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Tiivistelmä
Tutkimuksissa havaittiin, että kellarikerroksen alapohjarakenteen kosteuspitoisuudet
ovat tyypillisiä betoniselle alapohjarakenteelle, jonka alla ei ole kosteutta eristävää
lämmöneristyskerrosta eikä kapillaarikatkokerrosta. Kosteusmittausten mukaan
maaperästä siirtyy betonilaattaan kosteutta. Maaperän kosteus kuljettaa betonilaatan
pintaan betonista irtoavaa kalkkisuodosta, mikä irrottaa lattianpäällysteitä.
Kellarikerroksen kvartsivinyylilaatoitus ja muovimattolattianpäällysteet ovat
vaurioituneet kosteusrasituksessa.
Tutkimuksissa maanvastaiset seinärakenteet havaittiin kuiviksi ja kosteusteknisesti
pääosin toimiviksi. Yhdessä seinässä havaittu paikallinen kosteusvaurio on aiheutunut
joskus tapahtuneen kosteusrasituksen yhteydessä.
Hissikuilun pohjan ja seinien alaosan maalipinnat ovat vaurioituneet aikaisemmin
tapahtuneessa kosteusrasituksessa. Tarkasteluhetkellä hissikuilun pohja oli kuiva.
Hissikuilun maanvastaisessa seinässä on tiivistämättömiä läpivientejä. Hissin
ovipielissä on mineraalivillaa.
B-osan kellarikerroksen salaojaverkoston toiminnassa ei havaittu
Pintavesien ohjaus on toteutettu hallitusti.

puutteita.

Arkiston sisäilman olosuhteet olivat noin neljän viikon mittausjakson aikana tasaiset
ja pysyivät suositelluissa raja-arvoissa.
Maanvastaisissa
rakenteissa
havaittiin
tiivistämättömiä
putkiläpivientejä.
Alapohjalaatan ja maanvastaisten seinien liitoskohdassa havaittiin rako, jonka kautta
ilmavuotojen mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia maaperästä kellaritiloihin.
Suosittelemme kiireellisesti uusimaan väestönsuojan taukotilan lattianpäällysteet ja
samalla tekemään tiloissa tarvittavat tiivistyskorjaukset.
Arkistotiloissa suositellaan vanhan lattianpäällysteen, suodoskertymien, mattoliiman
ja tasoitekerroksen poistamista. Uudeksi lattianpäällysteeksi asennetaan
kosteusrasitusta kestävä materiaali, jonka tartunta alustaan kestää myös
kalkkisuodoksen aiheuttaman rasituksen. Arkistotilojen rakenteiden sisäkuoreen
tehdään
tiivistyskorjauksia.
Korjaustyöt
suositellaan
tehtävän
erillisen
korjaustyösuunnitelman mukaan.
Tärkeimmät suositellut toimenpiteet on listattu kappaleessa 11.
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Tutkimuskohteen kuvaus
Lapin yliopiston B-siipi on rakennettu vuonna 1986. B-siipi on yliopistokampuksen
vanhin rakennus. Kellarikerroksen lisäksi B-siivessä on kolme maanpäällistä kerrosta.
Kellarikerroksessa sijaitsee yliopiston arkisto, yliopistokirjaston arkisto- ja
varastotiloja sekä väestönsuoja, joka on henkilökunnan taukotila sekä varasto.
Kellarikerroksen yläpuolella sijaitsee kirjasto. Kellarikerroksen alapohja- ja
ulkoseinärakenteet ovat pääasiassa maanvastaisia.
Rakennuksen kantavat rakenteet ovat betonia. Alapohjana on maanvastainen
betonilaatta ja välipohjat ovat ontelolaattarakenteiset. Ulkoseinissä on betoninen
sisäkuori, lämmöneristeenä on mineraalivilla ja julkisivuna on tiilikuorimuuri.
Vesikattona on peltikatto.
B-siiven kellarikerros,
väritetty sinisellä

P

A

B

E
C

D

Kuva 1. Lapin yliopiston B-siiven ja kellarikerroksen sijainti.
Vuonna 1983 tehdyssä pohjatutkimuksessa pohjavettä ei havaittu 3…3,3 m syvyyteen
kaivetuissa koekuopissa. Tutkimuksen mukaan tontin koillispuolella suoalueella
pohjavedenpinnan taso on +75,90. Salaojaverkosto on asennettu tasoon +76…78.
Anturoiden alapinta on arkiston keskellä pohjavedenpinnan tasossa. Pääasiassa
anturoiden alapinta on tasossa +76…+78.’’

4

Lähtötiedot
Tilaajan ja suunnittelijan toimittamat lähtötietoaineistot tutkimussuunnitelmaa
varten:
Rakennuspiirustuksia, leikkauskuvia ja rakennetyyppejä.
Kosteusmittausraportti 1.10.2012, ISS Vahinkosaneeraus Oy.
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Havainnot kohteessa 3.10.2012, arkistoa katselmoitiin yhdessä tilaajan Jarmo
Perkiön (SYK), kohteen huoltomiehen Ari Keskinarkauksen (ISS Palvelut Oy),
sekä kiinteistömanageri Taavi Viitalan (ISS Proko Oy) kanssa.
Pohjatutkimus, Lapin korkeakoulu 1012-8802, 31.10.1983.
Salaojien kuvaustutkimuksen videot ja pohjakuvat 8.10.2012.
Lähtötietojen perusteella kellarikerroksen rakenteista laadittiin asiakirjatarkastelu.
Asiakirjatarkastelun tarkoituksena oli selvittää kellarikerroksen rakenteiden
rakennetyypit, käytetyt rakennusmateriaalit sekä mahdolliset riskikohdat.

