konehuoneeseen on käytävästä. Erillis- ja yleispoistot sijaitsevat ko-
nehuoneen läheisyydessä vesikatolla.  

• Toimintoina kojeella on suodatus ja lämmitys.  
• Kojeen TK 5 puhallin on kiilahihnakäyttöinen keskipakopuhallin, ja siinä on kaksi kiinteää kier-

roslukua / ilmavirtaa, jotka ovat 100 % ja 50 % 
• Erillispoistojen puhaltimet ovat suorakäyttöisiä huippuimureita, joilla on kaksi kiinteätä kierros-

lukua / ilmavirtaa. 
• Tuloilmakoje TK 5 on koteloitu malli ja sen rakenne on sisäpuolella pinnoittamaton vahvuudel-

taan n. 15 mm mineraalivilla (lasikuitu).  
 
Ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilmakojeen TK5 vaikutusalueella havainnot olivat seuraavat: 
• Ulkoilmakammiossa ei ollut vesityksiä. 
• Puhaltimen kotelorakenteena on ilmavirrassa mineraalivillapintaa. Tuloilmakojeen TK 5 kote-

lon luukkua ei avattu, mutta rakenne on sama kuin TK 3. 
• Tuloilmakojeella ei ole lämmöntalteenottoa poistoilmasta. 
• Tuloilmakojeet TK 3 ja TK 5 ovat kytketty yhteiseen ulkoilmakammioon, jolloin kojeiden tuloil-

man sekaan voi helposti tulla ilmaa tiloista joita kojeet palvelevat. Tilanteet syntyvät esimer-
kiksi toisen kojeen ollessa pysähdyksissä tai osateholla.  

• Ilmanvaihtokoneesta mainittavia asioita ovat mm.: 
o Ilmanvaihtokone ja sen komponentit ovat vanhentuneita 
o Huolto ja koneen puhtaanapito on vaikeaa 
o Koneen puhallin ja komponentit ovat energiatehokkuudeltaan heikkoja  
o Koneosien kammiot eivät ole tiiviitä 
o Suodattimissa on ohivuotoa  
o Suodatinosat ovat lyhyet 
o Puhaltimessa ei ole ilmavirran mittausta 
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• Tuloilman pääte-eliminä on käytetty kattohajottajia ja Pilot venttiilejä. Näiden heittopituudet ja 
säätöominaisuudet ovat huonot.  

 
Ilmanvaihtokojeen kuntoluokka on KL 1.  
 
Ilmanvaihtokoje TK- 6 (Ilmateollisuus Oy IPO), tuloilmavirta on 1462 / 731 l/s 

• Kojeen palvelualueet ja palvelualueiden poistoilmapuhaltimet:  
o Tuloilmakojeen TK 6 palvelualueena ovat laajennusosan 3. kerroksessa oleva keittiö 

ja ruokasali  
o Yleispoisto, ruokasali, PK 6, poistoilmavirta on 610 / 305 l/s 
o Erillispoisto, keittiö, PK 7, poistoilmavirta on 555 / 278 l/s 
o Erillispoisto, WC-tilat, PK 11, poistoilmavirta on 120 / 60 l/s 
o Erillispoisto, astianpesu, PK 26, poistoilmavirta on 111 / 55 l/s 

• Tuloilmakoje TK 6 ja poistoilmakoje PK 6 sijaitsevat laajennusosan 3. kerroksessa A-portaikon 
puoleisessa päädyssä olevassa iv-konehuoneessa.  Käynti konehuoneeseen on käytävästä. 
Erillispoistot sijaitsevat konehuoneen läheisyydessä vesikatolla.  

• Toimintoina kojeella on suodatus, lämmöntalteenotto poistoilmapuhaltimen PK 6 poistoilmasta 
(levylämmönsiirrin), jäähdytys (suorahöyrystys) ja lämmitys.  

• Kojeiden TK 6 ja PK 6 puhaltimet ovat kiilahihnakäyttöisiä keskipakopuhaltimia, ja niillä on 
kaksi kiinteää kierroslukua / ilmavirtaa, jotka ovat 100 % ja 50 % 

• Erillispoistojen puhaltimet ovat suorakäyttöisiä huippuimureita ja kanavapuhaltimia, joilla on 
kaksi tai yksi kiinteä kierrosluku / ilmavirta 

• Tuloilmakoje TK 6 ja PK 6 ovat koteloituja ja niiden rakenne on sisäpuolella pinnoittamaton 
vahvuudeltaan n. 15 mm mineraalivilla (lasivilla).  

 
Ilmanvaihtojärjestelmässä tuloilmakojeen TK6 vaikutusalueella havainnot olivat seuraavat: 
• Suunnitelmissa on keittiön ja ruokasalin puhaltimien tunnuksissa ristiriita.  
• Tuloilmailmakojeen TK 6 kotelon luukku avattiin. Pinnat olivat likaisia. Puhaltimen koteloraken-

teena on ilmavirrassa mineraalivillapintaa.  
• Tuloilmakojeen jäähdytyksen ulkoyksikkö on alkuperäinen ja siinä oli huoltotyö menossa 

käynnin ajankohtana.  
• Tuloilmakojeen TK 6 lämmöntalteenoton vesitystä ei ole järjestetty, putken päät ovat auki iv-

konehuoneeseen. 
• Tuloilmakojeen TK 6 lämmöntalteenoton ilmavirtojen painesuhteet ovat sellaiset, että poisto- 

ja jäteilmaa on mahdollista päästä vuotojen kautta tuloilmavirtaan. 
• Lämmöntalteenoton ohitussolassa oleva pelti rakentamisen aikakaudelta ei ole tiivis, jolloin 

lämmöntalteenoton ohituksen kautta voi mennä suuriakin ilmavirtoja. Estopeltiä ei ole.  
• Ilmanvaihtokoneesta mainittavia asioita ovat mm.: 

o Ilmanvaihtokone ja sen komponentit ovat vanhentuneita 
o Huolto ja koneen puhtaanapito on vaikeaa 
o Koneen puhaltimet, lämmöntalteenotto ja komponentit ovat energiatehokkuudeltaan 

heikkoja  
o Poistoilmavirta lämmöntalteenottolaitteelle on pieni (n. 1/3-osa tuloilmavirrasta), jonka 

johdosta huurteen muodostuminen on voimakkaampaa 
o Koneosien kammiot eivät ole tiiviitä 
o Suodattimissa on ohivuotoa  
o Suodatinosat ovat lyhyet 
o Puhaltimissa ei ole ilmavirran mittausta 

• Tuloilman pääte-eliminä on käytetty ruokasalissa ikkunapenkissä puusäleitä. Kohdekierroksen 
aikana ei saatu selville miten ilmanvaihtokanavien puhdistustyö on mahdollista suorittaa.  

• Ruokalan poistoilma tapahtuu säleventtiileillä, joille tuleva ilmanvaihtokanava on ullakon ja ve-
sikaton välisessä tilassa. Tilaan ei päästy, koska katon rakennetta ei vesikattoon tehtyjen 
luukkujen kohdalta ollut avattu. Säleventtiilien säätöpellit ovat suunnitelman mukaan ullakon- 
ja vesikaton välisessä tilassa.  

• Keittiössä tuloilman pääte-eliminä on käytetty sekoittavaa jakotapaa missä puhallus tapahtuu 
kartiohajottajilla. Käytetty jakotapa voi lisätä veto-ongelmia ja sillä ei voi tuoda suurta ilmavir-
taa vetoisuuden takia. Keittiön poistoilma tapahtuu huuvien kautta. Huuvien rasvasuodattimina 
on käytetty metallikudossuodattimia. Tuloilman sekoittavan jakotavan ilmavirtojen suuntaukset 
voivat heikentää huuvien tehokkuutta.  
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• Päätelaitteiden soveltuvuus jäähdytykseen on huono 
• Tuloilman- ja poistoilman pääte-elimien yhteydessä ei ole erillisiä paineentasaus ja mitta-

us/säätölaatikoita.   
• Ullakon- ja vesikaton välisessä tilassa on ruokalan kantikas poistoilmakanava. Kanavan pituus 

on n. 20 m ja kanavassa on suunnitelman mukaan säätöpellit. Vesikatolla olevia kattoluukkuja 
ei ole avattu vesikatteen läpi. Kanavassa oleviin puhdistusluukkuihin ja säätöpelteihin käsiksi 
pääsy tulisi tarkastaa. Kantikkaan kanavan puhdistaminen on vaikeampaa, kuin pyöreän ka-
navan. 

• Poistoilmapuhallin PK 26 on uusittu ja poistoilmapuhallin PK 11, sekä PK 7 ovat alkuperäisiä. 
• Vesikatolla olevien puhaltimien piiput ovat liian matalia (piipun korkeus kattopinnasta on n. 30 

cm).  
• Vesikatolla olevien puhaltimien sähköläpimenot eivät ole tiiviitä, jolloin niiden kautta on mah-

dollista päästä vesiä rakenteisiin.  
 

Ilmanvaihtokojeen kuntoluokka on KL 1.  
 
Kellarikerroksen tilassa 049 on tilakohtainen tuloilmakone Compact air 2-08, joka on irrallaan muusta 
ilmanvaihdosta. Koneen tuloilmasäleikön edessä on paljon tavaraa, jotka pitäisi poistaa ilmavirran 
vapaan pääsyn mahdollistamiseksi. Tila on suunnitelman mukaan varatila ja tilan alkuperäisen lvi-
suunnitelman mukaan on ilmanvaihdolle varattu tulpatut tulo- ja poistoilmakanavat ilmanvaihtokoneilta 
TK 3. 
 
Poistoilmakojeet 
Ovat lueteltu lähes kaikki kohdassa tuloilmakojeet. Lisäksi erillispoistoja on mm. lämmönjakohuonees-
sa PK 14. Lämmönjakohuoneen poistoilmapuhaltimen PK 14 ilmavirta on 200 l/s ja sen käynnistymi-
nen tapahtuu lämmönjakohuoneen lämpötilan perusteella.  
 
Kierrätysilmakojeet 
 
Kierrätysilmakojeita on pääsisäänkäynnin tuulikaapeissa ja ne ovat alkuperäisiä malliltaan Suomen 
Puhallintehdas Oy LVDV. Kierrätysilmakojeille ei ole järjestetty niiden imupuolelle aukkoja kattoon, 
jolloin kojeiden (iso ilmavirta) ilmansaanti heikkenee. Alakattotilaa ei paloturvallisuuden takia saa käyt-
tää ilman johtamiseen (Rak Mk osa C7). Alakattotilassa on mineraalivillapintaisia kuitulähteitä, joista 
irtoaa kuituja sisäilmaan. 
 
Ilmanvaihdon peruskorjaus on ehdotettu tehtäväksi lvi- peruskorjauksen yhteydessä.  
 
Ilmastoinnin keskusosien kuntoluokka on  KL 1 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ehdotetaan koko ilmanvaihdon uusimisen suunnittelun käynnistämistä  
• Ilmanvaihdon uusiminen 

 
2132 Ilmastoinnin siirto-osat 
 
Aikaisemmista mittauksista  
ISS Proko Oy:n Sisäilman tutkimusraportin mukaan ilmanvaihtojärjestelmä on puhdistettu vuonna 
2005 ja uudelleen 2007.  
 
Puhdistuksien yhteydessä tehdyistä puhdistustyöhön kuuluvista ilmamäärien mittaus ja ilmamäärien 
säädöistä on pöytäkirjat. Piipputiimi Oy on tehnyt ilmamäärien mittaukset 28.7.- 6.8.2010. Kanavisto-
jen kuntoselvitys ilmoitetaan puhdistustyön suorittajan laatimassa raportissa ja se tulee olla saatavissa 
puhdistustyön suorittajalta. Raporttia ei ollut käytettävissä. 
 
Tuloilmapäätelaitteiden laatikko-osat ja ilmanvaihtokanavat ovat aikakaudelta, jolloin on mahdollista, 
että niissä käytetyistä äänenvaimenninmateriaaleista voi irrota kuituja.  
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Kanavien asennukset on tehty aikakautena, jolloin niiden puhtauteen ei kiinnitetty yhtälailla huomioita 
kuin nykyisin. Kanavien teossa on rakentamiseen aikaan käytetty öljyjä ja niiden katkaisuun on käytet-
ty kulmahiomakoneita. Kanavien katkaisusta on niiden sisälle saattanut tulla metallijäämiä.  
 
Yhden ilmanvaihtokoneen äänenvaimentimen sisäpinnassa ei havaittu mineraalivillan ja reikälevyn 
välissä muovia (poistoilmakoje PK 3), jota rakennusaikana on käytetty estämään mineraalivillan irtoa-
mista. Tuloilmapuolelta ei koneiden äänenvaimentimia tarkasteltu. Tulo- ja poistoilmanvaihtokanavissa 
on myös vaimentimia, joita ei tarkastettu.   
 
Ilmanvaihtokonehuoneiden seinäpinnoissa ja putkiroiloissa sekä alakattotiloissa on päällystämättömiä 
mineraalivillapintoja, joista on mahdollista päästä kuituja käyttötiloihin esim. avonaisten pystykuilujen 
ja rakennevuotojen sekä ilmanvaihdon kautta. 
 
Rakennuksen ilmanvaihto vaikuttaa suoraan tai välillisesti niihin tekijöihin, jotka aiheuttavat terveys-
haittaa asunnossa tai muussa oleskelutilassa (Asumisterveysopas, 2003). Tiloissa olevat ilmavirrat 
ovat pieniä, joten niiden pienentämistä rakennuksen käyttöaikoina ei voi suositella, koska se heikentää 
sisäilman laatua.  
 
Käyttöaikojen ulkopuolella ilmanvaihdon sammuttaminen kokonaan heikentää myös sisäilman laatua.  
Rakennuksen ilmavirrat vastaavat D2:n rakentamisajan mukaisia vaatimuksia. Rakennuksessa käyte-
tyllä keskitetyllä ilmanvaihtojärjestelmällä ei voida hallita ilmavirroiltaan ja toiminnoiltaan erilaisten 
tilojen lämpöolosuhteita. 
 
Esim. toimistohuoneiden pienet ilmavirrat eivät riitä jäähdytykseen tai viilennykseen. 
 
Rakennuksessa käytetyt ilmavirrat ovat pieni varsinkin toimistotiloissa. Suunniteltujen ja asennettujen 
ilmanvaihtokanavien koot ovat sellaiset, ettei niiden ilmavirtaa voi kasvattaa. 
 
Ilmanvaihtokanavien rakennelävistyksiä on tehty puutteellisesti. 
 
Ilmanvaihtokanavia on kylmässä ullakon ja vesikaton välisessä laajennus- ja vanhalla rakennusosalla 
Niiden eristykset ovat puutteelliset.   

o Energiakulutuksen kasvu, tuloilman lämpötilan tippuminen  
o Kesäkaudella tuloilman lämpötilan nouseminen 
o Kosteuden lisääntyminen, rakenteisiin ja ilmanvaihtoon 
o Koneen käynnistyksen yhteydessä kanavassa oleva talvella jäähtynyt ja kesällä lämmen-

nyt ilmaosuus siirtyy tiloihin 
 
Ilmanvaihdon siirto-osien kuntoluokka on 2.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ehdotetun ilmanvaihdon uusimisen yhteydessä nykyiset siirto-osat puretaan ja asennetaan 
uudet ilmanvaihtokanavistot. 

 
2133 Ilmastoinnin pääteosat 
Vanha osa 
Ilmanvaihtojärjestelmässä todettuja havaintoja, jotka kohdistuvat pääteosiin:  
 

• Koko rakennuksessa työntekijöiden mukaan ongelmana on ilmanvaihdon riittämättömyys ja 
huoneiden korkea lämpötila, joiden vuoksi huonetiloja tuuletetaan ikkunoita avaamalla. 

• Odotustilan viereisen wc-tilan poistoilman päätelaite vinkuu. 
• Taukotilassa ei muuta ilmanvaihtoa kuin liesituulettimen poisto. 
• Huoneessa 102 tuloilma suuntautuu pääte-elimestä (Pilot- venttiili) suoraan katosta alaspäin, 

vaikka sen suuntaus pitäisi olla ulkoseiniin päin.  Virheellinen suuntaus oli 1. kerroksessa kai-
kissa remontoiduissa tarkastetuissa huoneissa. 

• 2. kerroksen valtuustosalissa on tunkkainen ilma. 
• C-porraskäytävässä ei ole ilmanvaihtoa.  
• Ilmanvaihdon päätelaitteet ovat vanhentuneita ja ilmavirtojen tilakohtainen säädettävyys niillä 

on huono. 
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Laajennusosa 
 
Ilmanvaihtojärjestelmässä todettuja havaintoja, jotka kohdistuvat pääteosiin:  

• 2. kerroksen siivouskomerosta oli tehty kopiohuone. Huoneessa on suuri laitekuorma, eikä 
koneellista tuloilmapäätelaitetta ole. 

• Huoneessa 212A on tunkkainen sisäilma ja huoneessa 212B:ssä ei ole tuloilman pääte-elintä. 
• B-porraskäytävässä puutteellinen ilmanvaihto ja tunkkainen haju. 
• Ilmanvaihdon ilmamäärät ovat joissain tiloissa alle nykyisten ohjearvojen. Suomen Rakenta-

mismääräyskokoelman osan D2 mukainen tuloilman (ulkoilmaa) määrä on henkilöä kohden 6 
l/s. Rakentamismääräysten mukaisilla ilmamäärillä saavutetaan tyydyttävä ilmanlaatu. Esim. 
tilassa 128 on kokouksia joissa on mukana välillä kahdeksankin henkilöä. Tällöin henkilöä 
kohden suunnitelmien mukaan (yht. 25 l/s) tulisi ilmamääräksi n. 4 l/s henkilöä kohden.  

