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1. YLEISTÄ 

Tässä tutkimusraportissa käsitellään Jyväskylässä osoitteessa Koivurannantie 1 sijaitsevassa ra-

kennuksessa tehtyjä rakenteiden kuntotutkimuksia. Tutkimuksen toimeksiantajana oli Senaatti-

kiinteistöt. 

 

Tutkitussa rakennuksessa toimivat VTT ja Enas Oy. Rakennuksessa on toimisto- ja laboratorioti-

loja sekä koehalli, jonka käyttö vastaa teollista ympäristöä. 

 

Rakennus on valmistunut 1980- ja 1990-lukujen taitteessa ja sitä on laajennettu vuonna 1999. 

Käytetyt rakenneratkaisut ovat kummallakin osalla samankaltaisia. 

 

Tutkimuksia varten on laadittu tutkimussuunnitelma 2.11.2012, jota on päivitetty 30.4.2013. 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksessa käytettyjen rakenteiden suunnitelmanmu-

kaisuutta sekä arvioida rakenteiden korjaustarvetta ja soveltuvia korjausmenetelmiä havaintojen 

perusteella. Rakenteiden kunnon arvioimiseksi rakennusmateriaaleista otettiin mikrobinäytteitä ja 

tehtiin kosteusmittauksia. 

 

Aiemmin tehtyjen VTT sisäilmastoselvityksen 11.6.2012 ja Koehallin rakennusteknisen käytettä-

vyysselvityksen 4.2.2013 keskeiset havainnot ja toimenpide-ehdotukset on esitetty tässä rapor-

tissa. Aiemmat selvitykset keskittyivät rakennuksen alkuperäisen osan toisen ja kolmannen ker-

roksen alueelle sekä koehalliin. 

 

Salaojien kuntoa on tutkittu kuvaamalla LVI-teknisten selvitysten yhteydessä. 

 

Raportissa esitetyt havainnot koskevat vain tutkittuja rakenteita tutkimusajankohtana. Tutkimus-

tulosten tai havaintojen yleistäminen muihin rakenteisiin voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin. 

Tässä raportissa esitettyjen tutkimustulosten ja johtopäätösten irrottaminen asiayhteydestään ja 

julkaiseminen on kielletty ilman raportin laatijan kirjallista lupaa. Tuloksia tulkittaessa on huomi-

oitava rakenteiden kuntoon vaikuttava kokonaisuus, mistä johtuen yksittäisten havaintojen pe-

rusteella on vaarana tehdä virheellisiä päätelmiä. 

 

Tutkimusraportti ei ole korjaustöiden työselostus. Korjaustöitä varten on laadittava erillinen kor-

jaussuunnitelma, joka perustuu vaurioiden todelliseen laajuuteen ja korjaustarpeeseen. Korjaus-

laajuus ja -tapa on suositeltavaa varmistaa ennen varsinaista korjaustyötä tehtävillä raken-

neavauksilla. 

 

 

2. TUTKIMUSTULOKSET JA HAVAINNOT RAKENNEAVAUK-

SISTA 

2.1 Yleistä 

 

Rakenneavausten paikat ja havainnot tarkemmin on esitetty raportin liitteenä olevissa paikan-

nuskaavioissa ja havaintokorteissa. Kaikista rakenneavauksista ja näytteenottokohdista ei ole 

tehty havaintokorttia, mikäli niissä tehdyt havainnot olivat samankaltaisia muihin vastaaviin ra-

kenteisiin verrattuna. 

 

2.2 Ala- ja välipohjat 

 

Alapohjiin tehtiin yhteensä kolme rakenneavausta Ø 80…110 mm timanttiporalla sekä kaksi rei-

kää pieniläpimittaisella poranterällä. Rakennuksen alkuperäisen osan alapohjan kerroksellisessa 

rakenteessa on käytetty kevytsorabetonia. Pintabetonilaatta on valettu suoraan kevytsorabetonin 

päälle. Rakennuksen laajennusosalla kerroksellisessa ala- ja välipohjarakenteessa on käytetty 
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kevytsoraa. Kevytsoran ja pintabetonilaatan välissä on suodatinkangas. Rakenneavauksissa ei 

havaittu orgaanisia rakennusmateriaalikerroksia. 

 

Rakennuksen alkuperäisen osan kylmähuoneiden lattiassa on filmivanerilevy lattiapinnoitteen 

(muovimatto) ja teräsohutlevypintaisen elementin välissä. Vanerilevy on vaurioitunut. 

 

Asunto-osassa väestönsuojan yläpuolella olevaan kerrokselliseen välipohjarakenteeseen tehtiin 

rakenneavaus ja tarkastusreikä pieniläpimittaisella poranterällä. Välipohjan täyttönä oleva hiekka 

on käsin tunnustellen selkeästi kosteaa. Hiekkatilassa vallitsee 100 % suhteellinen kosteus huo-

nelämpötilassa. Rakenteessa ei havaittu irrotus-/valukaistaa hiekan ja pintabetonilaatan välissä. 