5

Tutkimusvälineet ja – menetelmät
Kenttätutkimuksissa
käytettiin
aistinvaraisten
havaintojen
apuvälineenä
pintakosteusilmaisinta Gann Hydromette LB70 -mittapää ja UNI 1 lukulaiteyhdistelmää. Pintakosteudenilmaisin kohdistettiin suoraan mitattavaan
rakenteen pintaan ja laitteistolla mitatut arvot luettiin mittapäähän kytketyn
lukulaitteen näytöstä. Pintakosteustutkimukset ovat ainetta rikkomattomia
vertailututkimuksia, missä samasta rakenteesta eri kohdista mitattuja arvoja verrataan
keskenään. Näin saadaan kartoitettua alueet, joissa on mahdollisesti muusta alueesta
poikkeavia lukemia. Pintakosteudenilmaisimen toiminta perustuu materiaalien
sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm.
suolakerrostumat, teräkset, eri materiaalien koostumukset ja rakenteiden pintaosien
vaihtelut.
Lattioiden muovipäällysteiden alapuolinen suhteellinen kosteus ja lämpötila mitattiin
Vaisala Oy:n HMP42 mittapäällä. Mittaus tehtiin asentamalla mittapää
lattiapinnoitteen alle pinnoitteeseen tehdyn viillon kautta. Viilto tiivistettiin ja
mittapään annettiin tasaantua noin 15 min ajan, minkä jälkeen tulokset luettiin
HMI41- lukulaitteella. Mittausten välissä mittapäiden annettiin tasaantua mitattavan
tilan olosuhteisiin ennen uuden mittapisteen viiltoa. Tällä vältettiin
mittausepätarkkuus, joka olisi voinut syntyä, jos mittapää olisi siirretty edellisestä
mittapisteestä, josta olisi mitattu korkea kosteuspitoisuus, suoraan uuteen
mittapisteeseen. Mittapään mittaustarkkuus suhteellisen kosteuden osalta on noin ± 2
%. Käytetyt anturit kalibroidaan Vahanen Oy:ssä kahden kuukauden välein.
Viiltomittausten paikat on esitetty liitteen 1 pohjakuvassa.
Rakenteen huokosilman suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittauksissa käytettiin
Vaisala HMP44-kosteusmittalaitteita, jotka koostuvat HMP44-kosteusmittausanturista ja HMI41-näyttölaitteesta. Kellarikerroksen maanvastaisen lattiarakenteen
kosteusmittaus tehtiin porareikämittausmenetelmällä. Porauksen jälkeen mittausreiät
puhdistettiin, putkitettiin, putket imuroitiin ja tiivistettiin 29.10.2012. Mittapäät
asennettiin mittausreikiin 31.10.2012 ja niiden annettiin tasaantua mittausputkissa
useiden tuntien ajan. Lukemat otettiin HMI41- lukulaitteella ja kirjattiin ylös
1.11.2012. Porareikä- ja viiltomittaus ovat tarkimmillaan noin +20 °C lämpötilassa.
Rakenteiden ilmavirtausten suuntia tarkasteltiin Regin-merkkisavun avulla.
Merkkisavu on valkoista paksua savua, jonka avulla havainnoidaan ilman virtauksia.
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Alapohjat
Rakenne
Rakennetyypit tarkastettiin korjaussuunnittelussa tarvittavia lähtötietoja varten.
Rakenteet on toteutettu muuten suunnitelmien mukaan, paitsi että teräsbetonilaatta
havaittiin ohuemmaksi (~90 mm) kuin suunnitelmissa (120 mm). Tällä ei kuitenkaan
ole merkitystä rakenteen toiminnan kannalta.
Kellarikerroksen arkiston alapohjarakenne on havaintojen ja lähtötietojen mukaan
ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava:
- lattiapäällysteenä kvartsivinyylilaatta
- teräsbetonilaatta ~90 mm
- lämmöneriste styrox 70 mm, n. 1 m etäisyydellä maanvastaisen ulkoseinän vieressä
- hiekkainen täyttömaa.
Kellarikerroksen väestönsuojan alapohjarakenne on lähtötietojen mukaan ylhäältä
alaspäin lueteltuna seuraava:
- lattiapäällysteenä muovimatto
- teräsbetonilaatta 150 mm
- hiekkainen täyttömaa.

6.2

Havainnot kellaritiloissa
Kellaritiloissa lattianpäällysteenä on kvartsivinyylilaatoitus tai muovimatto.
Jalkalistana kvartsivinyylilaatan kanssa on puinen jalkalista ja muovimatossa on
ylösnostot seinille.
Arkiston ja kirjaston varastotilojen kvartsivinyylilaatoitus on irronnut alustastaan
paikoitellen. Alapohjan betonilaatan pinnassa havaittiin kalkkisuodosta, joka irrottaa
kvartsivinyylilaattoja. Pintakosteuskartoituksessa havaittiin, että lattioissa on kosteutta
kaikissa tiloissa, paitsi ulkoseinän vierellä alueella, jossa alapohjalaatan alla on
lämmöneriste lähellä ulkoseinää. Lattianpäällysteen läpi oli havaittavissa pitkiä
halkeamia mm. jätevesipumppaamon lähellä (kuva 2). Alapohjarakenteen läpi
poratuista rei’istä havaittiin, että tilojen keskialueilla ei ole lämmöneristettä ja että
alapohjan alla on hiekkainen maaperä. Alapohjalaatan betoni havaittiin porattaessa
tiiviiksi ja lujaksi. Alapohjan läpi poratuista rei’istä havaittiin, että ilmavirtauksen
suunta on maaperästä huonetilaan päin. Kellaritilojen lattianrajassa havaittiin vähäistä
ilmavirtausta huonetilaan päin.
Arkistoon ja kirjaston varastoon on varastoitu kirjoja ja muuta paperia avohyllyihin
sekä suljettaviin, rullattaviin arkistointikaappeihin (kuva 3). Lisäksi lattiapinnoilla on
pahvilaatikoita. Tiloissa on vanhan paperin tunkkaista hajua.
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Kuvat 2a ja b. Lattianpäällysteen alla betonilaatassa on halkeamia. Lattianpäällyste
on paikoitellen irti alustastaan ja betonilaatan pintaan kertyy kalkkisuodosta.