 
Pääteosien kuntoluokka on KL 2.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Ehdotetun ilmanvaihdon uusimisen yhteydessä nykyiset ilmastoinnin pääteosat uusitaan. 
 
 
2134 Ilmastoinnin alueosat 
Vesikatolla olevat ilmanvaihtokojeet ja niistä tehdyt havainnot: 

• Ilmanvaihdon piiput vesikatolla ovat matalia, joten niiden kautta voi päästä lunta ilmanvaihto-
järjestelmään. 

• Piipun pää ja huippuimurin tiivistepinnat sekä huippuimurin pohja eivät estä sulaneen lumen ja 
vesisateen pääsyä ilmanvaihtojärjestelmään ja rakenteisiin 

 
Toimenpide-ehdotukset 

• Vesikatolla oleville piipuille ehdotetaan tehtäväksi piippujen tiivistyskorjaukset. 
• Ehdotetun ilmanvaihdon uusimisen yhteydessä piiput poistuvat käytöstä ja ne korvataan mah-

dollisesti koneellisen ilmanvaihdon uusilla jäteilmapiipuilla. 
 
214 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT 
 
214 JÄÄHDYTYSJÄRJESTELMÄT 
Rakennuksen jäähdytyslaitteet ovat pääosin alkuperäisiä vuodelta 1981. 
 
Kiinteistön tuloilmakojeen TK 6 jäähdytyspattereita palvelee erillinen kompressori- lauhdutinyksikkö. 
Keittiöllä on omat kylmälaitteet. Lisäksi ATK-tilassa on jäähdytys. Jäähdytysjärjestelmien höyrystinpat-
terit ovat suorahöyrystinmallisia. 
 
Laitteiden kylmäainetyyppejä ei tarkastettu.  
 
Laki rakennusten ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta edellyt-
tää, että rakennuksen omistajan on vähintään kymmenen vuoden välein tehtävä ilmastointijärjestel-
män kylmälaitteiden tarkastus. tarkastukset ovat pakollisia laitteille, joiden nimellisteho on vähintään 
10 kilowattia.  
 
Jäähdytyslaitteiden energiamittaukset 

• Jäähdytysteholtaan, ei sähköteholtaan, > 10 kW kylmälaitteet tulee uuden lainsäädännön mu-
kaan tarkistaa 10 vuoden välein seuraavasti: 

o vuonna 2000 tai sen jälkeen asennetut kylmälaitteet 10 vuoden kuluttua asennuspäi-
västä. 

o ennen vuotta 2000 asennetut vuoden 2012 loppuun mennessä. 
o Listasta tulee käydä ilmi kylmälaitteistojen asennuspäivämäärät, jäähdytysteho ja käy-

tetty kylmäaine 
o Kiinteistöistä pitäisi löytyä kylmälaitosten huoltopäiväkirjat.  
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Jäähdytyslaitteiden kylmäaineet 
Rakennuksen kylmälaitteissa käytetyt kylmäaineet ovat vanhentuneet, esimerkiksi tuloilmakojeessa 
TK 6 on ilman jäähdytykseen käytetty kylmäaine R22. 

• HCFC kylmäainetta (kuten R22) sisältävien laitosten huolto uusilla HCFC kylmäaineilla ei ole 
sallittua vuoden 2009 jälkeen. Kierrätettyä HCFC kylmäainetta saa käyttää vuoden 2014 lop-
puun asti, mutta tämän käyttö ei kuitenkaan ole oikeastaan käytännössä mahdollista.  

• Vanhat kylmäaineet tulee korvata uusilla korvaavilla kylmäaineilla, ja arviolta laitoksen jäähdy-
tysteho putoaa silloin maksimissaan 10 %.  

• Käytännössä kylmäaineita ei vaihdeta automaattisesti vaan kylmälaitokset voivat toimia nykyi-
sillä kylmäaineilla niin pitkään kuin mahdollista. Mikäli häiriö vaatii järjestelmän tyhjentämisen 
kylmäaineesta, on kylmäaineen vaihto ajankohtainen.  

 
Tuloilmakojeen TK 6 jäähdytyslaitteen korjaustyö oli käynnissä. Ilmastointijärjestelmien kylmälaitteiden 
energiatehokkuuden tarkastamisesta ei ollut tietoa käytettävissä.  
 
Vesikatolla olevan ATK-tilan jäähdytyksen ulkoyksikön vesikaton läpi menevät putkitukset eivät ole 
asianmukaisesti tehty. Nesteputki oli johdettu jätevesiviemärin tuuletusjohdon sisälle ja toinen putkista, 
sekä laitteen sähköjohdot tulivat vesikatteen läpi. Putkista puuttuivat myös kannakkeet. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Toimenpiteenä ehdotetaan, että tilojen jäähdytystehon tarpeet lasketaan. Sisäilmastolle asete-
taan tavoitetasot ja järjestelmät suunnitellaan ja toteutetaan sen mukaan. 

• Jäähdytysjärjestelmät tulisi käydä yksityiskohtaisesti läpi.  
 

   
215 PALONTORJUNTAJÄRJESTELMÄT 
 
2153 Palontorjunnan pääteosat 
Palontorjuntajärjestelmässä todettuja havaintoja 
 
VANHA OSA 
 

• Palopostit ovat lukollisia, eikä käyttäjillä ollut tietoa avainten säilytyspaikasta. Kellarikerrokses-
sa palopostille johtavan vesiputken sulku on kiinni.  

• Käsisammuttimissa oli merkitty tarkastuspäivämäärät. Seuraava tarkastus v. 2014. Käsisam-
muttimien tarkastuksen yhteydessä on tarkastettu ilmeisesti myös palopostit. 

 
LAAJENNUSOSA 

 
Pikapalopostit ovat alkuperäisiä. Pikapalopostien tarkastamisajankohtaa ei tarkastettu. Merkintää pi-
kapaloposteissa niiden vuosittaisesta tarkastamisesta ei ollut, jauhesammuttimissa se oli.  
 
Kaikkien sisätilojen käsisammuttimien tarkastusväli on kaksi vuotta. Säädökset eivät määrää tiettyä 
tarkastusväliä, mutta eurooppalaisessa standardissa SFS-EN 671-3 -standardin ja Suomen Vakuutus-
yhtiöiden Keskusliiton suojeluohjeen (Palovesiputkistot 1998) mukaan pikapalopostit tulee tarkastaa 
joka vuosi ja letkut tulee koeponnistaa viiden vuoden välein.  
 
216 VÄESTÖNSUOJIEN LVI-JÄRJESTELMÄT 
 
2161 Väestönsuojien LVI-järjestelmien keskusosat 
Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteet 
Väestönsuojan kriisitilanteen aikaiset laitteet ovat alkuperäisiä 1980-luvulta. Väestönsuojan ilmanvaih-
tolaitteiden toimivuus tulee tarkastuttaa pelastusviranomaisilla 10 vuoden välein. VSS-tilalle ja laitteille 
tehtävät toimenpiteet määräytyvät tämän tarkastuksen perusteella.  
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Lvi-peruskorjauksen suunnitteluvaiheessa VSS-laitteiden uusimisen tarve tulee kartoittaa  
• Väestönsuojan ilmanvaihtolaitteisto ja kaikki kriisiajan laitteet tarkastetaan; 
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o rakenteiden tiiveys ja ylipaineen saavuttaminen ilmanvaihtolaitteilla tulee tarkastaa ja mi-
tata 

o väestönsuojan varusteet tarkastetaan 
 
2164 Väestönsuojien LVI-järjestelmien alueosat 
Väestönsuojan ilmanotto ja muut laitteiden tarve tulee tarkastaa suunnitteluvaiheessa. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Laitteet uusitaan määräyksen edellyttämälle tasolle mikäli pelastusviranomainen niin 
vaatii. 
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5.11 SÄHKÖ- JA TIETOTEKNISTEN JÄRJESTELMIEN KUNTOARVIO 
5.12 SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 
S1 ASENNUS- JA APUJÄRJESTELMÄT 

S110 Kaapelihyllyjärjestelmä 
Muun muassa iv-konehuoneeseen, alakattoihin ja teknisiin tiloihin on asennettu vuonna 1981 tikas-
kaapelihyllyjä. Vanhan osan pohja kerroksen joihinkin huoneisiin on asennettu levykaapelihyllyjä 
vuonna 2011. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan varautumaan kaapelihyllyjen lisäämistarpeeseen suuremman remontin yhteydes-
sä. 

 
S120 Johtokanavajärjestelmä 
Johtokanavia on asennettu lähinnä toimistohuoneisiin ja ATK-luokkaan. Suurin osa johtokanavista on 
asennettu vuonna 1981 ja vanhan osan pohja kerrokseen ja ATK-luokkaan 2000-luvulla. Myöhemmin 
90- ja 2000-luvulla lisättyjä kaapelointeja on tehty myös lista-asennuksena.  
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Vanhan osan pohjakerroksen käytävällä ja C-portaassa lista-asennukset ovat irronneet monin 
paikoin, suositellaan uusimaan lista-asennukset viimeistään suuremman remontin yhteydessä. 

• Suositellaan uusimaan ainakin 80-luvulla asennetut johtokanava asennukset suuremman re-
montin yhteydessä. 

 
S150 Läpiviennit 
Kaapeliläpiviennit ovat oman aikakautensa tuotteita ja ne eivät välttämättä täytä nykyisiä vaatimuksia. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan tiivistämään paloläpiviennit nykyvaatimuksien mukaisiksi suuremman remontin 
yhteydessä. 

 
 
S2 SÄHKÖNJAKELU JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET 

S21 SÄHKÖENERGIAN TUOTANTO JA LIITTÄMINEN 

S211 Sähköliittymä 
Kiinteistö on liitetty Savon Voima Oy:n pienjänniteverkkoon ja pääkahvavarokkeet ovat 2x3x160 A. 
Liittymiskaapelit 2 kpl APAKM 3x185+185 on asennettu vuonna 1981. 
 
S22 SÄHKÖENERGIAN PÄÄJAKELU 

S222 Pääjakelujärjestelmä 
S2222 Sähköpääkeskus 

Sähköpääkeskus PK on asennettu vuonna 1981 sähköpääkeskus tilaan. Keskus on nimellisvirraltaan 
400 A TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus. Keskuksessa on Savon Voima Oy:n päämittauksen ja 
keittiön keskuksen JK 32 ja autolämmityksen jälkimittausten kWh-mittarit. Keskuksessa on erillinen 
kiinteistökeskusosa, joka on nimellisvirraltaan 125 A. Keskuksen lähdöt ovat kahva- ja tulppavarokkei-
ta ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan keskuksen uusimista TN-S- (5-johdin) järjestelmän keskukseksi suuremman re-
montin yhteydessä. 

 
S2223 Maadoitukset 
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Sähköpääkeskus tilaan on asennettu vuonna 1981 päämaadoituskisko, johon on liitetty muun muassa 
maadoituselektrodit, johtavat putkistot, antennimasto, puhelinjakamo, ATK-jakamoita, paloilmoitin ja 
pääkeskuksen N-kisko. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan uusimaan päämaadoituskisko suuremman remontin yhteydessä, jotta yhden lii-
tännän alla on vain yksi johdin. 

• Suositellaan varautumaan maadoitusjohtimien uusimiseen ja lisäämiseen suuremman remon-
tin yhteydessä. 
 

S2224 Loistehon kompensointilaitteet 

Sähköpääkeskus tilaan on asennettu vuonna 1981 Nokian 125 kVAr kompensointilaitteisto yhdellä 25 
kVAr ja kahdella 50 kVAr kondensaattoriparistolla. Laitteiston nousujohto MMK 3x70+35 on asennettu 
pääkeskukselta PK. Tarkasteluhetkellä 10.6.2013 klo 11:34 laitteistossa oli kaksi porrasta päällä. 

Toimenpide-ehdotukset 
• Suositellaan kompensointilaitteiston huoltoa/testausta ja kondensaattoreiden mittausta. Suosi-

tellaan tutkimaan onko kompensoinnille enää ollenkaan tarvetta suuremman remontin jälkeen. 
 

S2227 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät 

Keskuksien nousujohdot ovat pääosin 4-johdinkaapeleita ja asennettu vuonna 1981 pois lukien van-
han osan keskuksen JK 24 nousujohto, joka on asennettu vuonna 1963. ATK-keskuksen keskuksen 
JK 11.1 vuonna 1981 asennettu nousujohto on 5-johdinkaapeli. Myös 90-2000-luvulla asennettujen 
keskusten nousujohdot ovat todennäköisesti 5-johdinkaapeleita. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan nousujohtojen uusimista TN-S- (5-johdin) järjestelmän kaapeleiksi suuremman 
remontin yhteydessä.  

 
S2228 Sähkön jakokeskukset 

Varavoimapääkeskus VVPK 

Keskus on nimellisvirraltaan 250 A vuonna 2006 asennettu TN-S-järjestelmän (5-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MCMK 4x120+70S on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksen lähdöt ovat kytkin- ja 
tulppavarokkeita ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu sähköpääkeskus-
tilaan. 
 
Jakokeskus JK 01 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x16 on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja 
keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu pohjakerroksen käytävällä olevaan 
sähkökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 01.1 

Keskus on nimellisvirraltaan 40 A 80-90-luvulla asennettu keskus. Keskuksen lähdöt ovat tulppava-
rokkeita ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu pohjakerroksen ATK-
konesaliin 030. 
 
Jakokeskus JK UPS 01 

Keskus on nimellisvirraltaan 35 A vuonna 2006 asennettu keskus. Keskuksen nousujohto MMJ 5x6S 
on asennettu jakokeskukselta JK02 UPS. Keskuksen lähdöt ovat johdonsuoja-automaatteja ja kes-
kuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu pohjakerroksen ATK-konesaliin 030. 
 
 
 
Jakokeskus JK 02 UPS 
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Keskus on nimellisvirraltaan 250 A vuonna 2006 asennettu TN-S-järjestelmän (5-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MCMK 4x120+70S on asennettu varavoimapääkeskukselta VVPK. Keskuksen lähdöt ovat 
kytkin- ja tulppavarokkeita ja johdonsuoja-automaatteja ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. 
Keskus on asennettu pohjakerroksen UPS-tilaan 019. 
 
Jakokeskus RK 01.2 

Keskus on nimellisvirraltaan 35 A 2000-luvulla asennettu TN-S-järjestelmän (5-johdin) keskus. Kes-
kuksen lähdöt ovat johdonsuoja-automaatteja ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on 
asennettu pohjakerroksen ATK-luokkaan. 
 
Jakokeskus NK+JK 03 

Keskus on nimellisvirraltaan 200 A alunperin vuonna 1963 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) 
keskus, jonka nousujohto AMMK 3x70+35 on asennettu pääkeskukselta PK. Keskukseen on tehty 
muutoksia vuonna 1981. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja keskuksessa ei ole vikavir-
tasuojakytkimiä. Keskus on asennettu pohjakerroksen lämmönjakohuoneeseen. 
 
Jakokeskus JK 04 

Keskus on nimellisvirraltaan 50 A vuonna 2011 asennettu TN-S-järjestelmän (5-johdin) keskus, jonka 
nousujohto on asennettu jakokeskukselta NK+JK 03. Keskuksen lähdöt ovat johdonsuoja-
automaatteja ja keskuksessa on vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu pohjakerroksen vanhan 
osan taukotilaan. 
 
Autolämmityksen jakokeskus JK 04 

Keskus on nimellisvirraltaan 125 A 80-90-luvulla asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksessa on jälkimittaus kWh-mittari ja keskus on 
asennettu sähköpääkeskustilaan. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja keskuksessa ei ole vika-
virtasuojakytkimiä.  
 
Jakokeskus VSS 

Keskus on nimellisvirraltaan 25 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x2,5 on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja 
keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu pohjakerroksen väestönsuojaan. 
 
Jakokeskus JK 11 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto AMMK 3x35+16 on asennettu varavoimapääkeskukselta VVPK. Keskuksen lähdöt ovat 
tulppavarokkeita ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 1. kerroksen ATK-
osaston käytävällä olevaan sähkökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 11.1 

Keskus on nimellisvirraltaan 25 A vuonna 1981 asennettu TN-S-järjestelmän (5-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 5x6S on asennettu jakokeskukselta JK 11. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita 
ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 1. kerroksen ATK-osaston ATK-
keskus tilaan. 
 
Jakokeskus JK 12 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x16 on asennettu jakokeskukselta JK 01. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja 
keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 1. kerroksen käytävällä olevaan säh-
kökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 13 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x16 on asennettu varavoimapääkeskukselta VVPK. Keskuksen lähdöt ovat tulppa-
varokkeita ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskuksen viereen on asennettu erilliseen 
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koteloon vikavirtasuojakytkin ryhmälle F15. Keskus on asennettu 1. kerroksen käytävällä olevaan säh-
kökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 14 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1963 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x6 on asennettu jakokeskukselta NK+JK 03. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkei-
ta ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu vanhan osan 1. kerroksen toi-
mistohuoneessa olevaan sähkökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 21 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto AMMK 3x35+16 on asennettu jakokeskukselta JK 11. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarok-
keita ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskuksen viereen on asennettu erilliseen koteloon 
vikavirtasuojakytkin komeroon asennetulle 3-vaihe pistorasialle. Keskus on asennettu 2. kerroksen 
käytävällä olevaan sähkökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 22 

Keskus on nimellisvirraltaan 100 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto AMMK 3x35+16 on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita 
ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 2. kerroksen käytävällä olevaan 
sähkökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 23 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x10 on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja 
keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 2. kerroksen käytävällä olevaan säh-
kökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 24 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MK 4x10 on asennettu jakokeskukselta NK+JK 03. Keskuksen nousujohto välillä pohja- ja 
2. kerros on alunperin asennettu vuonna 1963 ja jatkettu 2. kerroksessa vuonna 1981 keskuksen si-
jainnin siirtymisen johdosta. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja keskuksessa ei ole vikavir-
tasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 2. kerroksen kokoushuoneeseen. 
 