Mahdollisen orgaanisen irrotuskaistan olemassaoloa ei voida pois sulkea, sillä se on voinut lahota 

kokonaan kosteusvaurion seurauksena. 

 

Rakennuksen uudemman osan väestönsuojan yläpuolella olevaan kerrokselliseen välipohjaan 

tehtiin rakenneavaus toisen kerroksen laboratoriossa. Lisäksi rakenteen raja varmistettiin pieni-

läpimittaisella poranterällä laboratorion lattian toisessa osassa. 

 

Vanhemmalla osalla havaittiin keraamisten laattojen olevan irti alustastaan tilassa 1029. Saman 

tilan lattiassa on halkeama, joka on halkaissut laattoja ja laattasaumoja.  Muissa laatoitetuissa 

lattioissa havaittiin yksittäisiä vaurioita. 

 

Uudemmalla osalla akryylibetonilla pinnoitetuissa lattioissa esiintyy halkeamia rakenteiden muu-

toskohdissa. Lattiapinnoitteen ylösnoston ja pintabetonilaatan liittymät ovat halkeilleet. Vastaa-

vissa kohdissa ei havaittu poikkeamia pintakosteudenosoittimella. 

 

2.3 Ikkunat ja ulkoseinät 

 

Ikkunat on asennettu eristetilan ulko-osaan. Ikkunoiden apukarmit ovat painekyllästettyä puuta. 

Ikkunapenkin ja smyygien takaa on yhteys sisäilmaan ulkoseinän eristetilasta. Ikkunakarmien 

tilkkeenä on käytetty polyuretaanivaahtoa. Havaintojen perusteella vaahdon sideaineita on haih-

tunut ja polyuretaanivaahto on hyvin huokoista. Rakennuksen uudemmalla osalla tilkevälin sisä-

pintaan on lisäksi asennettu elastinen tiivistysmassa. 

 

Ikkunoiden alapuolella oleva seinärakenne on tiili-villa-tiili -rakenne, jossa on painekyllästetty 

puukoolaus. Ulkopinnassa on käytetty tuulensuojalevynä kipsilevyä. Sivusuunnassa ikkunan ala-

puolinen ulkoseinärakenne liittyy betonipilareihin. Betonin ja tiilimuurauksen pystyliittymissä 

esiintyy halkeamia, joista on yhteys ulkoseinän eristetilaan. Sisätiloissa olevat tiilipinnat ovat 

maalattuja. Rakenteessa ei ole höyrynsulkua. 

 

Rakennepiirustusten ja rakenneavausten perusteella ulkoseinän eristetila ja siinä olevat puukoo-

laukset jatkuvat rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa lattiapintaan saakka sokkelihalkaisun 

lämmöneristeen sisäpuolelle. Ulkoseinän alaosaan tehtiin yhteensä kolme rakenneavausta. 

Maanpinta on rakennuksen vierellä noin 200 mm lattiapintaa alempana. Rakenneavauksissa ei 

havaittu näkyviä vaurioita. Sokkelihalkaisun alareunassa on todennäköisesti maaperäyhteys. 

 

Ikkunoiden yläpuolella olevan palkin leukaosa on pellitetty ja leuan pystyosassa on mineraalivil-

laa lämmöneristeenä.  

 

Ikkunoiden välissä olevia levyrakenteisia umpiosia on rakennuksen vanhemmalla osalla ensim-

mäisessä ja toisessa kerroksessa.  Käytetyt levyt ovat kipsi- ja lastulevyjä, eristeenä on mineraa-

livillaa ja ulkoverhouksena on tiili. Rakenteessa ei ole höyrynsulkua eikä tuulensuojaa. Rakennuk-

sen uudemmalla osalla ikkunoiden välissä on apukarmipuut (2 kpl), joiden välissä on mineraali-

villakaista. 

 

Rakennuksen uudemmalle osalle tehtiin kaksi rakenneavausta käytävien päädyssä olevien ikku-

noiden yläpuolelle. Rakenteessa ei ole höyrynsulkua. Samantyyppinen rakenne on oletettavasti 

kaikissa pystysuuntaisissa ikkunanauhoissa. 
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Elementtirakenteisten palkkien ja pilareiden saumoissa esiintyy väripoikkeamia sisäpinnoilla. Vä-

ripoikkeamat esiintyvät saumamassan päällä olevassa maalissa. Värimuutoksen kohdalla on ha-

vaintojen perusteella palkin asennuksessa käytetyt muoviset asennuspalat. 

 

2.4 Yläpohjat, IV-katosten lattiat 

 

Yläpohjaan tehtiin kaksi rakenneavausta vesikatekermin läpi. Havaintojen perusteella rakennuk-

sen uudemman osan yläpohjan lämmöneristeissä on käytetty tuuletusurallista mineraalivillaa. 

Vanhemmalla osalla yläpohjan eristeissä ei ole tuuletusuria, mikä vastaa aiemmassa tutkimuk-

sessa tehtyjä havaintoja. 