Kuvat 3a ja b. Arkistossa on runsaasti vanhaa paperia.
Väestönsuojassa on kirjaston henkilökunnan taukotila (kuva 4). Väestönsuojan
lattianpäällysteenä on ikääntynyt muovimatto, joka on nostettu seinille.
Väestönsuojan lattiat havaittiin pintakosteudenilmaisimella kosteiksi. Väestönsuojassa
on aistittavissa melko voimakas muovimaton haju. Väestönsuojan sulkuventtiilin
lattialuukussa havaittiin hiukan pölyä ja jälkiä siivousvesistä. Jääkaapin alla on
lattiakaivo, josta kulkeutuu viemärin hajua taukotilaan. Lattiakaivo on teipattu
umpeen muovipussin avulla.

Kuvat 4a ja b. Väestönsuojan lattianpäällysteenä on alkuperäinen muovimatto, jossa
on seinille ylösnostot. Oikealla jääkaapin alla sijaitseva lattiakaivo.
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Hissin konehuoneessa on lattianpäällysteenä ikääntynyt muovimatto, joka on monin
paikoin irti alustastaan. Lattiassa havaittiin pintakosteudenilmaisimella kosteutta.

6.3

Havainnot hissikuilussa
Hissikuilu tarkastettiin ajamalla hissikori ylös. Hissikuilun pohja on maalattu
betonipinta. Hissin toimintamekanismissa on öljyä, jota on voinut päästä hissikuilun
lattialle. Huoltomiehen kertoman mukaan hissikuilun pohjalla on rakennusaikana
ollut vettä. Pohjan maalipinnassa on kosteusrasitusjälkiä pohjassa ja seinällä noin 300
mm korkeudelle (kuva 5). Hissikuilun pohjan maalipinta on hieman tahmea ja
lattiapinnassa on pieniä halkeamia. Tarkasteluhetkellä seinä- ja lattiapinnat todettiin
pintakosteudenilmaisimen avulla kuiviksi (70…80). Lattianrajassa havaittiin rako,
josta havaittiin maakellarinhajuinen ilmavirtaus hissikuiluun päin. Hissin oviaukossa
on pinnoittamattomia mineraalivillalevyjä. Hissikuilun maanvastaisessa seinässä on
tiivistämätön läpivienti, jossa on myös mineraalivillaa. Huonetilan puolella
ilmavirtauksen suunta oli tarkasteluhetkellä hissikuiluun päin. Tarkastuksen lopuksi
hissikuilun pohja imuroitiin. B-siiven hissin tarkastaa huoltoyhtiö 3…4 kertaa
vuodessa.

300 mm

astioissa
öljyä

Kuvat 5a ja b. Hissikuilun pohjalla on joskus ollut vettä noin 300 mm. Hissikuilun
pohjalaatan ja seinän liitoskohdassa on rako, josta ilmavirtaus kuljettaa
maakellarimaista hajua hissikuiluun (kuva keskellä). Oikealla kuva hissin ovipielestä,
jossa on avointa mineraalivillaa.

6.4

Kosteusmittaukset ja olosuhdemittaus
Kellarin
arkiston
alapohjan
lattiarakenteen
kosteusprofiili
määritettiin
porareikämittaus- sekä viiltomittausmenetelmällä. Viiltomittauksia tehtiin
lattianpäällysteen
alle
mattoliiman
kosteuspitoisuuden
selvittämiseksi.
Kosteusmittaukset
tehtiin
kohtiin,
joissa
havaittiin
korkeampia
pintakosteudenilmaisimen lukemia. Viiltomittaustulokset on esitetty taulukossa 1.
Alapohjan
porareikäkosteusmittaustulokset
on
esitetty
taulukossa
2.
Kosteusmittausten paikat on merkitty liitteen 1 pohjakuviin.
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Taulukko 1. Viiltomittaustulokset. Kosteuspitoisuuksien (RH) ja lämpötilojen (t)
mittaustulokset 29.10.2012. Taulukossa on esitetty myös lämpötilan (t) ja suhteellisen
kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs).
Sisäilman olosuhteet on mitattu lattian rajasta kosteusmittauspisteen vierestä.
Kohonneet kosteuspitoisuudet on lihavoitu.
Mittapiste
V1
väestönsuoja
V2
väestönsuoja
V3
väestönsuoja
V4
hissiaula
V5
arkisto
V6
arkisto
V7
arkisto
V8
arkisto

Materiaali

mittapää (nro)

sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus
sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus
sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus
sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus
sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus
sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus
sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus
sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus

H8
H0
H2
H3
H15
H4
H8
H7
H8
H7
H8
H2
H3
H3
H8
H15

t

RH

abs

(ºC)

(%)

(g/m³)

19,4
20,2
19,4
19,6
17,8
18,5
19,9
20,8
26,1
20,1
19,6
19,6
18,0
18,5
19,5
19,9

22,8
94,3
23,9
92,5
25,1
94,5
24,4
89,2
19,5
89,1
24,5
88,8
26,3
79,7
26,1
85,8

3,8
16,5
4,0
15,6
3,8
15,0
4,3
16,2
4,4
15,5
4,1
15,0
4,2
12,6
4,1
14,0

Taulukko 2. Arkiston alapohjarakenteen suhteellisten kosteuspitoisuuksien (RH) ja
lämpötilojen (t) mittaustulokset 1.11.2012. Taulukossa on esitetty myös lämpötilan (t)
ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt
(abs). Sisäilman olosuhteet on mitattu porareikämittapisteen kohdalta, lattian rajasta .
Kohonneet kosteuspitoisuudet on lihavoitu.
Mittapiste
MP1
Arkiston
lattia

mittauskohta/

mitta-

t

RH

abs

-syvyys

pään nro.