Jakokeskus JK 31 

Keskus on nimellisvirraltaan 100 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto AMMK 3x35+16 on asennettu jakokeskukselta JK 22. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarok-
keita ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 3. kerroksen käytävällä ole-
vaan sähkökomeroon. 
 
Jakokeskus JK 32 

Keskus on nimellisvirraltaan 100 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto AMMK 3x50+25 on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita 
ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 3. kerroksen keittiössä olevaan 
sähkökomeroon. 
 
Jakokeskus JP 31 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x16 on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja 
keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 3. kerroksen iv-konehuoneeseen. 
 
 
 
 
Jakokeskus JP 32 
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Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x16 on asennettu pääkeskukselta PK. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarokkeita ja 
keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu 3. kerroksen iv-konehuoneeseen. 
 
Jakokeskus JP 33 

Keskus on nimellisvirraltaan 63 A vuonna 1981 asennettu TN-C-järjestelmän (4-johdin) keskus, jonka 
nousujohto MMJ 4x10 on asennettu jakokeskukselta NK+JK 03. Keskuksen lähdöt ovat tulppavarok-
keita ja keskuksessa ei ole vikavirtasuojakytkimiä. Keskus on asennettu vanhan osan 3. kerroksen iv-
konehuoneeseen. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Keskuksessa JK 01.1 puuttuu yhdestä lähdöstä sulakekansi, asennettava sulakekansi lähtöön 
mahdollisimman pikaisesti. 

• Keskuksen VVPK lähdössä F10 on kaapeli kytketty irti lämmönjakohuoneessa ja kaapelia ei 
ole rasioitu. Jos kaapeli ei tule enää käyttöön niin purettava kaapeli tai vähintään kytkettävä irti 
keskuksesta ja rasioitava lämmönjakohuoneessa. 

• Autolämmityksen ja taukotilaan asennetulla jakokeskuksilla on sama keskustunnus, suositel-
laan muuttamaan toisen keskuksen tunnus. 

• Suositellaan keskuksien uusimista TN-S- (5-johdin) järjestelmän keskuksiksi sekä tarvittavien 
lähtöjen varustamista johdonsuoja-automaateilla ja vikavirtasuojakytkimillä suuremman re-
montin yhteydessä. 

• Suositellaan tarkistamaan keskuksien pölyisyys sisältä ja imuroimaan keskukset tarvittaessa. 
 
 
S23 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS 

S231 Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys 
3. kerroksen keittiöön on asennettu laitoskeittiö koneita muun muassa astianpesukone, uuni, pakaste-
kaappi, kylmiöitä ja tasoliesi. Tarjoilutiskin yhteyteen on asennettu kahvinkeittimiä ja kylmävitriini sekä 
ruokasaliin lämpöhaudetiskejä. Osa keittiölaitteiden syötöistä on kaapeloitu TN-C-järjestelmän (4-
johdin) ja osa TN-S- (5-johdin) järjestelmän mukaisesti. Taukotilojen ja takkahuoneen keittiöihin on 
asennettu kotitalous jääkaappeja, mikroja ja liesiä. 

Pohjakerroksen siivouskeskukseen on asennettu pyykinpesukone, kuivausrumpu ja kuivauskaappi. 

3. kerroksen saunaan on asennettu Leo Kiuas Oy:n Finnleo 123 12,3 kW kiuas ja pesuhuoneiden 
eteistilaan Leo Kiuas Oy:n FEEQ 22 ajastinkellolla oleva ohjauskeskus. Ohjauskeskuksen syöttö on 
kaapeloitu TN-S- (5-johdin) järjestelmän mukaisesti. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan uusimaan keittiölaitteiden syöttöjen kaapelointi TN-S- (5-johdin) järjestelmän mu-
kaiseksi viimeistään suuremman remontin yhteydessä. 

• Suositellaan kiukaan ja ohjauskeskuksen sekä kaapeloinnin uusimista suuremman remontin 
yhteydessä. 

 
S232 LVI-laitteiden ja -laitteistojen sähköistys 
Kolmeen iv-konehuoneeseen on asennettu ilmanvaihtokonepaketteja ja vesikatolle poistopuhaltimia. 
Osa poistopuhaltimista on 3-vaihe kaksi nopeus ja osa 1-vaihe yksi nopeus puhaltimia. Osa puhaltimi-
en turvakytkimistä on vaihdettu vuoden 1981 jälkeen ja osa on alkuperäisiä vuonna 1981 asennettuja. 
Osa turvakytkimistä on myös tavallisia valokytkimiä. Yhdelle turvakytkimelle on asennettu asianmukai-
nen lumilippa. Vesikatolle on myös asennettu ATK-tilojen jäähdytyksen ulkoyksiköitä. Pohjakerroksen 
ATK-luokkaan on asennettu tilakohtainen ilmanvaihtokone. Lämmönjakohuoneeseen on asennettu 
lämmönjakokeskus, kaukolämmön mittaus ja rasvanerotuskaivon hälytyskeskus. Etupihan kahteen 
sisäänkäyntiin on asennettu kiertoilmakoneita. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan uusimaan kaikki LVI-laitteiden kaapelointi suuremman remontin yhteydessä. 
• Suositellaan uusimaan poistopuhaltimien turvakytkimet ja asentamaan kytkimille lumilipat suu-

remman remontin yhteydessä. 



Insinööritoimisto  Insinööritoimisto    
Savon Controlteam Oy Risto Happonen Oy   
Rakennustekniikka, LVI-tekniikka Sähkö- ja tietotekniikka  Sivu 77/101 

 

© Asiakirjan osittainenkin kopiointi kielletty ilman tekijän lupaa 

• Poistopuhaltimen PK-10 turvakytkimessä on kaapelin läpivientiaihio avonaisena, että turvakyt-
kimen sisään pääsee vettä. Suositellaan estämään veden pääsy kytkimen sisälle.  

• Poistopuhaltimen PK-11 turvakytkimeltä lähtevän kaapelin kuori on murtunut, suositellaan 
vaihtamaan kaapeli. 

• Suositellaan tarkistamaan vesikaton kaapelointien läpivientien tiiveys. 
• Suositellaan tarkistamaan rasvanerotuskaivon hälytyksen toimivuus. 

 
 
S24 SÄHKÖLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT 

S241 Pistorasiat 
Pistorasiat ovat alunperin asennettu vuonna 1981. Joihinkin tiloihin kuten pohjakerroksen vanhalla 
osalla on uusittu pistorasiat vuoden 2011 remontissa ja UPS-tilan pistorasia asennukset on tehty uu-
siksi vuonna 2006. Myös ATK-luokan pistorasia asennuksia on tehty 2000-luvulla. Kaikki rasiat ovat 
maadoitettuja. Keittiöön on asennettu 3-vaihe pistorasioita. Sisäpihalle on asennettu vuonna 1981 
pistorasiakoteloita, joissa on 1 kpl tulppavarokkeita ja 2 kpl schuko pistorasioita. Jälkikäteen 90- tai 
2000-luvulla myös yhteen etupihan valaisinpylväistä on asennettu pistorasiakotelo. Etupihan sisään-
käynnin katokseen on asennettu 90- tai 2000-luvulla pistorasia. Osa alunperin vuonna 1981 asenne-
tuista pistorasioista on kaapeloitu TN-C- (4-johdin) ja osa TN-S- (5-johdin) järjestelmän mukaisesti. 
Myöhemmin 90- ja 2000-luvulla asennetut pistorasiat on kaapeloitu TN-S- (5-johdin) järjestelmän mu-
kaisesti. Sisäpihan pistorasiakotelot on kaapeloitu TN-C- (4-johdin) järjestelmän mukaisesti. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Pohjakerroksessa ATK-luokan lähettyvillä olevan naisten sosiaalitilojen wc- ja suihkutilojen 
etutilassa olevan pistorasian kansi on hajonnut, suositellaan vaihtamaan pistorasia. 

• Keskuksen JK 01 sähkökomerossa uppo jakorasiasta puuttuu kansi, suositellaan asentamaan 
rasiaan kansi. 

• 3. kerroksen saunaosaston yhteydessä olevan keittiön työtasopistorasia hieman heiluu, suosi-
tellaan tarkistamaan pistorasian kiinnitys. 

• Sisäpihalle asennetut pistorasiakotelot ovat asennettu aika lyhyisiin pylväisiin ja kotelot voivat 
peittyä lumeen talvella. Suositellaan uusimaan kotelot ja asentamaan pidempään pylvääseen 
suuremman remontin yhteydessä. 

• Suositellaan ainakin 80-90-luvulla asennettujen pistorasioiden uusimista suuremman remontin 
yhteydessä.  

• Suositellaan kaikkien TN-C-järjestelmän kaapelointien uusimista TN-S-järjestelmän mukaisek-
si suuremman remontin yhteydessä. 

 
S245 Autolämmityspistorasiat 
Parkkialueella on eri aikakaudella asennettuja autolämmityspistorasiakoteloita. 80-luvulla asennetut 
Cewen kotelot on varustettu 2 kpl tulppavaroke ja 2 kpl schuko pistorasia. 90- ja 2000-luvulla asennet-
tuja koteloita on kolmea eri tyyppiä; SLO:n kotelot on varustettu 1 kpl 16 A johdonsuoja-automaatti, 1 
kpl vikavirtasuojakytkin ja 2 kpl schuko pistorasia, SLO:n toisen tyypin kotelo on varustettu 1 kpl 16 A 
johdonsuoja-automaatti, 1 kpl vikavirtasuojakytkin, 2 kpl ajastinkello ja 2 kpl schuko pistorasia sekä 
Strömbergin kotelot on varustettu 2 kpl 16 A johdonsuoja-automaatti, 2 kpl ajastinkello ja 2 kpl schuko 
pistorasia. 80-luvulla asennettujen koteloiden syötöt on todennäköisesti kaapeloitu TN-C- (4-johdin) 
järjestelmän mukaisesti ja 90- ja 2000-luvulla asennettujen TN-S- (5-johdin) järjestelmän mukaisesti. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Yhdestä Cewen kotelosta on hajonnut schuko pistorasia (autopaikka 52), vaihdettava kotelo 
uuteen. 

• Suositellaan uusimaan kotelot ajastinkellolla ja vikavirtasuojakytkimillä varustetuiksi suurem-
man remontin yhteydessä 

• Suositellaan uusimaan koteloiden syöttökaapeli TN-S-järjestelmän mukaiseksi suuremman 
remontin yhteydessä. 
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S25 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT 

S251 Sisävalaistusjärjestelmä 
Valaisimet ja kytkimet ovat alunperin asennettu vuonna 1981. Joihinkin tiloihin kuten pohjakerroksen 
vanhalla osalla on uusittu valaisimet ja kytkimet vuoden 2011 remontissa ja UPS-tilan valaisin ja kytkin 
asennukset on uusittu vuonna 2006. Myös ATK-luokan valaisin ja kytkin asennukset on uusittu 2000-
luvulla. Valaisimet ovat loisteputki- ja hehkulamppuvalaisimia. Joihinkin hehkulamppuvalaisimiin on 
vaihdettu energiansäästölamput. Pohjakerroksen vanhalle osalle on asennettu vuoden 2011 remontis-
sa myös pienloistelampulla varustettuja valaisimia. Joihinkin tiloihin on asennettu myös valaisinkoske-
tinkiskoja kohdevaloja varten. Valtuustosalin ja ATK-luokan osalle valaisimista on asennettu himmen-
nys. Osa alunperin vuonna 1981 asennetuista valaisimista on kaapeloitu TN-C- (4-johdin) ja osa TN-
S- (5-johdin) järjestelmän mukaisesti. Myöhemmin 90- ja 2000-luvulla asennetut valaisimet on kaape-
loitu TN-S- (5-johdin) järjestelmän mukaisesti. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan vaihtamaan valaisimien palaneet lamput pohjakerroksen käytävällä, pohjakerrok-
sen A-portaan alustilassa ja C-portaassa, pääsisäänkäynnin tuulikaapissa ja takkahuoneen 
wc:ssä. 

• Suositellaan tarkistamaan valaisimen kiinnitys pohjakerroksen C-portaassa. 
• Suositellaan tarkistamaan valaisimen puuritilän kiinnitys 1. kerroksen aikuissosiaalityö käytä-

vällä. 
• Suositellaan tarkistamaan valaisimen ritilän kiinnitys 1. kerroksen C-portaassa. 
• Suositellaan ainakin 80- ja 90-luvulla asennettujen valaisinten uusimista energiaa säästävim-

piin ja valotehokkaampiin LED-, pienoisloiste- tai loistelampulla varustettuihin valaisimiin sekä 
esimerkiksi wc-, varasto- ja pukuhuone tilojen valaisinten ohjauksen muuttamista liiketunnisti-
milla ohjattavaksi suuremman remontin yhteydessä. 

• Suositellaan ainakin 80- ja 90-luvulla asennettujen valokytkimien uusimista suuremman re-
montin yhteydessä. 

• Suositellaan valaistuksen kaapelointien uusimista TN-S-järjestelmän mukaiseksi suuremman 
remontin yhteydessä. 

 
S252 Ulkovalaistusjärjestelmä 
Pääsisäänkäynti- ja takapihan katokseen on asennettu uppo downlight valaisimia varustettuna hehku- 
tai energiansäästölampuilla. Muihin sisäänkäynteihin on asennettu laatikkomallisia valaisimia varustet-
tuna hehku- tai energiansäästölampuilla. Etupihan sivusisäänkäynnin luokse on asennettu loisteputki-
valaisimet aikoinaan ollutta ilmoitustaulua varten, valaisimista on poistettu loisteputket. Myös 3. ker-
roksen terassille on asennettu ulkovalaisimia varustettuna hehku- tai energiansäästölampuilla. Sisäpi-
han suihkulähteeseen on asennettu valonheittimet varustettuna erilliseen pylväässä olevaan koteloon 
asennetulla suojaerotusmuuntajalla. Sisäpihalle on asennettu myös pistorasiakoteloihin liitettyjä siirrel-
täviä varrenpäässä olevia valaisimia. Valaisimet on kaapeloitu TN-C-järjestelmän (4-johdin) mukaises-
ti. Ulkovalaistusta ohjataan ohjaus- ja valvontajärjestelmään liitetyn valoisuusanturin ja aikaohjelman 
mukaan. Ulkovalaistus asennukset on tehty vuonna 1981. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Sisäpihalle asennettuja varren päässä olevia valaisimia on kaatunut maahan ja lamppuja on 
rikkoutunut. Suositellaan nostamaan valaisimet pystyyn ja uusimaan lamput tai poistamaan 
kokonaan valaisimet, jos ne eivät ole enää käytössä. 

• Etupihan sivusisäänkäynnin oven yläpuolella roikkuu käyttämätön kaapeli kiepillä, johtimien 
päähän on laitettu sokeripala. Suositellaan purkamaan kokonaan kaapeli pois. 

• Suositellaan valaisimien vaihtamista monimetalli- tai LED-lampulla varustettuihin valaisimiin 
suuremman remontin yhteydessä. 

• Suositellaan valaistuksen kaapelointien uusimista TN-S-järjestelmän mukaiseksi suuremman 
remontin yhteydessä. 

 
S253 Aluevalaistusjärjestelmä 
Piha- ja parkkialueelle on asennettu pallokupu pylväsvalaisimia varustettuna elohopeahöyrylampuilla. 
Länsipuolen parkkialueelle pylväsvalaisimet on asennettu 90-luvulla parkkialueen teon yhteydessä ja 
muut vuonna 1981. Takapihan puolelle seinän varressa olevan kulkuväylän varteen on asennettu 
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vuonna 1981 lyhyellä varrella olevia pylväsvalaisimia varustettuna elohopeahöyrylampuilla. Etupihalle 
on myös asennettu valonheitin pylväitä puiden kohdevalaistukseen.  Valaisimet on kaapeloitu TN-C-
järjestelmän (4-johdin) mukaisesti. Ulkovalaistusta ohjataan ohjaus- ja valvontajärjestelmään liitetyn 
valoisuusanturin ja aikaohjelman mukaan. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Pylväsvalaisimien pallokuvut ovat kellastuneet ja osa sammaloitunut, joten valaisimen valote-
ho on voinut heikentyä. Suositellaan vaihtamaan valaisimet monimetalli- tai LED-lampulla va-
rustettuihin valaisimiin viimeistään suuremman remontin yhteydessä.  

• Osa seinän varren pylväsvalaisimista on jäänyt kasviston sekaan, suositellaan harventamaan 
kasvistoa valaisimen ympäriltä ja vaihtamaan valaisimet monimetalli- tai LED-lampulla varus-
tettuihin valaisimiin suuremman remontin yhteydessä. 

• Elohopeahöyrylamppujen myynti päättyy vuonna 2015, suositellaan hankkimaan lamppuja va-
rastoon ennen tätä, jos tällöin on käytössä vielä kyseisillä lampuilla varustettuja valaisimia. 

• Suositellaan valaistuksen kaapelointien uusimista TN-S-järjestelmän mukaiseksi suuremman 
remontin yhteydessä. 