 

IV-katosten lattioissa on kerroksellinen rakenne, jossa on mineraalivillaa. Kantavan holvin pin-

nassa on alumiinipintainen höyrynsulkumuovi. Pintabetonilaatan alla on käytetty irrotuskaistana  

vanhemmalla rakennuksen osalla muovia ja laajennusosalla kuitukangasta. 

 

IV-katosten lattiapinnoitteena on muovimatto, joka toimii vedeneristeenä. Vanhemmalla osalla 

(keskimmäisessä IV-katoksessa) muovimaton liittymät ovat epätiiviitä ja ylösnostot seinille pai-

koin irtonaisia. Vanhemmalla osalla IV-katoksen lattiassa ei ole lattiakaivoa tai muuta hallittua 

vedenpoistoreittiä. 

 

IV-katosten lattian kanavaläpivientien kohdilla ei todennäköisesti ole lämmöneristettä ollenkaan. 

 

2.5 Väliseinät 

 

Koehallin väliseiniin tehtiin kolme rakenneavausta. Levyrakenteisissa väliseinissä on käytetty kip-

silastulevyä (Sasmox tai vastaava). Seinät ovat puurunkoisia ja alajuoksu on havaintojen perus-

teella painekyllästettyä puuta. Väliseinissä ei ole mineraalivillaa tai muuta eristettä. 

 

2.6 Lattiakanaalit 

 

Lattiakanaaleja katselmoitiin IV-kuiluista sekä koehallissa olevista huoltoluukuista. IV-kuilujen 

kohdilla kulkevassa lattiakanaalissa esiintyy yleisesti pölyä ja lähinnä kiviaineista rakennusjätettä 

(laasti- ja betonipurseet). 

 

Koehallin puolella lattiakanaaleissa on paljon epäpuhtauksia. Kanaaleissa on etenkin paperiperäi-

siä epäpuhtauksia, jyrsijöiden ulostetta ja pölyä. 

 

2.7 VTT, sisäilmastoselvitys 11.6.2013 

 

Aiemmassa tutkimuksessa tehtiin rakenneavauksia levyrakenteisiin ikkunoiden umpiosiin, ikku-

noiden liittymiin sekä vesikatolle.  Lisäksi avattiin alaslaskettuja sisäkattoja ja koteloita niiden 

kunnon ja mahdollisten hajujen leviämisreittien selvittämiseksi. 

 

Keskeisimmät vuonna 2012 tehdyt havainnot 

 Tilassa 3022 todettiin ilmavuotoreittejä ikkunakarmien ja rakennusrungon liittymissä. 

 Viemärivuoto tilan 2056 katossa. 

 Tilassa 2039 ei ole höyrynsulkua levyrakenteisessa ikkunan umpiosassa. Ulkoseinän liittymis-

sä näkyy ilmavuotojälkiä. 

 Toisen kerroksen vesikaton lämmöneristeenä olevassa mineraalivillassa ei ole tuuletusuria. 

 Alaslaskettujen kattojen yläpuolella on avoimia mineraalivillapintoja, mm. jäämiä poistetuista 

akustointilevyistä sekä avoimia IV-kanavaeristeitä. 

 IV-kuilujen muuratuissa seinissä esiintyy halkeamia, joiden kautta voi tapahtua ilmavuotoja. 

 Jäte- ja raitisilmavirrat pääsevät mahdollisesti sekoittumaan rakennuksen vesikatolla olevissa 

IV-katoksissa. 

 IV-kanavissa ja tarkastusluukuissa havaittiin paikoitellen epätiiviyskohtia. 
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 Toisen kerroksen kirjastossa ja käytävällä havaittiin poikkeavaa hajua, joka vastaa ensimmäi-

sen kerroksen laboratorioissa olevaa hajua. Hajun lähdettä ei selvitetty. Havainnot viittasivat 

lähinnä epäsuoriin leviämisreitteihin, kuten ilmanvaihtokanavistoon. 

 

2.8 Koehallin rakennustekninen käytettävyysselvitys 

 

Koehallin tilojen rakennustekniset puutteet liittyvät tilojen muuttuneeseen käyttötarkoitukseen ja 

prosesseista aiheutuvaan kosteusrasitukseen. Saadun tiedon mukaan käytöstä aiheutuvaa koste-

usrasitusta ollaan vähentämässä VTT:n valmisteleman pintarakenteiden korjaushankkeen myötä. 

 

Koehallissa olevat ovet ovat havaintojen mukaan epätiiviitä ja niiden kautta tapahtuu lämpö-

vuotoja. Koehallin katossa on kosteusvauriojälkiä, joiden syy ei ole selvinnyt tutkimuksissa. 

 

Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan koehallissa on LVI-tekniikkaan liittyviä puutteita. 

 

Koehallin eri tilat ovat ilmayhteydessä toisiinsa, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien ja melun le-

viämisen eri tilojen välillä. 

 

 

3. MIKROBINÄYTTEET 

3.1 Rakennusmateriaalinäytteet alkukesällä 2013 

 

Rakennusmateriaalinäytteitä otettiin rakenneavausten yhteydessä mikrobien määrittämistä var-

ten. 