(ºC)

(%)

(g/m³)

sisäilma
kvartsivinyylilaatoitus
10 mm
30 mm
65 mm
80 mm

143
H7
132
140
146
134

19,8
20,5
19,9
20,1
20,1
19,9

29,0
89,1
84,2
92,6
97,6
98,7

5,0
15,9
14,5
16,1
17,0
17,0

Rakennekosteusmittauksissa
mitattiin
kohonneita
kosteuspitoisuuksia.
Kosteusmittaustulokset osoittavat, että maaperän kosteus siirtyy alapohjan
betonilaatan läpi. Porareikämittaustuloksesta nähdään, että kvartsivinyylilaatoituksen
saumojen kautta ja laatan läpi osa vesihöyrystä pääsee haihtumaan huoneilmaan.
Betonilaatan
alaosassa
huokosilman
suhteellinen
kosteuspitoisuus
on
kapillaarialueella, jolloin betonin huokosissa voi olla kosteutta vesihöyryn lisäksi myös
nestemäisenä.
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Kohteessa seurattiin sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteuspitoisuutta ajanjaksolla
1.11-27.11.2012. Mittalaite-tiedonkerääjä ripustettiin sähköasennuskiskoon arkiston
keskivaiheille noin kahden metrin korkeudelle. Mittalaite keräsi dataa kymmenen
minuutin välein. Sisäilman lämpötila oli mittausjakson aikana noin +21°C.
Kosteusmittausten yhteydessä mitattiin hetkellisenä kosteusmittauksena +18…+20 °C.
Sisäilman suhteellinen kosteuspitoisuus oli pääasiassa noin 20…30 %RH. Sisäilman
vesihöyrypitoisuus oli mittausajanjakson aikana noin 4…5 g/m3. Mittaustulokset on
esitetty kuvaajassa 1.
23

U p p e r l i m i t: C : 2 % r H

T P 1 7 C :1 ° C 1 0 0
T P 1 7 C:2 % rH

22

mittaus
alkaa
21
50
20

19
°C

5 .1 1 . 2 0 1 2
0 :0 0 : 0 0

1 2 .1 1 .2 0 1 2
0 :0 0 : 0 0

1 9 .1 1 .2 0 1 2
0 :0 0 : 0 0

2 6 . 1 1 . 2 0 1 2% r H
0 :0 0 : 0 0

Kuvaaja 1. Arkiston sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteuspitoisuus ajanjaksolla
1.11-28.11.2012. Kuvaajassa vihreä käyrä on suhteellinen kosteuspitoisuus ja punainen
käyrä on lämpötila.
Ulkoilman olosuhdemittaus tehtiin samalla aikavälillä 1.11-28.11.2012. Ulkoilman
olosuhdemittaustulokset on esitetty kuvaajassa 2.
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U p p e r l i m i t: C : 2 % r H
20
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T P 1 3 C :2 % rH

mittaus
alkaa

0

50

-1 0

°C

5 .1 1 . 2 0 1 2
0 :0 0 : 0 0

1 2 .1 1 .2 0 1 2
0 :0 0 : 0 0

1 9 .1 1 .2 0 1 2
0 :0 0 : 0 0

2 6 .1 1 .2 0 1 2 % rH
0 :0 0 : 0 0

Kuvaaja 2. Ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteuspitoisuus ajanjaksolla 1.1128.11.2012. Kuvaajassa vihreä käyrä on suhteellinen kosteuspitoisuus ja punainen
käyrä on lämpötila.

