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Kohteen yleiskuvaus
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• Rakennus on rakennettu vuonna 1931 vedenottolaitokseksi. 

• Vuonna 1982 rakennus muutettiin taidekeskukseksi. 

• Rakennuksen länsiosa on peruskorjattu vuonna 2008. 

• Tämän tutkimuksen selvitykset koskevat rakennuksen peruskorjaamatonta 

itäosaa.

• Rakennuksessa on koettu sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua



Kohteen yleiskuvaus
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• Itäosan matala osa on 1-kerroksinen ja korkea osa 3-kerroksinen. 

• Rakennuksessa on kellarikerros korkeamman osan alla.

• Rakennuksessa on pääosin painovoimainen ilmanvaihto. Osassa tiloja on 

koneellinen ilmanvaihto.



Aiemmat tutkimukset ja asiakirjat
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• Alkuperäisiä arkkitehtikuvia 1930-luvulta

• 2008 vuoden länsiosan peruskorjauksen arkkitehtikuvia

• Rakennuksen kuntokartoitus (2015)
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Korjausten ja sisäilman kannalta 

merkittävimmät havainnot



Maanvastainen alapohja
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• Kellarikerroksen alapohjalaatassa todettiin kauttaaltaan kohonnut

kosteuspitoisuus. 

• Maanvaraisen betonilaatan alta puuttuu lämmöneriste ja laatan alapuolinen maa-

aines on hienojakoista, jolloin kosteutta siirtyy rakenteeseen diffuusiolla ja sen 

lisäksi myös kapillaarisesti. 

• Alapohjarakenteen betonilaattojen välissä kapillaarikatkona toiminut bitumisively

on ohittanut teknisen käyttöikänsä, eikä se enää estä kosteudennousua rakenteen 

pintaosiin käyttötarkoituksensa mukaisesti. 



Maanvastaiset seinät

2020-03-11

7

• Maanvastaisissa ulkoseinissä on merkittävää ylimääräistä kosteusrasitusta johtuen 

puutteellisista vedenohjaus- ja kuivatusjärjestelmistä sekä puutteellisesta 

rakenteen vedeneristyksestä. 

• Rakenteessa oleva bitumi on ylittänyt teknisen käyttöikänsä, eikä toimi enää 

vedeneristeenä. 



Ulkoseinät
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• Patterisyvennyksissä on korkkieriste



Ulkoseinät
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• Ulkopuolinen 

kosteusrasitus on 

aiheuttanut näyttelytilan 

pohjoispuoliseen seinään 

kosteusvaurion

• Sisäpuolen maali irtoilee ja 

ulkoseinän korkkieristeessä 

oli havaittavissa voimakas 

mikrobiperäinen haju 

kosteusrasitetulla kohdalla



Kaksoislaattarakenteet
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• Välipohjat ovat kaksoislaattarakenteita

• Rakenteiden sisällä on vanhat 
muottilaudoitukset, jotka ovat voineet 
vaurioitus vesivuotojen tai rakennusaikaisen 
kosteuden seurauksena.

• Korjauksille pitkää käyttöikää tavoiteltaessa 
kotelorakenteet lähtökohtaisesti suositellaan 
tyhjennettäväksi vanhoista materiaaleista.



Kaksoislaattarakenteet
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• Yläpohjarakenteiden lämmöneristys on 
heikko; korkealla osalla lämmöneristeenä on 
koksikuona, matalalla osalla ei ole 
lämmöneristettä



Ilmayhteydet kaksoislaattavälipohjista
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• Kaksoislaattarakenteisiin 

tehtyjen merkkiainekokeiden

perusteella kotelorakenteista 

on ilmayhteyksiä sisäilmaan 

ulko- ja väliseinäliittymissä, 

putkiläpivienneissä ja 

pattereiden kiinnityskohdissa 



Ilmayhteydet kaksoislaattayläpohjista
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• Merkkiainekokeiden perusteella kaksoislaattarakenteiden sisältä on 

ilmayhteyksiä sisätiloihin



Ryömintätilallinen alapohja 
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• Näyttelytilassa on betonirakenteinen ryömintätilallinen alapohjarakenne, joka on 

yhteydessä putkikanaaleihin.



Ryömintätilallinen alapohja 
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• Ryömintätilan tuuletus on heikko ja siellä on kosteutta ja epäpuhtauksia 

(mikrobiperäinen haju), jotka pääsevät kulkeutumaan epätiiviyskohdista (luukut, 

seinien liitoskohdat) ilmavirtausten mukana sisätiloihin heikentäen sisäilman 

laatua.

• Pitkäaikaisen paine-eromittauksen perusteella ryömintätilasta on jatkuvaa 

lievää ilmavirtausta sisätiloihin päin.



Altistumisolosuhteiden arviointi

• Tiloissa, joissa havaittiin ryömintätilassa ja putkikanaaleissa kosteutta ja 

mikrobiperäistä hajua, paine-eromittauksen perusteella jatkuvaa 

ilmavuotoa sisätiloihin päin ja merkkiainekokeella useita epätiiviyskohtia 

rakenteessa, on vaikutus sisäilman laatuun heikentävästi erittäin 

todennäköinen. Ja poikkeavaa altistumisolosuhdetta voidaan pitää 

näissä tiloissa erittäin todennäköisenä ja tutkimuksessa 

merkittävimpänä sisäilman laatua heikentävänä tekijänä.

• Myös muissa tiloissa on epäpuhtaita rakennusmateriaaleja, joista on 

ilmayhteyksiä sisätiloihin ja tavanomaisesta poikkeava 

altistumisolosuhde on mahdollinen koko rakennuksessa.
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Kiitos!
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