 

Otetut mikrobimateriaalinäytteet 

 

MNMIK 15.05:_1 Min. villaa ulkoseinästä ikkunan alapuolelta, vanha osa, 4091 

MNMIK 16.05:_1 Min. villaa ulkoseinästä ikkunan alapuolelta, vanha osa, 4024 

MNMIK 16.05._2 Min. villaa ulkoseinästä lattianrajasta, vanha osa, 3. krs, 3004 

MNMIK 16.05._3 Min. villaa ulkoseinästä ulkokautta ikkunan yläpuolelta, vanha osa, 3005 

MNMIK 16.05:_4 Min. villaa ulkoseinästä ulkokautta ikkunan yläpuolelta, vanha osa, 3030  

MNMIK 17.05:_1 Min. villaa ulkoseinästä lattianrajasta, vanha osa, 3033 

MNMIK 17.05:_2 Min. villaa ulkoseinästä ulkokautta ikkunan yläpuolelta, uusi osa, 3510 

MNMIK 17.05:_3 Min. villaa ulkoseinästä lattianrajasta, uusi osa, 3515 

MNMIK 17.05:_4 Kipsilevyn kartonkia ulkoseinästä ikkunan umpiosasta, vanha osa, 2097 

MNMIK 17.05:_5 Min. villaa ulkoseinästä ulkokautta ikkunan yläpuolelta, vanha osa, 2005 

MNMIK 17.05:_6 Min. villaa ikkunan yläpuolelta levyrak. ulkoseinästä, uusi osa, 2501 

MNMIK 17.05:_7 Pölyä koehallin väliseinästä alajuoksun päältä, vanha osa, metsähalli 

MNMIK 23.05:_1 Kuitukangasta välipohjasta, uusi osa, 2519 

MNMIK 23.05:_2 Kuitukangasta välipohjasta, uusi osa, 1516 

 

Ulkoseinien eristetilasta otetut näytteet otettiin säännönmukaisesti eristetilan sisäosasta. Suomen 

ilmasto-olosuhteista johtuen eristetilan ulko-osassa vallitsee ajoittain mikrobikasvustolle suotui-

sat olosuhteet riippumatta rakenteen kunnosta. Siitä johtuen eristetilan ulko-osasta otettujen 

materiaalinäytteiden perusteella ei voida tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä rakenteen vauriois-

ta. 

 

Laboratorion tulkinnan mukaan näytteessä MNMIK 17.05._7 on epätavanomainen lajisto. Näyte 

on otettu koehallin väliseinän sisällä olevasta pölystä. Näytteessä esiintyy useita eri sienilajeja ja 

–sukuja, mutta niiden kokonaismäärä ei viittaa mikrobivaurioon. Laboratorion tulkinnassa on 

käytetty viitearvoina Asumisterveysohjetta 2003 ja -opasta 2009, jotka perustuvat asuin- ja toi-

mistotilojen olosuhteisiin. Koehallin toiminnasta johtuen sieltä otetuissa näytteissä ei voida sovel-

taa suoraan asuin- ja toimistotiloihin tarkoitettuja viitearvoja. 

 

Muissa näytteissä mikrobipitoisuudet ja lajistot ovat tavanomaisia. 
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3.2 VTT, sisäilmastoselvitys 11.6.2013 

 

Aiemmassa tutkimuksessa tutkittiin mikrobien esiintymistä sisäilmassa sekä rakennusmateriaa-

leissa. Sisäilmanäytteiden perusteella ei saatu viitteitä mahdollisista rakenteiden vaurioista. Ra-

kennusmateriaalinäytteiden osalta tiloista 2039 ja 3022 otetuissa näytteissä oli viite epäta-

vanomaiseen lajistoon. 

 

 

4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Alapohjissa laboratorioiden lattioiden vedeneristys on puutteellinen rakenteiden liittymissä ja 

muutoskohdissa olevien halkeamien vuoksi. Laboratorioissa lattiapintojen tiiviyspuutteita esiintyy 

sekä vanhemmalla että uudemmalla rakennuksen osalla. Rakennuksen vanhemmalla osalla lattia-

laatoituksen alla ei havaittu vedeneristettä. Mikäli lattioihin kohdistuu kosteusrasitusta, on riskinä 

kosteuden pääsy rakenteisiin. Halkeamat voivat mahdollistaa ilmavirtaukset rakenteen läpi sisäti-

loihin. Rakenneavauksissa ei havaittu silmin näkyviä vaurioita tai poikkeamia tehdyissä rakenne-

kosteusmittauksissa. Paikallisten vaurioiden mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois tut-

kimusten perusteella. Rakennuksen vanhemmalla osalla lattiapinnoitteet ovat yleisesti käyt-

töikänsä päässä. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen mukaan laboratorioiden lattioihin ei kohdis-

tu voimakasta kosteusrasitusta. 

 

Vanhemman osan kylmähuoneiden lattioissa olevan vanerilevyn vauriot ovat aiheutuneet levyn 

asentamisesta kahden tiiviin pinnan väliin. Uudemman osan kylmähuoneeseen ei tehty raken-

neavausta. 