6.5

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Kellarikerroksen alapohjarakenteen kosteuspitoisuudet ovat tyypillisiä betoniselle
alapohjarakenteelle, jonka alla ei ole kosteutta eristävää lämmöneristyskerrosta eikä
kapillaarikatkokerrosta. Maanvastaisen alapohjarakenteen kosteusprofiili osoittaa, että
maaperästä siirtyy betonilaattaan kosteutta. Kosteus kuljettaa betonin pintaan
kalkkisuodosta, josta on lähinnä esteettistä haittaa.
Useimpien mattoliimojen alustan päällystettävyyden kriittisenä suhteellisen
kosteudenarvona pidetään noin 85 % RH, mikä tarkoittaa, että suhteellinen kosteus
lattianpäällysteen alla liimatilassa ei saa nousta yli tämän arvon. Lattianpäällysteiden
kriittinen kosteusraja-arvo on yleensä 85…90 % RH. Maanvastaisten
alapohjarakenteiden lattianpäällysteiden alta mitattiin pääasiassa yli 85 % RH
kosteuspitoisuuksia ja viilloista aistittiin poikkeavan pistävää mattoliiman hajua, mikä
viittaa mattoliiman vaurioitumiseen. Muovimattoja ja kvartsivinyylilaattoja ei ole
suositeltavaa käyttää vanhojen maanvastaisten rakenteiden lattianpäällysteenä.
Suosittelemme poistamaan kvartsivinyylilaatoituksen, muovimatot, mattoliiman sekä
hiomaan pois suolat ja tasoitekerroksen. Arkistoon suosittelemme asentamaan
uudeksi lattianpäällysteeksi hyvin kosteutta kestävän lattianpäällysteen, kuten
keraamisen laatoituksen tai massalattian. Keraaminen laatoitus kestää hyvin alapohjan
kosteusrasituksessa ja keraamisen laatoituksen saumojen kautta kosteus pääsee
haihtumaan rakenteesta ja poistumaan ilmanvaihdon mukana huonetilasta. Puiset
jalkalistat tulee purkaa pois ja uudeksi jalkalistaksi suositellaan keraamisen
laatoituksen kanssa laattajalkalistaa. Vanhan tasoitekerroksen poistamisen jälkeen
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betonipinnassa mahdollisesti oleviin rakenteen läpi ulottuvat halkeamat tiivistetään
ennen uuden lattianpäällysteen asentamista. Mikäli käytetään massalattiaa,
jalkalistojen sijaan massalattia nostetaan seinälle.
Suosittelemme ensisijaisesti lattianpäällysteeksi vesihöyryä läpäisevää keraamista
laatoitusta, sillä tiiviin massalattian asentamisen jälkeen saattaa käydä niin, että
maaperän kosteus pyrkii nousemaan seinäpinnoille, jolloin seinäpintojen alaosat
saattavat kupruilla. Tällöin seinien maalipinnat tulisi uusia vesihöyryä hyvin
läpäisevällä maalilla. Lattianpäällysteeksi tulee valita tuote, jonka tartunta alustaan on
niin luja, että kalkkisuodos ei pääse irrottamaan lattianpäällystettä eikä kalkkisuodos
pääse lattianpäällysteen läpi. Emme suosittele lattian maalaamista, sillä kalkkisuodos
todennäköisesti läpäisee maalipinnan muutaman vuoden kuluessa.
Kellarikerroksen alapohjarakenteissa on ilmatiiveyspuutteita alapohjan ja
maanvastaisten seinien lattia-seinä/pilarien liittymissä sekä läpivientikohdissa, lattian
tarkastusluukkujen kohdalla sekä lattiarakenteen läpi ulottuvien halkeamien kohdalla.
Epätiiveyskohdat
suositellaan
tiivistettäväksi
vedeneristemassalla
erillisen
korjaussuunnitelman mukaan. Alapohja-ulkoseinäliittymän liitoskohta tiivistetään
vedeneristemassalla silloin, kun lattia päällystetään keraamisella laatoituksella. Jos
lattiat päällystetään massalattialla, lattianrajan tiivistys toteutetaan nostamalla
lattianpäällysteen ylösnostoilla. Lattian tarkastusluukut suositellaan liimattavan
umpeen elastisella tiivistysmassalla. Jos luukkuja avataan, tulee ne avaamisen jälkeen
tiivistää uudelleen. Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä tarkastusluukut voidaan
vaihtaa kaasutiiviiksi luukuiksi.
Valtion arkistolaitoksen v. 2007 määräys ja ohjeet arkistotiloista- ohjeessa todetaan,
että asiakirjoja rasittaa eniten kosteuden ja lämpötilan äkilliset vaihtelut. Arkiston
olosuhteiden suunnitteluohjearvot ovat 45 %RH ±3 %-yksikköä ja +18°C ±1°C.
Vähimmäisvaatimuksena kuitupaperin säilytykselle pidetään alle 60 %RH sisäilman
suhteellista kosteuspitoisuutta ja alle +22°C lämpötilaa. Matalassa suhteellisessa
kosteuspitoisuudessa (alle 30 %RH) asiakirjat voivat haurastua ja yli 60 %RH
kosteuspitoisuus voi vaurioittaa paperia.
Arkiston olosuhteet pysyivät mittausjakson aikana tasaisina ja olosuhteet olivat
suositeltujen raja-arvojen sisällä. Kosteuspitoisuuden kuvaajassa olevat hetkelliset
korkeat piikit ovat aiheutuneet mittalaitteeseen kohdistuneesta häiriöstä eivätkä ne
vaikuta tulokseen.
Hissin liike hissikuilussa pumppaa ilmaa huonetiloihin, jolloin epäpuhtaudet pääsevät
leviämään. Ovirakenteiden avoimet mineraalivillakuidut saattavat myös kulkeutua
huoneilmaan.
Hissikuilun pohjan vaurioitunut maali suositellaan hiottavan pois puhtaalle
betonipinnalle. Seinäpinnoilta hiotaan maali pois vaurioituneelta alueelta, eli noin 400
mm korkeudelle asti. Suosittelemme kapseloimaan hissikuilun pohjan ja seinien
alaosat kosteuden, betonipinnalle mahdollisesti imeytyneen öljyn ja ilmavuotoreittien
hallitsemiseksi. Lattiapinnalle suositellaan Betton Oy:n Uzin PE460 epoksipohjustinta,
joka nostetaan myös seinäpinnoille noin 400 mm korkeudelle asti. Seinän ja lattian
VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698
www.vahanen.com Y-tunnus | Business ID 1639563-3

Tutkimusselostus
Lapin Yliopisto, B-siiven kellarikerros
Rakenne- ja kosteustekninen
kuntotutkimus
30.11.2012

14 (21)

liitoskohdan tiivistämiseen voidaan käyttää saman tuoteperheen butyyliteippiä Codex
BST75. Suosittelemme myös tiivistämään hissikuilun maanvastaisen seinän putkien
läpivientikohdan
esimerkiksi
palokatkovaahdolla.
Hissin
ovipielien
mineraalivillaeristeet suositellaan poistettavan ja lämmöneristeet korvataan esim.
Dacron- polyesterikuitulevyillä.
Suosittelemme korjaamaan kiireellisesti väestönsuojassa olevan taukotilan
lattianpäällysteen, koska taukotila on henkilökunnan aktiivisessa käytössä. Samalla
suositellaan alapohjan ja maanvastaisten seinien liitoskohdan tiivistyskorjausta.
Kellarin muiden tilojen korjaamisella ei ole yhtä kiire, sillä tiloissa ei oleskella
jatkuvasti. Taukotilan lattiakaivon hajuongelma voi poistua laskemalla lattiakaivoon
säännöllisesti vettä ja hiukan ruokaöljyä, jolloin hajut eivät pääse huoneilmaan.
Vaihtoehtoisesti lattiakaivon mallin ollessa sopiva voidaan lattiakaivoon asentaa
läpällinen erikoisvesilukko tai lattiakaivo voidaan uusia lattianpäällysteiden uusimisen
yhteydessä..

7
7.1

Ulkoseinät, väliseinät, maanvastaiset seinärakenteet sekä
julkisivut
Rakenne
Rakennetyypit tarkastettiin korjaussuunnittelussa tarvittavia lähtötietoja varten.
Rakenteet on toteutettu pääosin suunnitelmien mukaan eikä niissä havaittu
merkittäviä poikkeamia.
Kellarikerroksen arkiston maanvastainen seinärakenne pohjois- ja itäpäädyssä
(moduulilinjat 3, 4, 5, A) on lähtötietojen mukaan sisältä ulospäin lueteltuna seuraava:
-

betoniseinä 240 mm, pinnassa maali+tasoite
kaksinkertainen kosteuseristys
lämmöneriste styrox N 155 mm
betonisokkeli 110 mm
täyttömaa/maaperä.