 
 
S26 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT 

S264 Sadevesijärjestelmien lämmitykset 
3. kerroksen terassin kattokaivoille on asennettu vuonna 1981 saattolämmitys, jonka ohjaukseen on 
käsiviritteinen aikakytkin keskuksessa JK 31. Ainakin vanhan osan sadevesikouruihin on asennettu 
saattolämmitys, jonka käyttökytkin on asennettu vanhan osan iv-konehuoneeseen keskuksen JP 33 
viereen. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan muuttamaan saattolämmityksien ohjaukset ohjaus- ja valvontajärjestelmään. 
• Suositellaan uusimaan saattolämmitykset suuremman remontin yhteydessä. 

 
 
S4 VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET 
Kiinteistöön sähköpääkeskustilaan on asennettu vuonna 2006 erillinen varavoimapääkeskus VVPK, 
josta syötetään UPS-tilan 019 jakokeskusta JK02 UPS, josta on syötetty UPS-tilan 019 UPS:it ja tilan 
ilmastointikone ja pistorasioita. Varavoimapääkeskuksesta VVPK syötetään myös jakokeskuksia 
JK01, JK11, JK12, JK13 ja JK21. Varavoimakone on yhteinen terveyskeskuksen kanssa ja varavoi-
makone sijaitsee varavoimakonekontissa terveyskeskuksen tontilla tien toisella puolella.  
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Itse varavoimakone ei kuulunut tähän kuntoarvioon, mutta suositellaan tarkistamaan varavoi-
makoneen käynnistysakkujen kunto ja että varavoimakoneen koekäytöt ja määräaikaishuollot 
on tehty määrävälein. 

 
 
S5 UPS-JAKELUJÄRJESTELMÄ JA SIIHEN LIITETYT KUORMITUKSET 
UPS-tilaan 019 on asennettu 2 kpl UPS-laitteistoja, jotka syöttävät keskuksen JK02 UPS erillistä UPS-
osaa, josta on otettu UPS-tilan 019 UPS-pistorasioiden ja tilan valaistus syötöt. Keskuksen JK02 UPS 
erillisestä UPS-osasta  syötetään myös ATK-konesaliin 030 asennettua keskusta JK UPS 01, josta on 
otettu konesalin 030 UPS-pistorasioiden ja ATK-jakamoiden syötöt. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan tarkistamaan määrävälein UPS-laitteistojen akkujen kunto ja laitteiston toimivuus. 
 
 
S6 TURVAVALAISTUSJÄRJESTELMÄT 
Sähköpääkeskustilaan on asennettu vuonna 1981 Esmin 24 V järjestelmän turvavalokeskus. Poistu-
mistiemerkkivalaisimia on asennettu koko kiinteistöön poistumisreiteille. Suurin osa merkkivalaisimista 
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on vuonna 1981 asennettuja vihreitä kuutiovalaisimia varustettuna hehkulampuilla pois lukien vanhan 
osan pohjakerrokseen vuonna 2011 uusitut kuvatunnukselliset merkkivalaisimet varustettuna LED-
lampuilla. Myös ATK-luokkaan on asennettu 2000-luvulla kuvatunnukselliset merkkivalaisimet varus-
tettuna pienloistelampulla. Valaisimet on kaapeloitu TN-C-järjestelmän (4-johdin) mukaisella ei palon-
kestävällä kaapelilla. Keskuksen akut on vaihdettu 1.9.2011. Testauspöytäkirjan mukaan järjestelmä 
on testattu viimeksi 13.3.2007 ja 2000-luvulla kerran vuodessa vuosina 2002-2005 ja 2007 ja 3-4 ker-
taa vuodessa vuosina 2001 ja 2006. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• ATK-luokan kaksi merkkivalaisinta, pohjakerroksen ATK-konesalin 030, 2. kerroksen por-
rashuoneen B ja takkahuoneen merkkivalaisimet eivät pala, saatettava valaisimet toimintakun-
toon mahdollisimman pikaisesti. 

• Standardin mukaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmälle täytyy tehdä kuukausittain riittävän 
pitkän ajan toiminta-ajan testi ja vuosittain täyden toiminta-ajan testi, joka vanhoille järjestel-
mille on 0,5 h. 

• Suositellaan uusimaan koko merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä suuremman remontin yhtey-
dessä. 

 

5.13 TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 
T1 VIESTINTÄ- JA TIETOVERKKOJÄRJESTELMÄT 

T110 Antennijärjestelmät 
Kiinteistöllä on oma antennijärjestelmä. Antennivahvistin on sijoitettu 3. kerroksessa keittiön päädyssä 
olevaan iv-konehuoneeseen. Vahvistin on uusittu vuonna 2007 digi-TV lähetysten vastaanottokelpoi-
seksi. Antennirasioita on asennettu muun muassa vanhalle osalle pohjakerrokseen ja 2. kerroksen 
kokoustiloihin ja valtuustosaliin, väestönsuojaan, ATK-luokkaan, takkahuoneeseen ja ruokasaliin. Ra-
siat on alunperin asennettu vuonna 1981 ja ATK-luokkaan sekä pohjakerroksen vanhalle osalle 2000-
luvulla. Myös joihinkin tiloihin kuten takkahuoneeseen ja kokoushuoneisiin on uusittu antennirasiaka-
lusteita 90-2000-luvulla. Rasioiden kaapelointi on asennettu suurelta osin vuonna 1981 ja ketjutettu 
rasialta rasialle sen ajan mukaisesti. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan koko antenniverkon ja rasioiden uusimista suuremman remontin yhteydessä.  
 
T120 Äänentoisto- ja kuulutusjärjestelmä 
Kiinteistöön on asennettu vuonna 1981 yleinen äänentoistojärjestelmä kuulutuksien antamiseksi ja 
ohjelmalähteen esimerkiksi radion toistoon. Äänentoiston keskuslaitteet on asennettu 1. kerroksen 
entiseen puhelinkeskus huoneeseen. Suurin osa kaiuttimista on asennettu käytäville ja kaiuttimien 
säätö tapahtuu linjasäätönä vahvistimilta. Kokoushuoneisiin, takkahuoneeseen ja ruokasaliin on asen-
nettu kaiuttimia, joiden säätö tapahtuu seinälle asennetulta erilliseltä säätimeltä. Valtuustosaliin on 
asennettu vuonna 1981 erillinen äänentoistojärjestelmä sisältäen muun muassa vahvistimen, mikrofo-
nin, kaiuttimet ja säätimet. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan äänentoistojärjestelmän uusimista suuremman remontin yhteydessä.  
 
T130 Yleiskaapelointijärjestelmä 
Kiinteistöön tulee valokuituliittymiskaapeli pohjakerroksen puhelintilassa olevaan telineeseen, josta on 
valokuituyhteys puhelintilan vieressä olevan ATK-tilan jakamoon DJK11. Jakamosta DJK11 on valo-
kuituyhteys jakamoon DJK7, josta taas on valokuituyhteys jakamoon DJK1. Jakamosta DJK1 on valo-
kuituyhteys kerrosjakamoihin DJK2-DJK6 ja CAT-kaapeli yhteys kerrosjakamoon DJK8. Jakamosta 
DJK6 on taas CAT-kaapeli yhteys kerrosjakamoihin DJK9 ja DJK10. ATK-verkko on asennettu katego-
rian CAT5 ja CAT6 verkkona. 
 
 
 
Toimenpide-ehdotukset 
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• Suositellaan ATK-verkon uusimista sen hetkisen kategorian mukaiseksi suuremman remontin 
yhteydessä. 

• Suositellaan kiinnittämään ATK-rasia vanhan osan pohjakerroksen varastossa.  
 
T140 Puhelinjärjestelmä 
Puhelintalojakamo on asennettu vuonna 1981 pohjakerroksen puhelintilaan. Vuonna 1981 asennetut 
3-napaiset puhelinrasiat on kaapeloitu tähtiverkkona nousurasialta eteenpäin. Vanhalla osalla on 
mahdollisesti vielä alunperin vuonna 1963 asennettuja puhelinrasioita, jotka on kaapeloitu rasialta 
rasialle ketjuttaen.  

Kiinteistöön on asennettu vuonna 1981 myös erillinen pikapuhelinverkko, jonka ristikytkentäteline on 
asennettu pohjakerroksen erilliseen puhelinvaihdetilaan. Pikapuhelinrasiat ovat 5-napaisia rasioita, 
jotka on kaapeloitu tähtiverkkona. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan rakentamaan mahdollinen puhelinpisteiden tarve osaksi ATK-verkkoa ja purka-
maan nykyinen puhelinverkko kokonaan pois suuremman remontin yhteydessä. 

 
T150 Ovipuhelinjärjestelmä 
Pääsisäänkäynnin yhteyteen on asennettu ovipuhelin, mutta käyttäjän mukaan puhelin ei ole enää 
käytössä. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan uusimaan ovipuhelinjärjestelmä, jos ovipuhelimelle on käyttöä tulevaisuudessa, 
suuremman remontin yhteydessä. 

 
 
T3 MERKINANTO- JA KUTSUJÄRJESTELMÄT 

T310 Ovikellojärjestelmä 
Etupihan sivusisäänkäynnin ovelle on asennettu vuonna 1981 ovisummeri painikkeet hälyttäen 2. 
kerroksen valtuustosalissa ja kokoustiloissa. Ovikellopainikkeita on lisäksi asennettu ainakin vanhan 
osan yhdelle ulko-ovelle ja aikuissosiaalityö osaston sisäovelle. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan uusimaan vuonna 1981 asennettu ovikellojärjestelmä suuremman remontin yh-
teydessä. 

 
T320 Varattuvalojärjestelmä 
Varattuvaloja on asennettu vuonna 1981 valtuustosaliin ja kokoustiloihin.  
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan uusimaan varattuvalojärjestelmä suuremman remontin yhteydessä. 
 
T330 Sisäänpyyntöjärjestelmä 
Toimistohuoneisiin on asennettu alunperin vuonna 1981 sisäänpyyntökojeita. Joihinkin tiloihin kojeita 
on uusittu 90- ja 2000-luvulla. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan uusimaan ainakin vuonna 1981 asennetut sisäänpyyntökojeet suuremman re-
montin yhteydessä. 

 
T340 Avunpyyntöjärjestelmä 
Vanhan osan pohja- ja 1. kerrokseen on vuonna 1981 asennettu avunpyyntöjärjestelmä, joka huo-
neesta avunpyyntöpainiketta painettaessa syttyy huoneen kohdalle käytävälle merkkilamppu ja sum-
merit soivat muissa huoneissa. Järjestelmä ei ole enää nykyään käytössä.  
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Toimenpide-ehdotukset 
• Suositellaan avunpyyntöjärjestelmän purkamista suuremman remontin yhteydessä. 

 
T350 Kutsujärjestelmä 
Kiinteistöön on alunperin vuonna 1981 asennettu lähettikutsujärjestelmä sisältäen käytävälle asenne-
tut suuntalampputaulut ja ovien ulkopuolelle asennetut huonemerkkilamput sekä entiseen lähettien 
huoneeseen asennetun valonumerotaulun. Järjestelmä ei ole enää nykyään käytössä. 

Kiinteistöön on myös alunperin vuonna 1981 asennettu henkilöhakujärjestelmä sisältäen muun muas-
sa vesikatolle asennetun antennimaston ja pikapuhelinvaihdetilaan asennetun keskusyksikön. Järjes-
telmä ei ole enää nykyään käytössä. 

Vanhan osan pohja- ja 1. kerrokseen on asennettu 90- tai 2000-luvulla Smart Call ja Megaprotect 
kutsujärjestelmät. Kierrolla ei selvinnyt onko järjestelmät enää käytössä. 
  
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan purkamaan lähettikutsu- ja henkilöhakujärjestelmät suuremman remontin yhtey-
dessä. 

• Suositellaan selvittämään onko Smart Call ja Megaprotect järjestelmät enää käytössä ja pur-
kamaan muussa tapauksessa järjestelmät suuremman remontin yhteydessä.  

 
 
T4 TIEDOTUS JA NÄYTTÖJÄRJESTELMÄT 

T410 Ajannäyttöjärjestelmä 
1. kerroksen entiseen puhelinkeskus huoneeseen on asennettu ajannäyttöjärjestelmän Esmin pääkel-
lo. Muun muassa käytäville on asennettu kaksi puoleisia ja kokoustiloihin yksi puoleisia sivukelloja. 
Ajannäyttöjärjestelmä on alunperin asennettu vuonna 1981, mutta pääkello näyttäisi olevan uusittu 90- 
tai 2000-luvulla kuin myös joitakin sivukellojakin. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan uusimaan ainakin vuonna 1981 asennetun ajannäyttöjärjestelmän osat. 
 
 
T5 TILATURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

T510 Sähkölukitusjärjestelmä 
Ulko-oville on asennettu sähkölukot, joita ohjataan ohjaus- ja valvontajärjestelmästä. Lisäksi takapihan 
ulko-oville ja ATK-luokan oveen on asennettu koodilukkoja. Ohjaus- ja valvontajärjestelmästä ohjatut 
lukot kaapelointeineen on asennettu vuonna 1981 ja koodilukot 90- tai 2000-luvulla. 
 
T520 Kulunvalvontajärjestelmä 
Päätearkiston oveen on asennettu 90- tai 2000-luvulla Esmi kulunvalvontajärjestelmän etälukija ilman 
näppäimistöä. Lisäksi ainakin kolmeen paikkaan on asennettu 90- tai 2000-luvulla Esmi Esmikko työ-
ajanseurantapäätteet. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan harkitsemaan muidenkin ovien, kuten kaikki ulko-ovet, ATK-luokan ovi, ATK-
konesalin ja UPS-tilan ovet, liittämistä kulunvalvontajärjestelmään suuremman remontin yh-
teydessä. 

 
T530 Murtoilmaisujärjestelmä 
Kiinteistöön on asennettu 90- tai 2000-luvulla rikosilmoitinjärjestelmä. Järjestelmä sisältää keskuslait-
teen, käyttönäppäimistöt ja tiloihin asennetut infrapunailmaisimet. Hälytys välittyy vartiointiliikkeeseen. 
 
 
 
T540 Ryöstöilmaisujärjestelmä 
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Vanhalle osalle kolmeen työhuoneeseen on alunperin vuonna 1981 asennettu ryöstöilmaisujärjestel-
mä, josta on mennyt kutsupainikkeesta painaessa hälytys Siilinjärven poliisiasemalle. Järjestelmä ei 
ole enää nykyään käytössä. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan purkamaan järjestelmä suuremman remontin yhteydessä. 
 
 
T6 PALOTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT 

T620 Paloilmoitinjärjestelmä 
ATK-konesaliin ja UPS-tilaan on asennettu vuonna 1998 paloilmoitinjärjestelmä, joka välittää auto-
maattisesti tiedon aluehälytyskeskukseen. Paloilmoitinkeskus on asennettu pohjakerrokseen A-
portaan käytävään ulko-oven lähettyville. Järjestelmä on konventionaalinen järjestelmä ja ATK-
konesalin asennuslattian alustila, ATK-konesali ja UPS-tila on jaettu kolmeksi omaksi paloryhmäksi, 
yksi ryhmä on vapaana. Järjestelmään on tehty viimeksi määräaikaistarkastus 4.4.2012. 
 
Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan harkitsemaan koko kiinteistön suojaamista paloilmoitinjärjestelmällä. 
 
 
 

5.14 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄT  
J61 Valvomolaitteet 
Kiinteistössä ei ole omaa valvomoa. Keskusvalvomo sijaitsee kunnan teknisessä palvelussa Harjamä-
essä. Keskusvalvomoon on yhteys puhelinmodeemin välityksellä. Valvomon toimintaa ei tarkastettu. 
 
J62 Säätö- ja alakeskukset 
Alajakokeskuksia on 3 kpl. Alakeskukset sijaitsevat ilmanvaihtokonehuoneissa ja lämmönjakohuoneen 
vieressä olevassa tilassa. Alajakokeskuksen laitteet ja tiedon käsittelyn keskusyksiköt ovat vuodelta 
1995. Yksiköt ovat Honeywell EMC. 
 
J63 Ohjelmistot 
Ohjelmistot ovat Honeywell. 
 
J64 Kenttälaitteet 
Kenttälaitteita on uusittu niiden rikkoontumisten yhteydessä. 
 
J64.1 Säätöjärjestelmät 
Ovat digitaalisia. 
 
J65 Kaapelointi 
On uusittu tarvittavilta osiltaan vuonna 1995. 
 
Valvomolaitteet alakeskuksineen alkavat olla teknisen käyttöikänsä päässä ja niiden vaihto olisi suosi-
teltavaa. Laitevalmistajat suosittelevat laitteiden vaihtoiäksi n. 15 vuotta, joka perustuu olemassa ole-
van laitteiston varaosien saatavuuteen.  

 
Toimenpide-ehdotukset 

• Lvi-järjestelmien peruskorjauksen yhteydessä uusiutuu myös rakennusautomaatiolaitteet. 
 

5.15 HISSIEN KUNTOARVIO 
Rakennuksessa on 2 hissiä, joista toinen on yleisökäytössä. Yleisöhissin sallittu kuormitus on 8 henki-
löä tai 640 kg. Inspecta on suorittanut hissin tarkastuksen ja seurava tarkastus on vuonna 2014. Hissi-
kori on 1980-luvulta. 
 
Yleisesti hissien toimintanopeus todettiin hitaaksi. 
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Toimenpide-ehdotukset 

• Suositellaan hissien kunnostuksen mahdollisuus peruskorjauksen yhteydessä tai uusitaan 
hissit. 

 

5.16 KIINTEISTÖNHOIDON KEHITYSTARPEIDEN ARVIOINTI 
Turvavalaistusjärjestelmän määrävälein tehtäviin testauksiin ja palaneisiin merkkivalojen lamppuihin 
kiinnitettävä enemmän huomiota. 
 