 

Asunto-osan väestönsuojan yläpuolella oleva kerroksellinen välipohja on kosteusvaurioitunut. Ra-

kenteen iästä ja vallitsevasta kosteuspitoisuudesta päätellen kyseessä on todennäköisesti putki-

vuoto tai muu mahdollinen vika, jonka seurauksena rakenteeseen on päässyt kosteutta. Vaurion 

syytä tai laajuutta ei selvitetty tutkimuksessa. Uudemman osan väestönsuojan yläpuolella ole-

vassa rakenteessa ei havaittu vaurioita tilaan 2519 tehdyssä rakenneavauksessa. 

 

Ikkunoiden apukarmien painekyllästetty puutavara on yhteydessä huoneilmaan. Ikkunakarmien 

ja rakennusrungon liittymissä esiintyy ilmavuotopaikkoja vanhemmalla osalla. Uudemmalla osalla 

ikkunoiden liittymät ovat tiiviimpiä. Selkeitä ilmavuotojälkiä havaittiin aiemmassa tutkimuksessa 

tilassa 2039. 

 

Muurattujen ulkoseinien ja betonirakenteiden liittymissä on ilmavuotoreittejä ulkoseinän eristeti-

lasta sisäilmaan. Maalatun tiilipinnan ilmatiiviys on kyseenalainen, sillä tiilisaumojen pieniä hal-

keamia ei voi havaita ilman merkkiainekokeita. Aiemmassa tutkimuksessa havaittiin ilmavuoto-

reittejä myös IV-kuilujen seinämuurausten liittymissä. 

 

Muurattujen ulkoseinien eristetilan liittymä alapohjaan on altis vaurioille siinä tapauksessa, että 

rakenteen kosteusrasitus suurenee nykyisestään. Sokkelihalkaisusta on todennäköisesti yhteys 

maaperään. Rakennuksen uudemmalla osalla sokkelihalkaisun lämmöneriste on mineraalivillaa, 

vaikka suunnitelmissa siihen on esitetty EPS-eriste. Tutkimuksessa ulkoseinän alaosassa ei ha-

vaittu näkyviä vaurioita. Paikallisten vaurioiden mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois 

tutkimusten perusteella. 

 

Ikkunoiden umpiosissa ei ole käytetty höyrynsulkua. Rakennuksen vanhemmalla osalla ei ole 

myöskään tuulensuojalevyä, mikä lisää tuulen aiheuttamien painevaihteluiden vaikutusta ja ilma-

vuotojen riskiä. Selkeitä ilmavuotoon viittaavia havaintoja on tehty lähinnä tilassa 2039. 

 

Alakatoissa käytetyistä verhousratkaisuista johtuen alaslaskutilat ovat avoimia huonetiloihin, mi-

kä mahdollistaa pölykertymät alakattolevyjen ja tekniikka-asennusten päälle. Aiemmassa tutki-

muksessa havaittiin paljaita mineraalivillapintoja alaslaskutilassa ja välipohjien alapinnoilla. Pal-

jaista mineraalivillapinnoista voi levitä ilmavirtojen mukana mineraalikuituja sisäilmaan. 
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Vanhemman osan yläpohjassa ja kaikissa IV-katosten lattioissa on tuulettumaton rakenne. Ra-

kenteessa ei havaittu vaurioita. Rakenne on vaurioaltis siinä tapauksessa, jos siihen kohdistuva 

kosteusrasitus kasvaa siinä määrin, että kosteus ei pääse haihtumaan riittävän tehokkaasti.  

 

Ulkoseinien eristetilan sisäosista otetuissa mikrobimateriaalinäytteissä esiintyy mikrobeja niukasti 

tai tavanomaisesti. Tulosten perusteella eristetilan sisäosan mineraalivilla ei ole vaurioitunut, eikä 

eristetilan läpi tapahdu merkittäviä ilmavirtauksia sisätiloihin päin. Poikkeuksen johtopäätökseen 

muodostavat aiemmassa tutkimuksessa havaituista ilmavuotokohdista otetut materiaalinäytteet, 

joiden kohdille on voinut kulkeutua eristetilan ulko-osassa tai ulkoilmassa olevia mikrobeja. 

 

 

5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Yleistä 

Osa esitetyistä korjausehdotuksista aiheuttaa katkoksia tilojen käyttöön ja edellyttää pinta- ja si-

säverhousmateriaalien purkamista tai uusimista. Oheispurkutarpeen ja rakennuksen lähestyvän 

peruskorjausiän vuoksi lähitulevaisuuden korjaustarpeita on suositeltavaa arvioida kokonaisuute-

na yksittäisten korjaussuoritteiden sijaan. 

 

Vauriot tai merkittävät vaurioriskit on huomioitava välittömästi. 

 

 

Alapohjat 

Kylmähuoneiden lattioiden vaurioituneet rakenteet on suositeltavaa uusia välittömästi. Korjaus-

töiden yhteydessä on varmistuttava uudemmalla osalla olevan kylmähuoneen lattiarakenteesta, 

sillä siihen ei tehty tutkimuksessa rakenneavausta. 