Kellarikerroksen arkiston maanvastainen seinärakenne etelä- ja länsipäädyssä
(moduulilinjat 2, E) on lähtötietojen mukaan sisältä ulospäin lueteltuna seuraava:
-

betoniseinä 200+40 mm, pinnassa maali+tasoite
kaksinkertainen kosteuseristys
täyttömaa (proctor tiiveys 96 %)
maaperä.

Väliseinät ovat maalipintaisia, paikalla valettuja betoniseiniä, paksuus 150…400 mm.
Rakennuksen pohjois- ja itäpäädyssä ulkoseinärakenteet ovat alaosastaan
maanvastaisia ulkoseinärakenteita. Arkistoa etelä- ja länsipäädyssä rajaavat
seinärakenteet ovat kokonaan maanvastaisia. Näiden seinien vierellä
rakennepiirustuksiin on merkitty erittäin tiivis täyttömaakerros.
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Havainnot
Maanvastaiset seinäpinnat havaittiin pintakosteudenilmaisimella pääasiassa kuiviksi.
Maalipinta kupruilee paikoitellen moduulilinjalla 5, muualla maalipinnat ovat
hyväkuntoiset. Seinäpinnat havaittiin pintakosteusilmaisimella kuiviksi, paitsi
kupruilevan maalipinnan kohdalla havaittiin seinän alaosassa hieman korkeampia
lukemia (kuva 6).
Maanvastaisissa seinissä sekä väliseinissä havaittiin joitakin halkeamia. Halkeamien
kautta ei havaittu tapahtuvan ilmavuotoa. Kirjaston varastossa ulkoseinän ja ikkunan
liitokohdissa havaittiin ilmavuotoa huonetilaan päin.
Maanvastaisissa seinissä havaittiin tiivistämättömiä läpivientejä, joiden kautta ei
kuitenkaan havaittu tapahtuvan ilmavirtausta. Arkiston ja hissiaulan välisessä seinässä
on tiivistämättömiä sähköjohtojen läpivientejä, joiden kautta arkistossa olevat
epäpuhtaudet voivat kulkeutua hissiaulaan.

MP2

MP3
halkeama

MP4

Kuvat 6a ja b. Kupruilevan maalipinnan kohdalle tehtiin kosteusmittauksia eri
korkeuksille ja syvyyksille. Mittapisteiden paikat on merkitty kuvaan. Keskellä on
maanvastaisessa seinässä oleva iso läpivienti. Oikealla halkeama seinäpinnassa.

7.3

Kosteusmittaukset
Maanvastaisen ulkoseinän kosteusprofiili selvitettiin seinän samaan kohtaan eri
korkeuksille tehdyillä porareikäkosteusmittauksilla. Mittaukset tehtiin kohtaan, jossa
havaittiin pintakosteusilmaisimella kohonneita lukemia ja jossa maalipinta kupruilee.
Mittausreikien porauksen yhteydessä betoni havaittiin tiiviiksi ja lujaksi. Tulokset on
esitetty taulukossa 3. Kosteusmittausten paikat on merkitty liitteen 1 pohjakuviin.

VAHANEN OY Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo +358 20 769 8698
www.vahanen.com Y-tunnus | Business ID 1639563-3

Tutkimusselostus
Lapin Yliopisto, B-siiven kellarikerros
Rakenne- ja kosteustekninen
kuntotutkimus
30.11.2012

16 (21)

Taulukko 3. Arkiston maanvastaisen seinärakenteen suhteellisten kosteuspitoisuuksien
(RH) ja lämpötilojen (t) mittaustulokset 1.11.2012. Taulukossa on esitetty myös
lämpötilan (t) ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman
kosteussisällöt (abs). Sisäilman olosuhteet on mitattu porareikämittapisteen kohdalta,
lattian rajasta. Kohonneet kosteuspitoisuudet on lihavoitu.
Mittapiste

mittauskohta
/

mitta-

t

RH

abs

pään nro.

(ºC)

(%)

(g/m³)

sisäilma
20 mm
100 mm

143
140

18,6
18,2

37,4
56,3

6,0
8,8

sisäilma
20 mm
100 mm

146
132
134

19,5
18,3
18,0

27,6
43,1
61,2

4,6
6,7
9,6

sisäilma
20 mm
30 mm
100 mm
160 mm

153
102
120
142

17,7
17,4
16,7
16,7

41,4
60,4
79,4
83,2

6,3
9,0
11,3
11,8

-syvyys
MP2
Arkiston maanvastainen seinä,
kuiva rakenne korkeudella 1300 mm
MP3
Arkiston maanvastainen seinä,
kuiva rakenne korkeudella 920 mm
MP4
Arkiston maanvastainen seinä,
kosteusvaurioitunut maalipinta
mittauspiste korkeudella 150 mm

Porareikäkosteusmittaus on luotettava, kun lämpötila on välillä +15…+25°C.
Kosteusmittauksissa maanvastaisen seinän lämpötila oli hieman alhainen, sillä
porareikäkosteusmittaus on tarkimmillaan +20°C lämpötilassa. Mittaustuloksissa
pitää huomioida lämpötilan aiheuttama kosteuspitoisuuden muutos siten, että alle
+20°C lämpötilassa mitatut kosteuspitoisuudet ovat todellisuudessa noin 2…3 %yksikköä korkeampia.