5.17 SISÄOLOSUHTEIDEN SEKÄ TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKIEN ARVIOINTI 
5.18 SISÄOLOSUHTEET JA SISÄILMASTO 
 
Sisäilman olosuhteet 
Asumisterveysoppaan 2003:1 mukaan lämmityskaudella huonelämpötilan ei tulisi ylittää arvoa 21–22 
ºC. Huonelämpötila ei saa kohota yli 26 ºC, ellei lämpeneminen johdu ulkoilman lämpimyydestä. Vält-
täväksi huonelämpötilaksi luokitellaan 18 ºC. 
 
Asumisterveysopas 2003:1 ohjeistaa asuntojen ilman suhteelliseksi kosteudeksi 20–60 %. Sisäilman 
kosteuteen vaikuttaa myös ulkoilman olosuhteet sekä vuodenaika mittaushetkellä.  
 
Sisäilmaluokitus 2008:ssa on määritelty parhaan sisäilmaluokan (S1) hiilidioksidipitoisuuden tavoitear-
voksi < 750 ppm, toiseksi parhaan (S2) < 900 ppm ja kolmanneksi parhaan (S3) < 1200 ppm. D2 
Suomen rakentamismääräyskokoelman enimmäisarvo tilojen käytön aikana 1200 ppm. 
 
Huonetiloissa tehtiin pistokoemaisesti sisäilman olosuhdeseurantamittauksia (lämpötila, suhteellinen 
kosteus ja hiilidioksidipitoisuus) 3.7. ja 29.8.2013 tutkimuskäyntien yhteydessä. Sisäilman olosuhde-
seurantamittausten tulokset on esitetty kuvissa S1, S2 ja S3.  
 
Tutkituissa huonetiloista mitatut sisäilman lämpötilat vaihtelivat tutkimushetkillä välillä 23,0–26,2 °C, 
joten ne olivat pääasiassa koholla. Sisäilman lämpötiloihin vaikuttaa kuitenkin mittaushetken ulkoilman 
olosuhteet. Sisäilman suhteellisen kosteuden arvot vaihtelivat välillä 36–47 %, joten ne olivat sopivalla 
tasolla. Tiloista 012 ja 116 mitatut hiilidioksidipitoisuudet olivat pääasiassa S1-sisäilmaluokan tasolla, 
mutta huoneesta 218 mitattu hiilidioksidipitoisuus saavutti tilan käytön aikana 1200 ppm -pitoisuuden, 
jolloin ko. tilan sisäilman laatu oli S3-sisäilmaluokan tasolla. Tilojen hiilidioksidipitoisuuksiin vaikuttaa 
tilojen ilmanvaihto sekä käyttäjämäärät. 
 
Seurantamittausten perusteella tilojen sisäilman lämpötila on koholla ainakin kesäaikana. Li-
säksi tilojen hiilidioksidipitoisuus kohoaa tilojen käytön aikana erityisesti niissä tiloissa, joissa on 
enemmän kuin yksi käyttäjä. Huoneessa 218 oli mittauksen aikana kaksi henkilöä, jolloin hiilidioksidipi-
toisuus oli korkeimmillaan 1200 ppm. Käyttäjien poistuminen huoneesta näkyy kuvaajissa siten, että 
sisäilman hiilidioksidipitoisuus laskee hetkellisesti. Sisäilman lämpötilaan ja suhteelliseen kosteuteen 
ei kuitenkaan ko. havainnolla ole vaikutusta, sillä niihin vaikuttaa myös ulkoilman olosuhteet (sään 
vaihtelu, ikkunoiden läpi tuleva lämpösäteily). 
 
Havainnot viittaavat siihen, että rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä ei riitä ylläpitämään S1-
luokan sisäilman laatua, kun huonetilassa on useampi kuin yksi käyttäjä. Lisäksi tilojen sisäilman 
lämpötila on kesäaikana korkea, mikä heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa mm. tunkkaisuuden 
tunnetta.  
 
Mittaushetkien ulkoilman olosuhteet olivat seuraavat: 

• 3.7.2013: RH = 65–95 % t = 14–20 °C 
• 29.8.2013: RH = 35–95 %, t = 11–17 °C  
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Kuva S1. Huoneen 012 sisäilman olosuhdeseurantamittaus 3.7.2013. CO2 = hiilidioksidipitoisuus 
(ppm), T = lämpötila (ºC), H = suhteellinen kosteus (%). 
 
 

 
 
Kuva S2. Huoneen 116 sisäilman olosuhdeseurantamittaus 3.7.2013. CO2 = hiilidioksidipitoisuus 
(ppm), T = lämpötila (ºC), H = suhteellinen kosteus (%). 
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Kuva S3. Huoneen 218 sisäilman olosuhdeseurantamittaus 29.8.2013. CO2 = hiilidioksidipitoisuus 
(ppm), T = lämpötila (ºC), H = suhteellinen kosteus (%). 
 
 
Ilman laatu, vaihtuvuus ja hajut 
 

A) Vanha osa: 
• Huoneissa 004, 012, 201 (valtuustosali) sekä porrashuoneessa ilman laatu oli huono ja tunk-

kainen. 
• Valtuustosalin 201 lattian muovimaton alla oli voimakas liiman haju. Samaa hajua havaittiin 

ko. tilan välipohjaan tehdystä rakenneavauksesta betonista. 
• Huoneessa 203 havaittiin mikrobiperäinen haju. Rakenneavauksissa todettiin, että ko. hajua 

tulee ulkoseinän ja välipohjan avausten kautta. Välipohjassa havaittiin muottilaudoitusta ja mi-
neraalivillaeristettä. Ulkoseinissä on ohut eristevillakerros 

• Portaikon alustilassa aistittavissa mikrobiperäistä hajua (epätiiviitä rakenteita). 
 

B) Laajennusosa: 
• Mikrobiperäistä hajua havaittiin kellarikerroksessa olevien lattialuukkujen alta (mm. huone 033 

ja tilan 049 keittiö). 
• Huoneessa 042 havaittiin mikrobiperäinen haju. Haju oli voimakasta erityisesti nurkassa ole-

van kotelorakenteen lähellä. 
• B-portaan alaosaan portaiden alle tehdystä avauksesta havaittiin mikrobiperäistä hajua. 
• Naisten pukuhuoneen 047 lattian muovimattoon tehdyssä avauksessa havaittiin mikrobiperäi-

nen haju. 
• Väestönsuojan hätäpoistumisreitillä oli voimakas mikrobiperäinen haju.  
• Tilassa SPK 016 havaittiin voimakas mikrobiperäinen haju, joka tulee huoneen läpi kulkevasta 

putkikanaalista. Tilassa ei ole ilmanvaihtoa. 
• Laajennus- ja vanhanosan liittymässä käytävällä aistittavissa mikrobiperäistä hajua (seinän 

alaosien tasoitteet ja lattia). 
 
Vanhalla osalla sekä laajennusosalla havaittiin toimistohuoneita, joissa oli käytössä ilmanpuhdistimia. 
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Ilmanpainesuhteet 
Rakennuksen molemmat osat ovat lievästi alipaineisia ulkoilmaan nähden. Paine-erot olivat 0,5-3,0 Pa 
välillä. 
 
Ääniolosuhteet 
Ei esille tulleita ongelmia. 
 
Sisäilman kuidut 
Sisäilman kuitulähteitä ei tutkittu mittauksilla, mutta käytävä- ja huonetiloissa on reunoiltaan (mm. tilat 
044, 049,117b, 147, 155 ja 247) ja yläosiltaan pinnoittamattomia akustolevyjä (mm. aulatilojen alas-
laskettujen kattojen alueilla). Ilmanvaihtokoneiden sisäosissa on mineraalivillapintaista äänieristettä ja 
ilmanvaihtokonehuoneiden sisäosat on pinnoitettu pinnoittamattomalla mineraalivillalla, joista toden-
näköisesti irtoaa kuituja sisäilmaan. 
 
Muut yksittäiset havainnot: 

• Tilan 101 vieressä olevaan varastoon on tehty jälkeenpäin siirtoilmaventtiili väliseinään. Si-
sässä oli mineraalivillaa (kuitulähde) 

• Alakattojen sisässä mineraalivillapintaisia kanavaeristeitä ja alakatoissa mm. valaisimien koh-
dilla on avoin ilmayhteys alakattoon. 

• Hissikuiluja ei tarkastettu kuin oven raosta. Hissikuilussa ei havaittu mineraalivillapintoja.  
• IV-konehuoneessa (3.kerros, keittiön vieressä) rakenteiden sisäpinnassa olevista akustiikka-

levyistä irtoaa todennäköisesti kuituja sisäilmaan. 
• Ilmanvaihtokoneiden sisäosissa havaittiin paljasta eristevillapintaa (äänieristys). 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Pinnoittamattomat akustolevyt suositellaan vaihdettavaksi pinnoitettuihin akustolevyihin. 
• Alakattojen yläpuolella olevat pinnoittamattomat eristevillapintaiset putkieristeet tulee pinnoit-

taa. Siirtoilmaventtiilien läpivientikohdat tulee tiivistää. 
• Ilmanvaihtokonehuoneiden eristevillapintaiset seinä- ja kattopinnat suositellaan vaihdettavaksi 

pinnoitettuihin eristevillapintoihin. 
• Ilmanvaihtojärjestelmään suositellaan tehtäväksi kuitukorjaukset, mikäli ilmanvaihtoa ei uusita 

kokonaisuudessaan.  
 
Muut epäpuhtauslähteet 
Alakattojen yläpuolelle alakattolevyjen ja LVIS-järjestelmien pinnoille oli kertynyt runsaasti likaa ja 
pölyä. Alakattotiloissa havaittiin epätiiviitä läpivientejä, joiden kautta oli ilmayhteys käytävä- ja huoneti-
loihin.  
Esimerkiksi: 

• Valtuustosalin sisäkatto on alaslaskettu. Yhden reunan havaittiin olevan kokonaan auki sisä-
katon puolelle. Alakatto oli ripustettu puukoolauksilla betonirakenteisesta yläpohjasta. Alaka-
ton sisäpuoli vaikutti olevan likainen (epäpuhtauksia). Yläpohjan puolen havaintojen perusteel-
la myös IV-kanavien läpivienneissä saattaa esiintyä epätiiviitä kohtia. 

• Ruokasalissa ikkunoiden vieressä on ikkunapenkkejä, joiden sisästä on tuloilmakanavia. Kote-
loissa saattaa olla epäpuhtauslähteitä (lika/pöly, mineraalivilla) 

 
Osassa kellarikerroksen huoneista havaittiin luukkuja lattian alla menevään putkitunneliin. Luukkujen 
alapuolella oli tehty tiivistyskorjauksia putkitunnelitilaan nähden, mutta tiivistykset eivät olleet huolelli-
sesti tehtyjä. Esim. vanhan osan huoneen 008 lattialuukun alla putkitunneliin menevien muovisten 
suojaputkien pääosat oli tiivistetty vain IV-teipillä. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Alakattojen yläpuolella olevien epätiiveyskohtien tiivistyskorjaukset sekä alakattotilo-
jen/kotelorakenteiden ja niiden sisäosien järjestelmien (mm. LVIS) perusteellinen puhdistus 
ennen alakattojen ummistamista. 

• Kellarikerroksen lattialuukkujen alapuolisten epätiiveyskohtien tarkastus silmämääräisesti ja 
niiden tiivistys tiivistemassalla. 
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5.19 TURVALLISUUS- JA YMPÄRISTÖRISKIT 
 
Paloturvallisuus 
Rakennuksen vanhalla osalla porrashuoneet, arkistot ja katon iv-konehuone ovat palo-osastoituja. 
Laajennusosalla päätearkisto, muut arkistot, hissin konehuone, hissikuilut, iv-konehuoneet, jätehuone 
ja tietyt varastohuoneet ovat palo-osastoituja. Käytävien osastoivat ovet ovat metallilankalasein ja 
ovensulkimin varustettuja teräsovia. Palo-osastoja ei ole merkitty erikseen tarroilla (”palo-ovi”). 
 
Poistumisreitit on merkitty poistumistievalaisimin tai heijastavin kyltein. 
Pikapaloposteja on rakennuksen vanhalla ja uudella osalla kussakin kerroksessa. 
Käsisammuttimet on merkitty selkeästi ja niiden seuraava huolto on vuonna 2014. 
 
Rakenteiden sähköläpiviennit oli yleensä tilkitty kivivillaa käyttäen. Läpivienneissä esiintyi myös epätii-
veyttä. 
 
Henkilöturvallisuus 
Ei esille tulleita asioita 
 
Rakenteellinen turvallisuus 
Vanhan osan katolla liukuva lumi voi pahimmassa tapauksessa hajottaa alemman lumiesteen. 
 
Haitta-aineet 
Yleisesti rakennusten materiaaleissa voi olla ongelmajätteiksi luokiteltavia haitta-aineita sekä sisäil-
mahaittaa aiheuttavia aineita tai kasvustoja. Otetut näytteet on esitetty luvussa 5.7.4 Laboratoriotutki-
mukset”. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Suositellaan tehtäväksi alakattojen yläpuolen paloeristävyyden ja palotiiveyden tarkastukset 
palo-osastojen rajalla. 

• Läpivientien palotiiveyden ja -eristävyyden tarkastukset. 
• Peruskorjauksen yhteydessä palo-osastointien teko nykymääräyksien mukaisiksi. 

 
 

5.20 KOSTEUSVAURIOT JA KOSTEUSMITTAUKSET 
Kohteessa tarkasteltiin märkätilojen ja maanvastaisten lattioiden sekä maanvastaisten seinien alaosi-
en pintakosteutta pistokoemaisesti, aistinvaraisesti ja pintailmaisinta apuna käyttäen. Kosteuden pai-
kantamisessa käytetty pintakosteusilmaisin (GANN Hydromette UNI 2) ilmaisee kosteutta rakenteen 
pinnasta. Pintakosteusilmaisimella tehty tarkastelu on suuntaa antava menetelmä ja tarkemmin koste-
us voidaan todeta suhteellisen kosteuden mittausmenetelmin. 
 
Pintailmaisimella havaittiin lattioissa ja seinien alaosissa paikallisia kosteiksi arvioituja alueita. Nämä 
alueet on merkitty liitteenä oleviin tutkimuspohjapiirroksiin sinisillä merkinnöillä.  
Ylimääräistä pintakosteutta esiintyi: 

- Kellarikerroksessa, mm.: 
o väestönsuojan maanvastaisessa seinässä (voitiin tarkastella vain osalta seinää) sekä 

varapoistumistien rakenteissa (kalkkihärme ja haju) 
o atk-tilan ja päätearkiston maanvastaisten seinien alaosissa 
o atk-tilaan liittyvän keittokomeron lattialuukun rakenteissa (tilassa mikrobiperäinen ha-

ju) 
o tilan 033 lattialuukun ympäristössä (mikrobiperäinen haju) 
o paikallisesti kellarikerroksen lattioissa (esim. pukutilat, siivouskeskus, lämmönjako-

huone, vanhan osan portaan alla oleva komero) 
- Ylemmissä kerroksissa, mm.: 

o paikallisesti wc- ja siivoustilojen lattioissa  
o saunaosaston suihkujen kohdalla lattiassa  
o kattoterassin vastaisessa ulkoseinässä tietyllä alueella 
o keittiön lattioissa 
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Vuotoihin ja kosteusvaurioihin liittyvät muut havainnot: 

• Aulan katossa havaittiin akuuttivesivuoto 1. kerroksen ikkunan päällä (vanhan osan ja laajen-
nusosan sisäänkäynti katos). Vesivuoto on peräisin luultavasti huonoista pellityksistä ulkosei-
nän ja ikkunoiden liittymissä 2. kerroksen kohdalla. Kyseisellä kohdalla ainakin pintamateriaa-
lien vaurioituminen on todennäköistä (myös karmipuu seinän sisässä) 

• Tilassa 203 on aistittavissa selkeä mikrobiperäinen haju (piilevät kosteusvauriot välipohjassa 
ja ulkoseinän mineraalivillassa). 

• IV-konehuoneessa (3.kerros, keittiön vieressä) havaittiin vanhoja vesivuotojälkiä katon akus-
tiikkalevyissä mm. IV-putkien läpivienneissä 

• Sähköpääkeskuksessa 016 oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. tilassa ei ollut il-
manvaihtoa lainkaan. Lattiassa oli betonirakenteinen kaapelikourukanaali. Kanaalista sähkö-
kaapelit lähtevät suojaputkissa eteenpäin (päät avoimia). Kanaalissa on puukoolauksia betoni-
rakenteita vasten (mikrobivauriot). Lisäksi tilassa on muovimattopäällyste, jossa havaintojen 
perusteella on kosteusvaurioita (ja VOC-emissiot). 

• Tilan 030 vieressä on ollut kondenssivesiputken vuoto lattialle (levykotelo vieressä). Vieressä 
olevassa sähkökeskuksessa havaittiin avopintaista mineraalivillaa välipohjan läpiviennissä 
(läpiviennin palo-osastointi epämääräinen).  

• Tilan 047 pilarin juuressa havaittiin kostea alue pintakosteusmittarilla. Betonipilarin alaosassa 
oli kuivantilan tasoite, ja muovimatto oli nostettu ylös pilarin kylkeen. Lattian päällysteen alta 
tasoitteista oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. Vastaavanlaisien vaurioiden esiin-
tyminen kellarikerroksen alueella on mahdollista (erityisesti kosteudelle alttiin materiaalit ja ve-
sihöyryntiivis lattian- tai seinän alaosan pinta) 

• Lämmönjakohuoneessa 014 ja viereisellä käytävällä on aistittavissa mikrobiperäistä hajua. 
Kyseisellä alueella saattaa olla vielä vanhan osan perustusrakenteita. Käytävässä on muovi-
laattaa. Seinien alaosissa on kuivantilan tasoitteita. Paikallisien kosteus-/mikrobivaurioiden 
esiintyminen on todennäköistä. 