 

Rakennuksen uudemmalla osalla lattioiden vedeneristys on suositeltavaa tarkistaa ja korjata vä-

littömästi vesipisteiden tai lattiakaivojen välittömässä läheisyydessä. 

 

Vanhemmalla osalla alapohjien lattian pintamateriaalit ovat yleisesti käyttöikänsä päässä. Labo-

ratoriotiloissa lattian pintamateriaalit on suositeltavaa uusia kauttaaltaan viiden vuoden sisällä. 

Lattialaattojen irtoaminen ja paikalliset vauriot voivat edellyttää pieniä korjaustöitä jo aiemmin. 

Kuivissa sisätiloissa lattian pintamateriaalien kunto on parempi. 

 

Alapohjan liittymät ja läpiviennit on suositeltavaa tiivistää haitallisten ilmavuotojen estämiseksi 

lattiapinnoitteiden uusimisen yhteydessä. Vedeneristetyissä tiloissa saavutetaan riittävä tiiviysta-

so vedeneristyksen yhteydessä. Uudemmalla osalla vedeneristettyjen lattiapintojen tiiviys on 

varmistettava ja korjattava paikallisesti. Tiivistäminen edellyttää kevytrakenteisten seinien ja ko-

teloiden purkamista ainakin osittain. 

 

Alapohjan lattiapinnoitteiden korjaustöiden yhteydessä on varmistuttava kerroksellisen rakenteen 

kunnosta rakennekosteusmittauksin. Kosteusmittauksia varten on laadittava kosteudenmittaus-

suunnitelma. Suositeltavia korjausmenetelmiä on arvioitava tarvittaessa uudelleen mittaustulos-

ten perusteella. 

 

Korjaustöiden yhteydessä on varmistettava lattiakaivojen ja putkistojen korjaustarve. 

 

Koehallissa lattiapinnoitteiden käyttöikä on ylittynyt rakennuksen vanhemmalla osalla. Lattiapin-

noitteiden uusimista on harkittava käyttökatkojen ja käyttöön liittyvien muutostöiden yhteydes-

sä. 

 

Laboratoriotiloissa on suositeltavaa kartoittaa käyttäjien vedenkäyttötottumuksia. Käyttäjiä on 

ohjeistettava välttämään lattioiden tarpeetonta kosteusrasitusta. 
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Lattiakanaalit 

Lattiakanaalit on puhdistettava epäpuhtauksista ja imuroitava, sillä ne lisäävät sisäilmaongelma-

riskejä. Koehallissa kanaalien kansien ja huoltoluukkujen liittymät on tiivistettävä siten, että epä-

puhtauksien pääsy kanaaliin estyy. IV-kuilujen kohdilla olevien kanaalien läpiviennit ja läpivienti-

putket on tiivistettävä (esim. massatiivistys). Kanaalien puhtauden tarkistus on suositeltavaa to-

teuttaa säännöllisesti. 

 

Välipohjat 

Rakennuksen vanhemmalla osalla välipohjien lattian pintamateriaalit ovat käyttöikänsä päässä, 

minkä perusteella ne on suositeltavaa varautua uusimaan viiden vuoden kuluessa. 

 

Rakennuksen vanhemmalla osalla välipohjien alapinnoista ja sisäkattojen alaslaskutiloista on 

poistettava avoimet mineraalivillapinnat ja muut epäpuhtaudet lähiaikoina. Puhdistustyö ja suun-

niteltu talotekniikan uusimistarve edellyttävät alakattojen purkamista, minkä perusteella alakat-

tojen uusimista on harkittava rakennuksen vanhemmalla osalla. Uudemmalla osalla alaslaskutila 

on puhdistettava. Puhdistus- ja korjaustyö on suositeltavaa ajoittaa IV-järjestelmän korjaustöi-

den yhteyteen. Mineraalivillapintojen mahdollisesta kapseloinnista ei ole tietoa. Kapselointikäsit-

telyä voidaan harkita ensitoimenpiteenä ennen varsinaista puhdistustyötä ainakin tiloissa 2056 ja 

kirjasto (2. krs). 

 

Koko rakennuksessa välipohjien läpiviennit ja rakenneliittymät on suositeltavaa tiivistyskorjata 

vedeneristeellä ja vahvistuskankaalla lattian pintamateriaalien uusimisen yhteydessä. Rakennuk-

sen uudemmalla osalla tiivistystyö edellyttää lattiapinnoitteiden uusimista seinien vierellä. Korjat-

tavia kohteita ovat erityisesti toimistotilojen välipohjat, jotka rajoittuvat laboratorioihin, koehalliin 

tai teknisiin tiloihin. Läpivientien liittymät on suositeltavaa tiivistää sekä ylä- että alapuolelta. Eri-

tyistä huomiota on kiinnitettävä liittolaatalla toteutettuihin välipohjiin ja ontelolaataston läpivien-

teihin. 