7.4

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Havaintojen ja kosteusmittausten mukaan maanvastaiset seinärakenteet toimivat
kosteusteknisesti hyvin, sillä tutkimushetkellä seinärakenteesta mitattiin suhteellisen
alhaisia kosteuspitoisuuksia. Mitatut kosteuspitoisuudet ovat niin alhaisia, että ne eivät
irrota tavanomaista, tiivistä maalia seinäpinnasta. Maalipinnoitteen paikalliset
kosteusvauriot on aiheuttanut joskus tapahtunut voimakas kosteusrasitus.
Havaintojen ja mittausten mukaan alapohjan kosteusrasitus on huomattavasti
suurempi, kuin maanvastaisten seinien kosteusrasitus. Siten maanvastaisten seinien
alaosissa havaitut maalipinnoitevauriot viittaavat alapohjan alla olevan maaperän
kosteuden siirtymiseen alapohjalaatan kautta seinärakenteisiin.
Suosittelemme korjaamaan vaurioituneet maalipinnat paikkakorjauksena. Seinän
vaurioituneet maalipinta ja tasoitekerros hiotaan pois puhtaalle betonipinnalle.
Seinäpinta voidaan tasoittaa uudelleen heti. Tasoitteeksi suosittelemme vesihöyryä
hyvin läpäisevää ja kosteusrasitusta kestävää tasoitetta, kuten Ardex Oy:n Ardex F5tasoite. Seinäpinta suositellaan maalattavaksi vesihöyryä hyvin läpäisevällä maalilla.
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Suositeltavia maaleja ovat esimerkiksi Sax-Hydrosil sisämaali, Eurolan Silicat tai
Kivitex Silikaattimaali.
Suosittelemme tiivistämään maanvastaisten seinien läpiviennit sekä arkiston ja
hissiaulan välisessä seinässä olevat läpivientikohdat. Suurempien läpivientien
tiivistyksessä voidaan käyttää palokatkomassaa, pienempien tiivistykseen sopii
elastinen tiivistysmassa.

8
8.1

Välipohja
Rakenne
Rakennetyypit tarkastettiin korjaussuunnittelussa tarvittavia lähtötietoja varten.
Rakenteet on toteutettu suunnitelmien mukaan eikä niissä havaittu merkittäviä
poikkeamia.
Välipohjarakenne on lähtötietojen mukaan ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava:
-

8.2

kvartsivinyylilaatoitus
pintabetonivalu 50 mm
ontelolaatasto 265 mm, alapinta maalattu.

Havainnot
Kellarikerroksen maalatut kattopinnat olivat pääasiassa hyväkuntoiset. Välipohjissa
havaittiin muutamia pienehköjä tiivistämättömiä läpivientejä. Läpivientien kautta ei
tarkasteluhetkellä havaittu tapahtuvan ilmavirtauksia.
Kirjastossa
havaittiin
lattianpäällysteen
alla
kupruja
(todennäköisesti
pintabetonilaatassa olevia halkeamia) hissikuiluun liittyvien kantavien seinien
kohdalla. Kirjaston lattianpäällyste vaikutti muuten hyväkuntoiselta, paikoitellen
alkuperäisen lattianpäällysteen pinta on kulunut.

8.3

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Suosittelemme tiivistämään läpiviennit elastisella saumausmassalla. Kirjaston
lattianpäällysteen uusiminen ja halkeamien tiivistäminen on ajankohtaista seuraavassa
peruskorjauksessa.

9
9.1

Piha-alueet ja salaojaverkosto
Maanvastaisen rakenteen kosteustekninen käyttäytyminen
Salaojaverkoston pääasiallinen tehtävä on rajoittaa pohjaveden pinnan korkeusasema
alapohjarakenteen alapuolelle. Salaojituksella ei voida juurikaan vaikuttaa
maapohjassa kapillaarisesti siirtyvän veden määrään tai nousukorkeuteen. Kosteuden
kapillaarinen siirtyminen maapohjasta perustuksiin on mahdollista, jos maaperän
huokosilma on kyllästynyt vedellä. Käytännössä esimerkiksi lumen sulamisvesien
aikaan rakennuksen vieressä maaperä voi olla näin kostea. Kosteuden kapillaarinen
nousu rakenteisiin voidaan estää joko tiiviillä rakennekerroksella (muovikalvo) tai
kapillaarikatkoksi tarkoitetulla rakennekerroksella, kuten salaojasepelikerroksella tai
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EPS-eristelevyllä. Maapohjassa on kosteutta myös vesihöyryn muodossa maaainesrakeiden välisissä ilmahuokosissa. Perustusrakenteisiin siirtyy kosteutta
vesihöyryn muodossa diffuusion avulla, mikä on tavanomaista maanvastaisille
rakenteille. Diffuusiossa kosteutta siirtyy korkeammasta vesihöyrypitoisuudesta
matalampaan päin. Diffuusion vaikutuksesta siirtyvän kosteuden eteneminen voidaan
estää vain diffuusiotiiviillä rakennekerroksella, kuten bitumieristeellä. Salaojituksella ei
voida vaikuttaa diffuusion vaikutuksesta siirtyvän kosteuden määrään.

9.2

Havainnot
Pihamaa B-osan kellarikerroksen kohdalla viettää loivasti poispäin rakennuksesta.
Rakennuksen vierellä on kiveys tai asfaltti. Vesikaton vedet ohjataan räystäskourujen
ja syöksytorvien kautta suoraan sadevesikaivoihin (kuva 7). Pohjoispäädyssä on siisti
asfalttipäällysteinen luiska, joka johtaa kellarikerroksen ulko-ovelle.
Betonisokkelielementit ovat hyväkuntoisia. Elementtien elastiset saumat ovat
paikoitellen hieman kutistuneet ja siten saumakohdat eivät ole aivan vedenpitävät.

Kuvat 7a ja b. Kellarikerroksen maanvastaisten seinien julkisivun betonipinnat ovat
hyväkuntoiset. Vesikaton vedenpoisto on toteutettu hyvin ohjaamalla syöksytorvien
vedet suoraan sadevesikaivoon.
Rakennepiirustusten mukaan salaojaverkosto on suunniteltu toimivaksi. Lähtötietoina
olleen salaojaverkoston kuvauksissa oli havaittu, että muoviset salaojaputket ovat
rikkoutuneet muutamassa kohdassa arkiston kaakkoiskulmassa. Kohdassa havaittiin
sisätiloissa hieman kohonneita pintakosteusilmaisimen lukemia. Salaojaputket olivat
kuvauksen mukaan pääasiassa kuivia.
Salaojaverkoston tarkastuskaivot tarkastettiin B-siiven kellarissa. Kaikki tarkastetut
kaivot olivat kuivia eikä niissä havaittu poikkeavia hajuja (kuva 8). Tarkastuskaivosta
havaittiin ilmavirran kulkeutuvan huonetilan suuntaan.
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Kuvat 8a ja b. Salaojaverkoston tarkastuskaivot olivat kuivia ja siistejä.
Tarkastusluukun kohdalla havaittiin ilmavuotoa huonetilaan päin.