• Vanhan osan yhdessä syöksytorvessa havaittiin akuutti vuoto, joka kasteli seinärakennetta. 
• Keittiössä 309 on aistittavissa mikrobiperäinen haju. Haju korostui lattioiden pesun jälkeen. 

Havaintojen perusteella lattiarakenteisiin ja seinien alaosiin kohdistuu voimakas kosteusrasi-
tus pesun yhteydessä. Paikoin myös mm. tiskauspisteen kohdalla ylemmäksi seinään kohdis-
tuu kosteusrasitusta. 

• Keittiön seinään tiskauspisteen kohdalle tehdyssä rakenneavauksessa seinälaatan alta laasti-
kerroksesta oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju. Laastikerros oli selvästi märkää. 

• Putkivuoto hormikotelossa oli kastellut välipohjan 3. kerroksen keittiön ja 2. kerroksen siivous-
huoneen välillä 

• Alakaton yläpuolella välipohjalaatan alapinnassa 2. kerroksessa havaittiin runsasta kalkkihär-
mää (aula) 

• IV-konehuoneen (laajennusosan 3. kerros, saunaosaston vieressä) ulkoilmasäleikön viereisis-
sä puurakenteissa havaittiin kosteuden aiheuttamia tummia laikkuja 

 
Tarkempia kosteusmittauksia; maanvastaisten betonirakenteiden suhteellisen kosteuden mittauksia, ei 
tehty. Sen sijaan rakenneavausten yhteydessä tehtiin suuntaa antavia suhteellisen kosteuden mitta-
uksia rakenteiden eristetilasta sekä viiltomittauksia lattiapäällysteiden alta.  
 
Tehtyjen kosteusmittausten tulokset on esitetty taulukoissa 1-3. Laajennusosan pukuhuoneen 045 
lattiamaton alla kosteus oli koholla. Se on voinut aiheuttaa maton ja liiman vaurioitumista. Laajen-
nusosan tilan 049 maanvastaisen seinän eristetilasta mitattu kosteus oli koholla. Ko. alueella olevat 
eristeet ovat todennäköisesti mikrobivaurioituneita. 
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Taulukko 1. Viiltokosteusmittaustulokset. 
Mittaus-
piste 

Tila* Suhteellinen 
kosteus, RH 
(%) 

Lämpötila, 
t (ºC) 

Sisäilman 
olosuhteet 
(RH ja t) 

1. Laajennusosa, talonmiehen työhuone 
020, lattia, vinyylilaatan alta 63,8 20,4 RH = 45,4 % 

t = 21,4 ºC 
2. Laajennusosa, tila 044, lattia, muovima-

ton alta 78,9 22,2 RH = 43,6 % 
t = 22,2 ºC 

3. Laajennusosa, pukuhuone 045, lattia, 
muovimaton alta 85,2 22,0 - 

4. ** Laajennusosa, pukuhuone 047, lattia, 
muovimaton alta 72,2 24,8 RH = 40,4 % 

t = 23,6 ºC 
*Mittauspisteet on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirroksissa, - = ei mittausta. 
** Poikkeava lämpötila, normaali lämpötila merkitsisi sitä, että suhteellinen kosteus ylittää 85% raja-
arvon. 
 
Taulukko 2. Rakennekosteusmittaukset rakennuksen sisäpuolelta. 
Mittaus-
piste 

Tila* Suhteellinen 
kosteus, RH 
(%) 

Lämpötila, 
t (ºC) 

Sisäilman 
olosuhteet 
(RH ja t) 

5. Laajennusosa, tila 037, ulkoseinän ala-
osa, eristetila 45,8 24,9 

- 6. Laajennusosa, tila 037, ulkoseinän ala-
osa, eristetila 44,8 25,2 

7. Laajennusosa, tila 040, ulkoseinä, eriste-
tila (MV2) 51,0 22,6 RH = 43,6 % 

t = 22,2 ºC 
8. Laajennusosa, tila 041, ulkoseinän ala-

osa, eristetila 59,3 21,5 RH = 57,5 % 
t = 23,1 ºC 9. Laajennusosa, tila 041, ulkoseinän kes-

kiosa, eristetila 53,7 22,1 

10. Laajennusosa, tila 049, maanvastainen 
seinä, eristetila 85,7 18,9 - 

*Mittauspisteet on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirroksissa, - = ei mittausta. 
 
Taulukko 3. Rakennekosteusmittaukset rakennuksen ulkopuolelta. 
Mittaus-
piste 

Tila* Suhteellinen 
kosteus, RH 
(%) 

Lämpötila, 
t (ºC) 

Ulkoilman 
olosuhteet 
(RH ja t) 

11. Laajennusosa, ulkoseinä, huoneen 205 
alue, eristetila (US10) 60,1 18,6 - 

12. Laajennusosa, ulkoseinä, huoneen 206 
alue, eristetila (US11) 56,4 17,9 RH = 86,3 % 

t = 13,8 ºC 
13. Laajennusosa, ulkoseinä, huoneen 266 

alue, eristetila (US13) 67,2 16,9 - 

14. Laajennusosa, ulkoseinä, huoneen 266 
viereisen käytävän alue, eristetila 
(US12) 

63,2 18,4 RH = 84,8 % 
t = 14,1 ºC 

*Mittauspisteet on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirroksissa, - = ei mittausta. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Pintakosteushavaintojen alueilla arvioitava tarve tarkempiin tutkimuksiin / korjauksiin 
• Maanvastaisissa alapohjissa ei suositella käytettäväksi tiiviitä lattiapinnoitteita esim. muovi-

mattoa, jotka voivat vaurioitua kosteuden vaikutuksesta. 
• Vuotohavaintokohtien korjaukset (vuodon estäminen ja kastuneiden materiaalien uusiminen) 
• Edellä mainittujen selkeiden kosteusvauriokohtien vauriomateriaalien poistaminen ja korjaa-

minen erillisen suunnitelman mukaan 
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• IV-koneiden ulkoilmasäleikköjen liittymien tarkastukset; seinärakenteisiin ei saa päästä valu-
maan kosteutta, kosteusvauriomateriaalien uusiminen ja rakenteiden korjaukset tarvittavalla 
tavalla 

 

5.21 LABORATORIOTUTKIMUKSET 
 
Mikrobit 
Mikrobikasvustoa esiintyy yleensä kosteusvaurioituneissa rakenteissa. Työterveyslaitoksen tulkintaoh-
jeen mukaan materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vauri-
oitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä homesieni-itiöitä runsaasti (+++/++++) tai näyt-
teessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen 
on kuitenkin normaalia. 
 
Siilinjärven kunnantalossa aiemmin vuosien 2008–2011 aikana tehdyissä rakennetutkimuksissa on 
tutkittu sisäilman mikrobistoa ja rakennusmateriaalien mikrobivaurioita seuraavissa tiloissa (HUOM! 
Tulokset on poimittu aikaisempien tutkimuksien raporteista lähtötiedoiksi/yhteenvedoksi):  

• Vanhan osa, huoneiden 001 ja 002 väliseinän lastulevy (ei viitettä mikrobivauriosta) ja mine-
raalivillaeriste (ei viitettä mikrobivauriosta) 

• Vanha osa, huoneen 001 sisäilman mikrobisto oli lajistoltaan epätavanomainen, alapohja-
laatan päältä otettu lastuvillaelvy (ei viitettä mikrobivauriosta) 

• Vanha osa, huoneen 003 ulkoseinän mineraalivillaeriste (heikko viite mikrobivauriosta) ja sok-
kelin korkkieriste (mikrobivaurio) 

• Vanhan osa, huoneen 101 ja käytävän väliseinän mineraalivillaeriste (ei viitettä mikrobivau-
riosta) 

• Vanhan osa, huoneen 107 ja käytävän väliseinän mineraalivillaeriste (ei viitettä mikrobivau-
riosta) 

• Vanha osa, huoneen 012 sisäilman mikrobisto oli lajistoltaan epätavanomainen, alapohja-
laatan päältä otettu lastuvillalevy (mikrobivaurio) 

• Vanha osa, LJH 014 maanvastaisen seinän mineraalivillaeriste (heikko viite mikrobivaurios-
ta) 

• Vanha osa, kellarikerroksen käytävän alapohjan korkkieriste (mikrobivaurio) 
• Vanha osa, kellarikerroksen kanaalista tulevan ilman mikrobisto oli lajistoltaan epäta-

vanomainen 
• Vanha osa, huoneen 104 ulkoseinän mineraalivillaeriste (ei viitettä vauriosta) ja tiilipäätyulko-

seinän mineraalivillaeriste (heikko viite mikrobivauriosta) 
• Vanha osa, huoneen 105 sisäilman mikrobisto oli lajistoltaan tavanomainen 
• Vanha osa, huoneen 108 sisäilman mikrobisto oli lajistoltaan tavanomainen, välipohjasta otet-

tu lastuvillalevy (ei viitettä mikrobivauriosta), väliseinästä otettu lastulevy (ei viitettä mikrobi-
vauriosta), väliseinän mineraalivillaeriste (mikrobivaurio) 

• Vanha osa, valtuustosalin 201 ulkoseinän mineraalivillaeriste (heikko viite mikrobivauriosta) 
• Vanha osa, 2. kerroksen aulan sisäilman mikrobisto oli lajistoltaan tavanomainen 
• Vanha osa, 2. kerroksen kokoustila 2 ulkoseinän mineraalivillaeriste (ei viitettä mikrobivaurios-

ta), tiilipäätyulkoseinän mineraalivillaeriste (heikko viite mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 031/032 ulkoseinän lastulevy (mikrobivaurio) ja mineraalivillaeriste 

(heikko viite mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 031/032 alapohjan alustäyttöhiekka (ei viitettä vauriosta ja mikrobi-

vaurio) ja styrox (ei viitettä vauriosta)  
• Laajennusosa, huoneen 031/032 sisäilman mikrobisto oli tavanomainen. 
• Laajennusosa, huoneen 032 ulkoseinän eriste, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 032 vieressä käytävän sisäilman mikrobisto tavanomainen 
• Laajennusosa, huoneen 040 ulkoseinän eriste, kivivilla (ei viitettä mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, varasto-/vapaa-aikatilan lattia, liima ja tasoite (ei viitettä vauriosta) 
• Laajennusosa, ATK-koulutustilan lattia, liima ja tasoite (mikrobivaurio) 
• Laajennusosa, monistamon 117b ulkoseinän eriste, mineraalivilla (heikko viite mikrobivau-

riosta) 
• Laajennusosa, huoneen 113 sokkelin eriste, styrox (ei viitettä mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 125 ulkoseinän eriste, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivauriosta) 
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• Laajennusosa, huoneen 131 ulkoseinän eriste, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 143 sokkelin eriste, styrox (heikko viite mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 205 ikkunan ympäryksen eristevillat (ei viitettä mikrobivauriosta, 

heikko viite mikrobivauriosta ja mikrobivaurio), päätyulkoseinän eriste, mineraalivilla (ei 
viitettä mikrobivauriosta) 

• Laajennusosa, huoneiden 205 ja 207 väliseinän kipsilevyt (ei viitettä mikrobivauriosta), väli-
seinän mineraalivillaeriste (ei viitettä mikrobivauriosta) 

• Laajennusosa, huoneen 213 ikkunan ympäryksen esite, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivau-
riosta) 

• Laajennusosa, huoneen 215 ikkunan ympäryksen esite, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivau-
riosta) 

• Laajennusosa, huoneen 219 ikkunan ympäryksen esite, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivau-
riosta) 

• Laajennusosa, huoneen 234 ikkunan ympäryksen esite, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivau-
riosta) 

• Laajennusosa, huoneen 237 ikkunan ympäryksen esite, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivau-
riosta) 

• Laajennusosa, huoneen 243 päätyulkoseinän eriste, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 243 viereisen käytävän päätyulkoseinän eriste, mineraalivilla (ei vii-

tettä vauriosta) 
• Laajennusosa, huoneiden 244 ja 245 väliseinän kipsilevy (ei viitettä mikrobivauriosta) ja mine-

raalivillaeriste (ei viitettä mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 245 ikkunan ympäryksen eriste, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivau-

riosta), ikkunan välinen kivivillaeriste (heikko viite mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, huoneen 256 viereisen käytävän päätyulkoseinän lastulevy (ei viitettä vaurios-

ta) 
• Laajennusosa, huoneen 260 ikkunan ympäryksen esite, kivivilla (ei viitettä mikrobivauriosta) 
• Laajennusosa, B-aulan ulkoseinän eriste, mineraalivilla (ei viitettä mikrobivauriosta), lastulevy 

(ei viitettä mikrobivauriosta), sisempi mineraalivilla (heikko viite mikrobivauriosta), syvempi 
mineraalivilla (heikko viite mikrobivauriosta) 

• Laajennusosa, huoneen 266 sisäilman mikrobisto oli lajistoltaan poikkeava. 
• Laajennusosa, B-portaan viereisen käytävän päätyulkoseinä, lastulevy (mikrobivaurio) ja mi-

neraalivillaeriste (mikrobivaurio) 
• Laajennusosa, saunan 301 seinän eriste, mineraalivilla (mikrobivaurio) 
• Laajennusosa, 3. kerroksen terassin vastainen ulkoseinän eriste, mineraalivilla (mikrobivau-

rio) 
 
Edellä lueteltujen tutkimusten jälkeen tehdyistä korjauksista ja korjausten laajuudesta ei ollut saatavilla 
tarkkaa tietoa. Tiedossa on ainakin, että vanhan osan kellarikerroksessa ja 1. kerroksessa on tehty 
ulkoseinien ja ikkunoiden tiivistyskorjauksia. Vanhan osan kellarikerroksen lattiarakenteet on uusittu 
lukuun ottamatta tilaa 013.  Molemmissa rakennusosissa on uusittu lattiapinnoitteita paikoittain ja kel-
larikerrosten lattioissa olevia putkitunnelin luukkuja on tiivistyskorjattu.  
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Mikrobinäytteet 2013, Insinööritoimisto Savon Controlteam: 
Rakenteiden ja rakenneavausten tutkimisen yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiin 
yhteensä 22 kpl. Lisäksi uudemman osan 3. kerroksen keittiöstä otettiin yksi pintasivelynäyte (suora-
viljely) mikrobianalyysiin. Materiaalinäytteiden tutkimustulokset on esitetty taulukossa 4 ja suoraviljely-
pintanäytteen tulos taulukossa 5. Laboratoriolausunnot ovat raportin liitteenä. 
 
Taulukko 4. Tutkittujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset. 
Mikro-
bimate-
riaalinäy-
tepiste 

Ana-
lyysi-
vastaus 
nro 

Tutkimuspaikka* Materiaali Tutkimustu-
los  

1. 

MB13-
02507 

Vanha osa, kellari krs, odotustila, por-
rashuoneen vastaisen väliseinän alaosa 

tasoite ei viitettä vau-
riosta 

2. Vanha osa, kellari krs, huone 010, välisei-
nän alaosa 

tasoite ei viitettä vau-
riosta 

3.  Laajennusosa, kellari krs, käytävä huonetta 
022 vasten, väliseinän alaosa 

maali + tasoite vahva viite 
vauriosta 

4. Laajennusosa, kellari krs, A-portaan alaosa, 
maanvastaisen seinän alaosa 

maali + tasoite ei viitettä vau-
riosta 

5. Laajennusosa, kellari krs, VSS kantavan 
väliseinän alaosa 

maali + tasoite ei viitettä vau-
riosta 

6.  Laajennusosa, kellari krs, huone 042, väli-
seinän alaosa 

maali + tasoite ei viitettä vau-
riosta 

7. Laajennusosa, 3. krs, keittiö 309, pesual-
taan puoleisen väliseinän alaosa 

klinkkerilaatan 
laasti 

vahva viite 
vauriosta 

8. Vanha osa, 2. krs, huone 203, välipohja, 
eristetila (VP2) 

mineraalivilla 
+ tervapahvi 

vahva viite 
vauriosta 

9. Laajennusosa, kellari krs, huone 040, ulko-
seinän alaosa, eristetila (MV2) 

mineraalivilla ei viitettä vau-
riosta 

10. Laajennusosa, 3. krs, huone 310, ulkosei-
nän alaosa, eristetila (US7) 

mineraalivilla ei viitettä vau-
riosta 

11. Laajennusosa, 3. krs, käytävä takkahuonet-
ta 305 vastapäätä, ulkoseinän alaosa, eris-
tetila (US8) 

mineraalivilla vahva viite 
vauriosta 

12. Laajennusosa, ulkoseinä huoneen 155 
kohdalla, eristetila (US1) 

mineraalivilla heikko viite 
vauriosta 

13. Laajennusosa, ulkoseinä huoneen 148 
kohdalla, eristetila (US2) 

mineraalivilla vahva viite 
vauriosta 

14. Laajennusosa, ulkoseinä huoneen 112 
kohdalla, eristetila (US3) 

mineraalivilla heikko viite 
vauriosta 

15. Vanha osa, ulkoseinä, kellari krs, SK koh-
dalla, eristetila (US4) 

mineraalivilla viittaa vauri-
oon 

16. Laajennusosa, ulkoseinä, keittiön 309 koh-
dalla, eristetilan keskiosa (US5) 

mineraalivilla vahva viite 
vauriosta 

17. Laajennusosa, ulkoseinä, keittiön 309 koh-
dalla, eristetilan ulkopinta (US5) 

mineraalivilla vahva viite 
vauriosta 

18. 