 

Asunto-osan välipohjan kosteusvaurion syy on selvitettävä välittömästi. Ensitoimenpiteenä on 

katkaistava veden tulo asunto-osaan, jotta mahdollisesta putkivuotokohdasta ei pääse lisää vettä 

rakenteisiin. Välipohjan pintarakenne ja täytöt on suositeltavaa purkaa ja uusia kokonaan väes-

tönsuojan kantavaan laattaan saakka. Mikäli väliseiniä tukeutuu pintabetonilaatan päälle, joudu-

taan nekin purkamaan. Korjaustyöt edellyttävät lisäselvityksiä ja suunnitelmien laatimista. Ennen 

korjaustöiden aloittamista on varmistettava muurattujen väliseinien toteutustapa sekä vaurion 

laajuus. Korjaustyön yhteydessä on huomioitava mahdolliset tilamuutostarpeet. Kosteusvaurio li-

sää sisäilmaongelmien esiintymisriskiä asunto-osassa, mikä tulee ottaa huomioon tilojen käytös-

sä ennen korjaustöitä. Korjausajankohta on sovitettava tilojen käyttötarpeen ja tilojen muutos-

tarpeen mukaan. 

 

Toisessa kerroksessa olevan kirjaston lattiaan on tehty tiivistyskorjaus vuoden 2013 alussa. Kor-

jauksella on pyritty varmistamaan, että alapuolella olevasta esikäsittelytilasta ei tapahdu ilma-

vuotoja kirjastoon. Tiivistyskorjauksen jälkeen kirjastossa vallitsee edelleen aiemmin havaittu 

poikkeava haju. 

 

Tilassa 2056 havaittu viemärivuoto on saadun tiedon mukaan korjattu. 

 

Ikkunat ja levyrakenteiset ikkunoiden umpiosat 

Ikkunoiden liittymät on suositeltavaa tiivistyskorjata vedeneristettä ja vahvistuskangasta käyttä-

en lähiaikoina. Korjaustyö on suositeltavaa toteuttaa samassa yhteydessä muiden tiivistyskor-

jaustöiden kanssa.  Rakenteiden tiiviyteen on kiinnitettävä huomiota etenkin Jyväsjärven puolei-

sella julkisivulla. Tiivistyskorjausten toteuttamisessa on huomioitava myös liittyminen ulkoseinien 

tiivistyskorjauksiin. Ennen tiivistyskorjauksia tai niiden yhteydessä on huomioitava ikkunoiden 

käyttöikä ja lähiaikojen huoltotoimenpiteet. 

 

Ulkopuolelta on uusittava ikkunoiden vesipellitysten päädyissä olevat saumamassat ja varmistet-

tava ikkunakarmien ja ulkoseinän liittymien tiiviys. 
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Ikkunoiden levyrakenteisiin umpiosiin on asennettava höyrynsulku, joka on liitettävä yhtenäiseksi 

ulkoseinien ja ikkunoiden kanssa. Korjaustöiden yhteydessä on varmistettava puuosien ja läm-

möneristeiden kunto. 

 

Aiemmassa tutkimuksessa havaittujen selkeiden ilmavuotojen vuoksi toimistotilan 2039 ikkunoi-

den ja ulkoseinien tiivistyskorjaus on suositeltavaa toteuttaa aiemmin esimerkiksi koekorjaukse-

na. Lyhyellä aikavälillä voidaan harkita myös kevyempiä tiivistysratkaisuja, mikäli lähivuosina ol-

laan toteuttamassa perusteellisempi tiivistyskorjaus koko rakennukseen. 

 

Ulkoseinät 

Muurattujen ulkoseinien betonirakenteiden liittymät on suositeltavaa tiivistyskorjata vedeneristet-

tä ja vahvistuskangasta käyttäen kaikissa toimisto- ja laboratorio-osan tiloissa. 

 

Tiilipintojen ilmatiiviys on varmistettava uudelleen pinnoittamalla. Suositeltavin tapa ilmatiiviyden 

saavuttamiseen on tiilipintojen tasoittaminen ja maalaaminen. Tulevaisuudessa mahdolliset ilma-

vuotoreitit ovat helpommin havaittavissa tasoitetulta pinnalta ja samalla liittymien tiivistyskorja-

tut kohdat saadaan piiloon. Vaihtoehtona voidaan harkita ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta 

vähintään maalipinnan uusimista tiiviin ja yhtenäisen pinnan muodostavilla tuotteilla (Esim. Tik-

kurilan Luja-maalauskäsittely tai vastaava). Muurattujen ulkoseinien ilmatiiviys on varmistettava 

merkkiainekokeella. 

 

Ulkoseinien ja alapohjan liittymässä on tiedostettava rakenteen kohonnut vaurioitumisriski. Tut-

kimuksessa ulkoseinän alaosassa ei havaittu näkyviä vaurioita kolmeen eri kohtaan tehdyssä ra-

kenneavauksessa. Rakenteessa olevat riskit voidaan hallita ulkoseinien ja ikkunoiden huolellisella 

tiivistämisellä sisäpuolelta sekä minimoimalla rakenteeseen kohdistuva ulkopuolinen kosteusrasi-

tus. Ulkopuolelta on varmistettava maanpinnan kallistukset rakennuksesta poispäin sekä poistet-

tava kosteusrasitusta lisäävä kasvillisuus rakennuksen viereltä. Sokkelin viereisen maanpinnan 

pinnoittamista on harkittava. Rakenteeseen liittyvät julkisivun saumaukset on uusittava. Toimen-

piteet ovat ennaltaehkäiseviä ja ne on suositeltavaa toteuttaa viiden vuoden kuluessa. 