9.3

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Piha-alue havaittiin hyväkuntoiseksi eikä pihamaan kaltevuuksissa havaittu
merkittäviä puutteita. Sokkeleissa ja maanvastaisissa rakenteissa ei havaittu merkkejä
kosteusrasituksesta. Tutkimuksissa ei havaittu merkittäviä ulkoisia kosteusrasituksen
aiheuttajia. Suosittelemme uusimaan sokkelielementtien saumaukset seuraavan
laajemman korjauksen yhteydessä.
Lapin yliopiston B-siiven salaojaverkoston toiminnassa ei ole sellaisia puutteita, joiden
perusteella salaojaverkosto tulisi korjata. Pohjaveden pinnan taso on pääasiassa
rakennuksen alapohjarakenteiden alapuolella. Salaojaa ei tarvita lainkaan, jos
pohjaveden pinta pysyy riittävän etäällä alapohjarakenteen alapinnasta ilman salaojaa.
Korjaustarve tuleekin määrittää ensisijaisesti rakenteen kosteusteknisen toiminnan
perusteella eikä salaojaputken kunnon perusteella. Kellaritilojen lattioille ei ole
noussut vettä eikä lattianpäällysteiden alta tai alapohjalaatasta mitattu kauttaaltaan
kosteutta kapillaarialueella, joten pohjaveden pinta ei ole noussut alapohjalaatan
tasolle.

10 Muuta
10.1 Sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät
Arkiston vanhat paperit, musteet ja niistä lähtevät hajut voivat aiheuttaa ärsytysoireita
ja voimakas paperin haju koetaan usein epämiellyttävänä. Arkiston sisäilman
kosteuspitoisuus ei ollut tutkimushetkellä niin korkea, että paperit olisivat
vaurioituneet. On mahdollista, että lattialle varastoidut pahvilaatikot voisivat saada
kosteutta lattiapinnalta.
Arkistossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Arkistossa ei oleilla
jatkuvasti ja arkiston ovi on suljettu silloin, kun tilassa ei oleilla. Merkkisavulla
havaittiin ilmavirtauksen suunnan olevan arkistosta hissiaulaan päin.
Suosittelemme tiivistämään arkiston välipohjan ja väliseinien läpiviennit ja
liitoskohdat, joiden kautta voisi kulkeutua epäpuhtauksia hissiaulaan, taukotilaan tai
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yläpuolella olevaan kirjastoon. Arkiston ja varastojen ovet on suositeltavaa pitää aina
suljettuna.

10.2 Siivoustyöt korjaustöiden jälkeen
Korjaustöiden jälkeen suosittelemme kaikkien tilojen kattavaa suursiivousta ja
kaikkien pintojen nihkeäpyyhintää homepölysiivouksen periaatteita noudattaen.
Suursiivous tulee tehdä lisäksi kaikkien korjauksen yhteydessä tehtävien
korjaustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen tavanomaisten loppusiivoustöitten
lisäksi. Siivouksen yhteydessä poistetaan mm. kaikki yläpöly, kuten valaisinten ja
ilmanvaihtokanavien yms. päälle kerääntyneen pölyn. On suositeltavaa, että
tarkemman nihkeäpölypyyhinnän suorittaja on eri henkilö kuin rakennussiivouksen
suorittanut henkilö. Homepölysiivouksessa pölyn imuroinnissa tulee käyttää HEPAsuodattimella varustettua imuria. Siivoustyön laatua on suositeltavaa valvoa
katselmuksella, jossa on mukana tilojen käyttäjien edustaja.

11 Tärkeimmät suositeltavat toimenpiteet
Suosittelemme seuraavia korjaustoimenpiteitä kiireellisesti väestönsuojan taukotilaan:
Lattianpäällysteen poistaminen, mattoliiman ja tasoitteen hiominen pois. Uudeksi
lattianpäällysteeksi asennetaan vesihöyryä hyvin läpäisevä ja kosteusrasitusta
kestävä lattianpäällyste, kuten keraaminen laatoitus.
Alapohjan ja maanvastaisten seinien liitoskohtiin lattianrajaan tehdään
tiivistyskorjaus.
Seuraavassa on
rakennusosittain:

esitetty

tiivistetysti

muut

suositeltavat

korjaustoimenpiteet

Alapohja
Kaikkien kellarin lattianpäällysteiden poistaminen ja lattianpäällysteen
vaihtaminen joko keraamiseksi laatoitukseksi tai massalattiaksi
Alapohjan ja maanvastaisten seinärakenteiden liitoskohdan, alapohjan
halkeamien sekä tarkastusluukkujen tiivistyskorjaus.
Maanvastaiset seinät, väliseinät
Vaurioituneiden maalipintojen paikkakorjaus, uusi pinnoite on vesihöyryä hyvin
läpäisevä maali
Läpivientien tiivistyskorjaus
Välipohjat
Läpivientien tiivistyskorjaus
Hissikuilu
Vaurioituneiden maalipintojen uusiminen
Läpivientien tiivistyskorjaus
Hissin ovipielien mineraalivillojen poisto ja uusien eristeiden asentaminen
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Korjausten aikana tehtävässä laadunvarmistuksessa huomioitavia asioita:
Tarvittavien mallikorjausten tekeminen mm. tiivistyskorjauksista erityyppisiin
rakenteisiin ja liittymiin.
Tiivistyskorjausten laatu varmistettava merkkiainekokeilla korjaustöiden edetessä.
Loppusiivoustöiden laadun varmistus.
Korjaustyöt tehdään erillisen korjaustyösuunnitelman mukaan.
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