2013–
02635 

Laajennusosa, ulkoseinä, huoneen 205 
kohdalla, ikkunan alta, eristetila (US10) 

mineraalivilla ei viitettä vau-
riosta 

19. Laajennusosa, ulkoseinä, huoneen 206 
kohdalla, ikkunan alta, eristetila (US11) 

mineraalivilla heikko viite 
vauriosta 

20. Laajennusosa, ulkoseinä, huoneen 266 
kohdalla, ikkunan alta, eristetila (US13) 

mineraalivilla ei viitettä vau-
riosta 

21. Laajennusosa, ulkoseinä, käytävän kohdal-
la (h 266 vieressä), ikkunan alta, eristetila 
(US12) 

mineraalivilla vahva viite 
vauriosta 

22. Vanha osa, 2. krs, valtuustosali 201, väli-
pohja, eristetila (VP3) 

tervapahvi + 
mineraalivilla 

ei viitettä vau-
riosta 

*Tutkimuspaikat on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirroksissa. 
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Laajennus- ja vanhan osan kellarikerroksien väli- ja maanvastaisten seinien alaosien pinnoista (maali 
+ tasoite) otetuissa materiaalinäytteissä ainoastaan tilasta 022 otetussa näytteessä havaittiin vahva 
viite mikrobivauriosta. Ko. näytteessä mikrobipitoisuudet olivat erittäin runsaita ja näytteessä esiintyi 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja, kuten A. versicolor ja Streptomyces. Muissa seinien alaosien 
pinnoitteista otetuissa näytteissä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta.  
 
Laajennusosan keittiön 309 pesualtaan vastaisen väliseinän alaosasta otetussa klinkkerilaatan laasti-
näytteessä havaittiin vahva viite mikrobivauriosta. Näytteessä mikrobipitoisuudet vaihtelivat runsaasta 
erittäin runsaaseen ja mikrobilajistossa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia lajeja, kuten A. versicolor, 
Fusarium ja Streptomyces.   
 
Vanhalla osalla tutkittiin välipohjien eristeiden (tervapahvi + mineraalivilla) kuntoa valtuustosalissa 201 
ja tilassa 203. Valtuustosalin välipohjasta otetuissa eristenäytteessä ei havaittu viitettä mikrobivaurios-
ta. Tilan 203 välipohjasta otetussa näytteessä havaittiin vahva viite mikrobivauriosta. Ko. näytteessä 
mikrobipitoisuudet vaihtelivat kohtalaisesta runsaaseen ja näytteessä esiintyi mikrobilaji, jonka indi-
kaattorimerkitys on vielä avoin (A. ustus). Laajennusosalla ei ole välipohjarakenteita, joten niistä ei sen 
vuoksi otettu näytteitä mikrobianalyysiin. 
 
Ulkoseinien eristetilojen kuntoa tutkittiin rakennuksen ulko- ja sisäpuolelta tehtyjen rakenneavausten 
kautta. Vanhalla osalla ulkoseinää avattiin 1. kerroksen siivouskomeron kohdalta ja ko. alueella ulko-
seinän eristeessä havaittiin viite mikrobivauriosta. Näytteen mikrobipitoisuus vaihteli niukasta kohtalai-
seen ja lajistossa havaittiin kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja, kuten Engyodontium ja Strepto-
myces. Laajennusosalla ulkoseinien eristetilojen kuntoa tutkittiin laajemmin. Tilojen 040, 205, 266 ja 
310 ulkoseinien eristetiloista otetuissa eristenäytteissä ei havaittu viitettä mikrobivauriosta. Tilojen 112, 
155 ja 205 ulkoseinien eristetiloista otetuissa näytteissä havaittiin heikkoja viitteitä mikrobivauriosta. 
Vahvoja viitteitä mikrobivaurioista havaittiin tilan 148 ja huoneen 266 viereisen käytävän päädyn ul-
koseinien eristeissä sekä keittiön 309 ulkoseinäeristeissä. Lisäksi takkahuoneen 305 vastaisen käytä-
vän alueelta otetussa ulkoseinän eristenäytteessä havaittiin vahva viite mikrobivauriosta. Ulkoseinien 
vaurioalueilla havaittiin kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja, kuten A. versicolor, Eurotium, Phoma, 
punaiset hiivat, Sphaeropsidales, Streptomyces sekä mikrobilajeja, joiden indikaattorimerkitys on vielä 
avoin (Aureobasidium ja Rhizopus).  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Suosittelemme uusimaan mikrobivaurioituneet eriste- ja pinnoitemateriaalit tai vaihtoehtoisesti 
käyttämään rakenteiden kapselointiratkaisuja (isommat riskit kuin kokonaan korjauksessa). 

• Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että mikrobivaurioituneista rakenteista ei pääse il-
mavuotoa sisäilmaan. 

• Mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyössä on huomioitava Ratu 82–0383 ohjeistus 
 
Taulukko 5. Tutkitun suoraviljelypintanäytteen mikrobianalyysin tulos. 
Mikrobi-
pintanäy-
tepiste 

Ana-
lyysivas-
taus nro 

Tutkimuspaikka* Tulos 

1. MB13-
02288 

Laajennusosa, 3. krs, keittiö 
309, pesualtaan puoleisen 
väliseinän alaosa, musta 
kasvusto silikonitiivisteessä 

- näytteessä esiintyi kosteusvauri-
oon viittaava mikrobilaji (Phoma) 

- näytteen homesieni-itiöiden pitoi-
suus oli erittäin runsas 

- näytteen bakteeripitoisuus oli erit-
täin runsas 

*Tutkimuspaikat on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirroksissa. 
 
Keittiön 309 väliseinän ja lattian liittymän silikonisauman mustasta kasvustosta otetussa pintasively-
näytteessä havaittiin erittäin runsas homesieni-itiö- ja bakteeripitoisuus. Näytteessä esiintyi erittäin 
runsaasti kosteusvaurioon viittaavaa mikrobilajia (Phoma). 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Keittiötilassa on huolehdittava jatkossa, että pesuvedet saadaan ohjattua hallitusti pesualtaan 
viemäriin. Liiallinen kosteusrasitus rakenteissa edesauttaa mikrobikasvuston muodostumista 
rakenteisiin. 
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• Keittiötilaan ja sen rakenteisiin on esitetty laajempia korjauksia (kts. kohta 1326 sisäpinnat). 
• Ulkoseiniin ja maanvastaisiin rakenteisiin liittyvät riskit ja korjaussuositukset on esitetty yh-

teenveto kappaleessa 4. 
 
PAH-yhdisteet 
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-yhdisteet ovat karsinogeenisia yhdisteitä ja niitä esiintyy 
erityisesti kivihiilitervasta valmistetuissa tuotteissa. Vanhoissa rakennuksissa on käytetty kivihiiliterva-
peräisiä tuotteita (esim. kreosootti), öljypohjaisia bitumeita sekä bitumin ja kivihiilitervan seoksia raken-
teiden kosteus- ja vesieristeinä. PAH-yhdisteitä sisältäviä aineita on rakennuksen iän puolesta mah-
dollista esiintyä tervapapereissa ja -huovissa, puun kosteussuojasivelyissä, betoni- tai kivirakenteiden 
vesieristyksissä. Tulokset on esitetty Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA:n tärkeinä pitämien 
16 PAH-yhdisteen yhteenlaskettuna pitoisuutena (PAH∑EPA) sekä kokonais-PAH-pitoisuutena. PAH-
yhdisteiden kokonaispitoisuuden ongelmajäteraja-arvoksi on asetettu 200 mg/kg. 
 
Siilinjärven kunnantalossa aiemmin vuosien 2008–2011 aikana tehdyissä rakennetutkimuksissa on 
tutkittu rakennusmateriaalien PAH-yhdisteitä seuraavissa tiloissa (HUOM! Tulokset on poimittu ai-
kaisempien tutkimuksien raporteista lähtötiedoiksi/yhteenvedoksi): 

• Vanha osa, huoneen 001 alapohjan bitumisively ja tervapahvi (eivät sisällä ongelmajäteraja-
arvon ylittävää PAH-pitoisuutta) 

• Vanha osa, huoneen 012 alapohjan bitumisively ja tervapahvi (eivät sisällä ongelmajäteraja-
arvon ylittävää PAH-pitoisuutta) 

 
PAH-näytteet 2013, Insinööritoimisto Savon Controlteam: 
Rakenteiden ja rakenneavausten tutkimisen yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä PAH-analyysiin 
yhteensä 5 kpl. Tutkitut materiaalit ja niiden tutkimustulokset on esitetty taulukossa 6. Laboratoriolau-
sunto on raportin liitteenä. 
 
Taulukko 6. Tutkittujen materiaalinäytteiden PAH-analyysin tulokset. 
PAH-
näytepis-
te 

Ana-
lyysi-
vastaus 
nro 

Tutkimuspaikka* Materiaali Pitoisuus  
PAH∑EPA 
16 yhd. 
[mg/kg] 

Pitoisuus 
PAH  
yhteensä 
[mg/kg] 

Huom! 

1. 2013–
18390 

Vanha osa, yläpohja 
 

tervapahvi 0,8 1,2 

näytteiden 
profiili ei 
vastaa 

kreosoottia 

2. 

2013–
24530 

Vanha osa, ulkosei-
nä, tiilen ja sokkelin 
väli (US 4) 

pikisively 9,7 24 

3. Vanha osa, 2. krs, 
huone 203, lattia 
(VP2) 

bitumiliima < 0,5 < 5 

4. Vanha osa, 2. krs, 
huone 203, välipohja 
(VP2) 

tervapahvi 1,8 < 5 

5. Laajennusosa, 3. krs, 
keittiö 309, pesual-
taan puoleisen väli-
seinän alaosa 

bitumihuo-
pa 

4,4 11 

*Tutkimuspaikat on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirroksissa. 
 
Kaikissa tutkituissa näytteissä PAH-yhdisteiden pitoisuudet ovat matalia ja niiden kokonaispitoi-
suudet alittavat ongelmajäteraja-arvon, joka on 200 mg/kg. Näytteiden profiilit eivät vastaa 
kreosoottia. Näytteiden 1 ja 2 yhdisteitä esiintyy normaalisti bitumissa pieninä pitoisuuksina ja näyt-
teen 5 ainesosia saattaa esiintyä normaalisti kivihiilibitumissa pieninä pitoisuuksina. Tutkitut materiaalit 
eivät vaadi erityiskäsittelyä mahdollisten purkutöiden yhteydessä. 
 
Mikäli rakennuksen korjauksissa havaitaan piki/vesieristeitä, joissa on aistittavissa ”ratapölkyn” hajua, 
kyseisten eristeiden PAH-pitoisuudet ovat todennäköisesti yli ongelmajäteraja-arvon ja ne sisältävät 
kreosoottia 
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Toimenpide-ehdotukset: 
• Tutkittujen materiaalien PAH-yhdisteiden pitoisuudet alittavat ongelmajäteraja-arvon ja eivät 

näin ollen aiheuta erityistoimenpiteitä purkutöissä 
 
Asbesti 
Asbestin ja asbestipitoisten tuotteiden valmistus ja maahantuonti on ollut kiellettyä 1.1.1993 lähtien 
sekä myyminen ja käyttöönottaminen 1.1.1994 lähtien (VN päätös 852/1992). Asbestia on tiettävästi 
käytetty rakentamisessa vuosina 1910–1990. Asbestin käyttö uustuotannossa on käytännöllisesti kat-
soen loppunut teollisuusmaissa 1980-luvun loppupuolella (RT 08-10521). Asbestia on RT -ohjekortin 
08-10521 mukaan 1960- ja 1980-luvun puolella käytetty seuraavissa rakennustarvikkeissa: 
 
1960-luku 1980-luku 

• Kaukolämpöputkistot 
• Sisäverhous-, ulkoverhous- ja tuulen-

suojalevyt 
• Asbestiruiskutukset 
• Asbestipahvi, -huopa ja -kartonki 
• Paloeristyslevyt 
• Äänieristykset ja vaimennukset 
• Vedeneristeet (bitumiemulsiot, tiivistys-

tarvikkeet) 
• Palo-ovien paloeristys 
• Julkisivulevyt 
• Väliseinäelementit 
• Katteet (asbestisementtiset katteet, bitu-

mikatteet) 
• Bitumiemulsiot, -liuokset, -kateliimat, -

maalit ja -kitit 
• Lattialiimat ja -laastit (luonnonkivi-, tiili- ja 

keraamisten laattojen kiinnitys)  
• Lattiapäällysteet (magnesialattiamassat, 

hartsilaatat, vinyylilaatat, muoviset sei-
näpäällysteet) 

• Lattiapäällysteliimat, bitumiliimat 
• Laastit ja tasoitteet (lattiatasoitteet, ohut-

rappauslaastit, seinä- ja kattotasoitteet)  
• Lämmityslaitteiston tarvikkeet 
• Asbestisementtiputket 
• Ilmastointitarvikkeet (asbestisementtiset 

poistoilmakanavat, ilmastointilaitteet) 
• LVI-eristykset (aaltopahvimuotit, asbesti-

langat, -punokset, eristysmassat, pinta-
massat) 

• Ikkunapenkit 
• Kiukaat 
• Leivinuunit 
• Muut lattiat 
• Pintakäsitellyt katteet 
• Tervahuovat 
• Yleisvarusteet 

• Kaukolämpöputkistot 
• Sisäverhous-, ulkoverhous- ja tuulen-

suojalevyt 
• Asbestipahvi, -huopa ja -kartonki 
• Paloeristyslevyt 
• Äänieristykset ja vaimennukset 
• Vedeneristeet (bitumiemulsiot, muovi- ja 

kumimatot, tiivistystarvikkeet) 
• Palo-ovien paloeristys 
• Rapattujen julkisivujen saneeraus ja 

lämmöneristys 
• Julkisivulevyt 
• Väliseinäelementit 
• Alakattojen verhouslevyt 
• Katteet (asbestisementtiset katteet, bitu-

mikatteet) 
• Bitumiemulsiot, -liuokset, -kateliimat, -

maalit ja -kitit 
• Lattiapäällysteet (joustovinyylimatot, vi-

nyylilaatat, muoviset seinäpäällysteet) 
• Laastit ja tasoitteet (ohutrappauslaastit)  
• Lämmityslaitteiston tarvikkeet 
• Asbestisementtiputket 
• Ilmastointitarvikkeet (asbestisementtiset 

poistoilmakanavat, ilmastointilaitteet) 
• LVI-eristykset (asbestilangat, -punokset, 

eristysmassat, pintamassat) 
• Ikkunapenkit 
• Kiukaat 
• Liimat 
• Listat 
• Maalaustarvikkeet 
• Muut lattiat 
• Pintakäsitellyt katteet 
• Sähkötarvikkeet 
• Yleisvarusteet 

 
Siilinjärven kunnantalossa aiemmin vuosien 2008–2011 aikana tehdyissä rakennetutkimuksissa on 
tutkittu rakennusmateriaalien asbestia seuraavissa tiloissa (HUOM! Tulokset on poimittu aikaisem-
pien tutkimuksien raporteista lähtötiedoiksi/yhteenvedoksi): 

• Vanha osa, huoneen 001 alapohjan bitumiliima (sisältää asbestia), tervapaperi (ei sisällä as-
bestia), bitumisively (ei sisällä asbestia) 

• Vanha osa, huoneen 012 alapohjan bitumisively ja tervapahvi (eivät sisällä asbestia) 
• Vanha osa, huoneen 108 välipohjan bitumiliima (sisältää asbestia) 
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• Vanhan osan julkisivun yläosa, uloin maali- ja rappauspinta (sisältää asbestia) 
• Vanhan osan julkisivun yläosa, tasoiterappaus (ei sisällä asbestia) 
• Vanhan osan julkisivu, sokkelin maali (ei sisällä asbestia) 
• Vanhan osan julkisivu, sokkelin tasoiterappaus (ei sisällä asbestia) 

 
Asbestinäytteet 2013, Insinööritoimisto Savon Controlteam: 
Varsinaista laajempaa asbestikartoitusta ei tehty, mutta rakenneavausten ja rakenteiden tutkimisen 
yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä asbestianalyysiin yhteensä 11 kpl. Tutkitut materiaalit ja niiden 
tutkimustulokset on esitetty taulukossa 7. Laboratoriolausunto on raportin liitteenä 
 
Taulukko 7. Tutkittujen materiaalinäytteiden asbestianalyysin tulokset. 
Asbesti-
näytepis-
te 

Ana-
lyysivas-
taus nro 

Tutkimuspaikka* Materiaali Tutkimustulos  

1. 

13–10826 

Laajennusosa, kellari krs, 
talonmiehen työhuone 020, 
lattia 

punainen vinyyli-
laatta 

ei sisällä asbestia 

2. Laajennusosa, kellari krs, 
talonmiehen työhuone 020, 
lattia 

liima + tasoite ei sisällä asbestia 

3. Laajennusosa, kellari krs, 
naisten pukuhuone 047, lattia 

muovimatto + liima 
+ tasoite 

ei sisällä asbestia 

4. Vanha osa, 2. krs, miesten 
WC, lattia 

harmaa klinkkeri-
laatta 

ei sisällä asbestia 

5. Vanha osa, 2. krs, miesten 
WC, lattia 

klinkkerilaatan 
sauma-
/kiinnityslaasti 

ei sisällä asbestia 

6. Vanha osa, yläpohja tervapahvi ei sisällä asbestia 
7. 

13–10975 

Vanha osa, ulkoseinä, tiilen 
ja sokkelin väli (US4) 

pikisively ei sisällä asbestia 

8. Vanha osa, 2. krs, huone 
203, lattia (VP2) 

bitumiliima sisältää asbestia 
(antofylliitti) 

9. Vanha osa, 2. krs, huone 
203, välipohja (VP2) 

tervapahvi ei sisällä asbestia 

10. Laajennusosa, 3. krs, keittiö 
309, pesualtaan puoleisen 
väliseinän alaosa 

bitumihuopa ei sisällä asbestia 

11. 13–11075 Laajennusosa, 1. krs, tuuli-
kaappi, lattia 

punainen maali + 
tasoite 

ei sisällä asbestia 

* Tutkimuspaikat on esitetty liitteenä olevissa pohja- ja julkisivupiirroksissa. 
 