 

Vaihtoehtoina on ulkoseinän alaosan eristeiden ja puurungon korjaaminen sisäpuolelta, mikä 

edellyttää sisäpuolisen seinämuurauksen purkamista ikkunoiden alareunan tasoon saakka. Ulko-

seinärakenteeseen on tehtävä joka tapauksessa tiivistyskorjaus. Korjaustavalla saadaan pienen-

nettyä ulkoseinän alaosan vaurioriskiä, mutta ratkaisu on raskas saavutettuihin hyötyihin näh-

den. 

 

Elementtisaumat on suositeltavaa uusia rakennuksen sisäpuolelta muutaman vuoden sisällä. 

Elementtisaumojen tiiviys on suositeltavaa varmistaa vedeneristeellä ja vahvistusnauhalla. Ulko-

puolisten elementtisaumojen osalta niiden käyttöikä on loppumassa. Ainakin Jyväsjärven puolei-

set saumat on suositeltavaa uusia lähivuosina. Rakennuksen uudemmalla osalla saumausten 

kunto on varmistettava ja uusittava tarvittaessa. 

 
Yläpohjat 

Vesikattopinnat on suositeltavaa puhdistaa sammalesta ja muusta eloperäisestä aineesta. Van-

hemman osan, ilmeisesti alkuperäinen, vesikattopinnoite on suositeltavaa uusia käyttöikänsä pe-

rusteella viiden vuoden sisällä (käyttöikä ~25 vuotta). Samassa yhteydessä on huomioitava kat-

toterassilla oleva ns. käännetty kattorakenne. Vesikattopinnoitteen uusimisessa suositeltavin 

vaihtoehto on vanhan pinnoitteen poistaminen ja rakenteen tuulettumisen parantaminen. Samal-

la on mahdollista harkita energiatalouden parantamista lämmöneristystä lisäämällä. Vaihtoehtona 

on uuden vesikattopinnoitteen asentaminen vanhan kermin päälle. Vaihtoehtoista ratkaisua har-

kittaessa on varauduttava ratkaisun lyhyempään käyttöikään. 

 

Vesikaton korjauksen yhteydessä on uusittava ylösnostot, läpiviennit, varmistuttava kattoikku-

noiden rakenteiden kunnosta sekä kattokaivojen korjaustarpeesta. Räystäspellitysten uusimista 

tai parantamista on harkittava tuiskulumen pääsyn estämiseksi yläpohjan eristetilaan. 
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Koehallin yläpuolella olevien vuotojälkien syy on selvitettävä ja korjattava lähiaikoina. 

 

Väliseinät 

IV-kuilujen väliseinien ja koehallin viereisten toimistotilojen muuratut seinäpinnat ja -liittymät on 

suositeltavaa tiivistää samaan tapaan kuin ulkoseinät. 

 

koehallin levyrakenteisten seinien uusimista on harkittava koehalliin liittyvien korjaustöiden yh-

teydessä. 

 

IV-katokset 

IV-katoksen epätiiviit lattiapinnoitteet rakennuksen vanhemmalla osalla on korjattava ensitilassa 

ja katoksen lattian vedenpoistoreittien kunto on varmistettava. IV-katoksissa käytetyt rakenne-

ratkaisut ovat vaurioalttiita, joten katosten korvaamista kokonaan jollain muulla ratkaisulla on 

suositeltavaa harkita viimeistään tulo- ja jäteilmareitteihin liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

 

IV-katosten lattioihin liittyy sama ongelma, kuin tuulettumattomiin yläpohjarakenteisiin. 

 

Vanhemmalla osalla IV-katosten lattiapinnoitteet ovat käyttöikänsä päässä ja ne on uusittava ko-

konaan muutaman vuoden kuluessa. 

 

IV-katoksissa olevien väliseinien liittymiin on tehty massatiivistyksiä alkuvuodesta 2013. Tiivis-

tykset vähentävät jonkin verran ilmavuotoja tulo- ja jäteilmakammioiden välillä. 

 

Iv-katosten kanavaläpivientien syvennysten kohdilla on harkittava välipohjan lämmöneristyksen 

parantamista. 

 

Muuta 

Salaojat on suositeltavaa huuhdella ja varmistaa niiden toiminta lähivuosina. 

 

Koehalliin liittyvien toimenpiteiden haasteena on käyttöön liittyvät laitteistot. Toimenpiteitä on 

harkittava toimintaan liittyvien muutostöiden yhteydessä. Ulkovaipan osalta ovien kunnostusta 

tai uusimista on harkittava lähivuosina. 
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