Tutkituista näytteistä yksi sisälsi asbestia. Laboratoriotutkimusten mukaan vanhan osan 2. kerroksen 
huoneen lattiassa oleva bitumiliimakerros sisältää asbestia (antofylliittiasbesti). Muut tutkitut näyt-
teet eivät sisältäneet asbestia. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Vanhan osan lattiarakenteisiin kohdistuvissa toimenpiteissä on huomioitava lattioiden vinyyli-
laattojen alla olevan bitumiliimakerroksen sisältämä asbesti. 

• Vanhan osan puolella on suurella todennäköisyydellä käytetty asbestiputkieristeitä (välipohjan, 
alapohjan ja ulkoseinien sisässä). 

• Vanhan osan julkisivupintaan kohdistuvissa toimenpiteissä on huomioitava uloimman maali ja 
rappauspinnan sisältämä asbesti. 

• Koska rakenteisiin ei ole tehty varsinaista asbesti/haitta-ainekartoitusta, on rakenteiden purku-
töissä huomioitava, että asbestia voi teoriassa esiintyä kohdassa ”Asbesti” luetelluissa raken-
nusmateriaaleissa. 

• Rakenteiden korjaus- ja purkutöissä vastaan tulevat epäilyttävät materiaalit on syytä tutkia en-
nen töiden jatkamista. 

• Asbestia sisältävien rakenteiden purkutyössä on huomioitava Ratu 82–0347 ohjeistus.  
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PCB ja lyijy 
PCB-yhdisteitä on käytetty rakennusten saumauksissa elastisissa polysulfidipohjaisissa saumamas-
soissa ainakin vuoteen 1974 asti, jopa mahdollisesti 1970-luvun loppuun asti. PCB-pitoisten sauma-
massojen käyttöä 1980-luvulla ei voida myöskään sulkea pois. PCB-yhdisteitä on käytetty myös muis-
sa orgaanisissa rakennusmateriaaleissa kuten lakoissa, liimoissa, tasoitteissa, pinnoitteissa, eristeis-
sä, maaleissa sekä ruosteen suojamaaleissa. PCB-pitoisia maaleja esiintyy etenkin teollisuusraken-
nuksissa, mutta myös hyvin yleisesti betonipinnoilla kellareissa, portaikoissa ja seinissä.  
 
Rakennusmateriaalien PCB ja lyijy eivät tiettävästi aiheuta rakenteissa sisäilmahaittaa, mutta ovat 
ongelmajätteitä. Ympäristöministeriön toimenpidesuosituksissa materiaali luokitellaan ongelmajätteek-
si, mikäli sen PCB -pitoisuus on suurempi kuin 50 mg/kg ja lyijypitoisuus suurempi kuin 1500 mg/kg. 
 
PCB- ja lyijynäytteet 2013, Insinööritoimisto Savon Controlteam: 
Rakenteiden tutkimisen yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä PCB- ja lyijyanalyysiin yhteensä 3 kpl. 
Tutkitut näytteet ja niiden tulokset on esitetty taulukossa 7. Laboratoriolausunto on raportin liitteenä. 
 
Taulukko 7. Tutkittujen materiaalinäytteiden PCB- ja lyijyanalyysin tulokset. 
PCB- ja 
lyijynäyte-
piste 

Ana-
lyysi-
vastaus 
nro 

Tutkimuspaikka* Materiaali Pitoisuus 
Kokonais-
PCB 
[mg/kg] 

Pitoisuus  
Lyijy 
[mg/kg] 

1. 

CK13-
01653 

Laajennusosa, kellari krs, 
siivoushuone 022, seinä 

vaalea maali < 20 < 300 

2. Vanha osa, julkisivu sininen maali < 20 < 300 
3. Laajennusosa, julkisivu, lii-

kuntasauma 
saumamassa < 20 14 000 

*Tutkimuspaikat on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirroksissa. 
 
Näytteiden PCB -yhdisteiden pitoisuudet olivat matalia ja jäivät alle määritys- sekä ongelmajäteraja-
arvojen. Rakennuksen uudemman osan liikuntasaumamassassa lyijypitoisuus ylitti ongelmajäteraja-
arvon, mutta muissa näytteissä lyijypitoisuus oli matala ja jäi alle määritys- ja ongelmajäteraja-arvon.  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Rakennuksen uudemman osan elementtisaumojen saumamassat tulee käsitellä ongelmajät-
teenä. 

• Purkutyössä on huomioitava Ratu 82–0382 ohjeistus 
 
Kaseiini 
Kaseiinia on saatettu käyttää tasoitteissa lisäaineena 1990-luvulle saakka. Kaseiinin on todettu hajoa-
van esim. kosteuden vaikutuksesta, jolloin muodostuu ammoniakkia ja mahdollisesti myös orgaanisia 
yhdisteitä.  
 
Kaseiininäytteet 2013, Insinööritoimisto Savon Controlteam: 
Rakenteiden tutkimisen yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä kaseiinianalyysiin yhteensä 2 kpl. Tutki-
tut materiaalit ja niiden tutkimustulokset on esitetty taulukossa 8. Laboratoriolausunto on raportin liit-
teenä.  
 
Taulukko 8. Tutkittujen materiaalinäytteiden kaseiinianalyysin tulokset. 
Kaseiini-
näytepiste 

Ana-
lyysivas-
taus nro 

Tutkimuspaikka* Materiaali Pitoisuus 
 [mg/kg] 

Huom! 

1. 
2013–
12684 

Vanha osa, kellari krs, 
huone 010, katto 

maali + rappaus-
tasoite 

< 0,5 
ei sisällä 
kaseiinia 2. Laajennusosa, kellari krs, 

huone 035, katto 
maali + rappaus-
tasoite 

< 0,5 

*Tutkimuspaikat on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirroksissa. 
 
Tutkittujen näytteiden kaseiinipitoisuus oli alle määritysrajan (< 0,5 mg/kg). Näytteissä ei havaittu ka-
seiinia. 
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Toimenpide-ehdotukset: 

• Tutkituissa materiaaleissa ei havaittu kaseiinia, joten ne eivät näin ollen aiheuta erityistoimen-
piteitä 

 
VOC-yhdisteet 
Kohteessa ei otettu näytteitä VOC-analyysiin tässä tutkimuksessa. Aistinvaraisia arvioita tehtiin van-
han osan valtuustosalissa 201 sekä laajennusosan pukuhuoneessa 047. Valtuustosalin lattiapinnoit-
teen alla oli voimakas VOC-yhdisteisiin viittaava haju. Pukuhuoneessa 047 lattiatasoite irtosi muovi-
maton mukana irti betonialustasta. 
 
VOC- tutkimuksilla voidaan selvittää esimerkiksi muovimattopinnoitteissa ja tasoitteissa mahdollisesti 
esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissioita. Emissioita voi syntyä erityisesti, jos 
päällystetyn rakenteen ylimääräinen kosteus aiheuttaa liimassa ja/tai päällystemateriaalissa kemialli-
sia reaktioita. Työterveyslaitoksen kokemukseen perustuva ohjeellinen arvo vanhoille ja vaurioitumat-
tomille materiaaleille on haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden (TVOC) osalta alle 
70 µg/m3g. Sisäilman haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole ohjearvoa. Työterveyslaitoksen ehdotuk-
sen mukaan (2011) toimistotyötilojen sisäilman TVOC -pitoisuuden kohonneena arvona pidetään yli 
250 µg/m3.  
 
Siilinjärven kunnantalossa aiemmin vuosien 2008–2011 aikana tehdyissä rakennetutkimuksissa on 
tutkittu lattiapinnoitteiden ja sisäilman VOC-yhdisteitä seuraavissa tiloissa (HUOM! Tulokset on poi-
mittu aikaisempien tutkimuksien raporteista lähtötiedoiksi/yhteenvedoksi): 

• Vanha osa, huoneen 001 lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus oli 15 
µg/m3g. 

• Vanha osa, huoneen 007 lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus oli 350 
µg/m3g. 

• Vanha osa, huoneen 012 lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus oli 16 
µg/m3g. 

• Vanha osa, kellarikerroksen käytävän lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus 
oli 19 µg/m3g. 

• Vanha osa, huoneesta 105 otettu sisäilman VOC-näyte. TVOC -pitoisuus oli 120 µg/m3. 
• Vanha osa, huoneesta 105 lattiapinnoitteen päältä suunnattu VOC-kupunäyte. TVOC -

pitoisuus oli 60 µg/m3. 
• Vanha osa, huoneen 105 lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus oli 36 

µg/m3g. 
• Vanha osa, huoneesta 108 otettu sisäilman VOC-näyte. TVOC -pitoisuus oli 35 µg/m3. 
• Vanha osa, huoneesta 108 lattiapinnoitteen päältä suunnattu VOC-kupunäyte. TVOC -

pitoisuus oli 30 µg/m3. 
• Vanha osa, huoneen 108 lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus oli 46 

µg/m3g. 
• Vanha osa, 1. kerroksen aulan lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus oli 24 

µg/m3g. 
• Vanha osa, 2. kerroksen kokoustila 2 lattiapinnoitteen VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus 

oli 1520 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneesta 031/032 otettu sisäilman VOC-näyte. TVOC -pitoisuus oli 90 µg/m3. 
• Laajennusosa, huoneen 032 lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus 

oli 50 µg/m3g. 
• Laajennusosa, varasto-/vapaa-aikatilan lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -

pitoisuus oli 230 µg/m3g. 
• Laajennusosa, ATK-koulutustilan lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -

pitoisuus oli 60 µg/m3g. 
• Laajennusosa, puhelinkeskuksen 119 lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -

pitoisuus oli 300 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneen 125 lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus 

oli 100 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneesta 143 otettu sisäilman VOC-näyte. TVOC -pitoisuus oli 50 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneen 146 lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus 

oli 80 µg/m3g. 
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• Laajennusosa, huoneen 152 uusitusta lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -
pitoisuus oli 70 µg/m3g. 

• Laajennusosa, huoneesta 213 otettu sisäilman VOC-näyte. TVOC -pitoisuus oli 110 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneen 213 lattiapinnoitteen päältä suunnattu VOC-kupunäyte. TVOC -

pitoisuus oli 60 µg/m3. 
• Laajennusosa, huoneesta 215 otettu sisäilman VOC-näyte. TVOC -pitoisuus oli 40 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneen 218 lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus 

oli 130 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneesta 234 otettu sisäilman VOC-näyte. TVOC -pitoisuus oli 30 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneesta 234 otettu sisäilman VOC-näyte. TVOC -pitoisuus oli 90 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneen 234 lattiapinnoitteen päältä suunnattu VOC-kupunäyte. TVOC -

pitoisuus oli 40 µg/m3. 
• Laajennusosa, huoneen 236 lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus 

oli 60 µg/m3g. 
• Laajennusosa, huoneen 254 lattiapinnoitteesta otettu VOC-materiaalinäyte. TVOC -pitoisuus 

oli 70 µg/m3g. 
 
Kohteessa on ko. tutkimusten jälkeen uusittu lattiapinnoitteita. Maanvastaisiin lattiarakenteisiin on 
pääsääntöisesti vaihdettu kosteutta kestäviä ja höyryläpäiseviä lattiapinnoitteita (mm. kuivapuristelaat-
ta). Kohteen kellaritiloissa on kuitenkin yhä muovimateriaalein päällystettyjä maanvastaisia kiviraken-
teita. Erityisesti näissä tiloissa on olemassa riski lattiapinnoitteiden ja niiden liimojen kemialliseen ha-
joamiseen liiallisen kosteuden takia (maakosteuden nousu).  
 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Maanvastaisissa lattiarakenteissa suosittelemme korvaamaan muoviset lattiapinnoitteet kos-
teutta kestävillä ja vesihöyryä läpäisevillä lattiamateriaaleilla. 

• Vanhat muoviset lattiapinnoitteet on suositeltavaa uusia myös 1.-3. kerroksissa, sillä vuosien 
2008–2011 aikana tehdyissä tutkimuksissa havaittiin paikoitellen kohonneita TVOC-
pitoisuuksia muovisissa lattiapinnoitteissa. Lisäksi vanhat muoviset lattiapinnoitteen alkavat ol-
la käyttöikänsä loppupuolella. 

• Lattiatasoitteet suositellaan hiottavaksi ennen uusien pintojen asentamista. 
• VOC-yhdisteet voivat imeytyä muovimatto- ja tasoitekerroksista myös runkobetoniin asti. Tä-

män vuoksi suosittelemme myös selvittämään runkobetonin VOC-pitoisuudet lattiatasoitteiden 
hionnan jälkeen, jotta betonipintoja voidaan lämmittää ja tuulettaa riittävästi ennen uusien pin-
noitteiden asentamista 

• Työnsuunnittelussa kuitenkin kannattaa huomioida, että vanhat pinnoitteet ja tasoitteet poiste-
taan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta lattioiden tuuletusaika ennen uutta tasoi-
tusta saadaan mahdollisimman pitkäksi. 

 
Teolliset kuidut ja pölynkoostumus 
Kohteessa ei otettu näytteitä kuitu- ja pölynkoostumusanalyyseihin tässä tutkimuksessa. 
 
Teollisten mineraalikuitujen määrälle pinnoilla ei ole virallista ohjearvoa. Työterveyslaitoksen suositus 
ohjearvoksi on 0,2 kuitua/cm2. Ohjearvon ylittävissä pitoisuuksissa suositellaan selvitettäväksi kuitu-
lähteet sekä mahdollisuudet kuitupitoisuuksien vähentämiseksi. Pölynkoostumustutkimuksilla pysty-
tään tarkastelemaan huonetiloissa esiintyvän pölyn sisältöä elektronimikroskoopilla. 
 
Siilinjärven kunnantalossa aiemmin vuosien 2008–2011 aikana tehdyissä sisäilmatutkimuksissa on 
tutkittu kuitupitoisuuksia ja pölynkoostumusta seuraavissa tiloissa (HUOM! Tulokset on poimittu 
aikaisempien tutkimuksien raporteista lähtötiedoiksi/yhteenvedoksi): 

• Vanha osa, huoneen 008 hyllyn päältä otetussa 2 viikon laskeumanäytteessä kuitupitoisuus 
0,3 kuitua/cm2 ja työtason päältä otetussa näytteessä < 0,1 kuitua/cm2. 

• Vanha osa, huoneen 104 ylätasolta ja työtasolta otetut pölynkoostumusnäytteet sisälsivät ta-
vanomaista huonepölyä. 

• Vanha osa, huoneen 108 kaapin päältä otetussa 2 viikon laskeumanäytteessä kuitupitoisuus 
0,4 kuitua/cm2. Huonepölystä otettu pölynkoostumusnäyte sisälsi tavanomaista huonepölyä. 

• Vanha osa, 1. kerroksen käytävän välikaton yläpuolelta otettu pölynkoostumusnäyte sisälsi 
mineraalikuituja. 
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• Laajennusosa, huoneen 037 kaapin päältä otetussa 2 viikon laskeumanäytteessä kuitupitoi-
suus 0,3 kuitua/cm2. 

• Laajennusosa, huoneen 114 kaapin päältä otetussa 2 viikon laskeumanäytteessä kuitupitoi-
suus < 0,1 kuitua/cm2. Huonepölystä otettu pölynkoostumusnäyte sisälsi tavanomaista huo-
nepölyä sekä pieniä määriä lasi- ja vuorivillan tyyppisiä kuituja. Huoneen tuloilmapääte-
elimen sisältä otetussa pölynkoostumusnäytteessä havaittiin pieniä mineraalihiukkasia, lasi- 
ja vuorivillan tyyppisiä kuituja sekä siitepölyhiukkasia. 

• Laajennusosa, huoneen 147 kaapin päältä otetussa 2 viikon laskeumanäytteessä kuitupitoi-
suus 0,1 kuitua/cm2. 

• Laajennusosa, 2. kerroksen B-portaan aulasta otettu pölynkoostumusnäyte sisälsi tavan-
omaista huonepölyä sekä paljon vuorivillan tyyppisiä kuituja. 

• Laajennusosa, huoneen 214 hyllyn päältä otetussa 2 viikon laskeumanäytteessä kuitupitoi-
suus < 0,1 kuitua/cm2 ja työtason päältä otetussa näytteessä < 0,1 kuitua/cm2 

• Laajennusosa, huoneen 244 tuloilmakanavasta otettu pölynkoostumusnäyte sisälsi pieniä mi-
neraalihiukkasia, paljon lasi- ja vuorivillan tyyppisiä kuituja sekä vertailumateriaali vas-
taamattomia kuituja. 

• Laajennusosa, huoneen 255 kaapin päältä otetussa 2 viikon laskeumanäytteessä kuitupitoi-
suus < 0,1 kuitua/cm2. 2 viikon huonepölystä otettu pölynkoostumusnäyte sisälsi tavanomaista 
huonepölyä sekä jonkin verran lasivillan tyyppisiä kuituja. Vanha huonepölynäyte sisälsi 
tavanomaista huonepölyä. 

 
Toimenpide-ehdotukset: 

• Toimenpiteet on esitetty kohdassa 5.7.1 Sisäolosuhteet ja sisäilmasto ”Sisäilman kuidut” ja 
”Muut epäpuhtauslähteet”. 
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