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Tiivistelmä

RISKIKS – hanke (Riskinhallintakäytäntöjen kehittäminen sairaaloissa - hanke) käynnistettiin Vaa-
san sairaanhoitopiirin rakennuksissa keväällä 2013. Hankkeessa arvioitiin Hietalahdenkatu 2-4 sai-
raalarakennusten sisäilmaston laatua tutkimalla rakennusaikakaudelle tyypillisten riskirakenteiden
kuntoa sekä kosteus- ja lämpöteknistä toimivuutta, ilmanvaihtojärjestelmien toimivuutta ja kuntoa
sekä muita sisäilmaston laatuun vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi osassa tiloissa arvioitiin tilojen toimin-
nallista käytettävyyttä. Tulosten perusteella arvioitiin altistumismahdollisuutta sisäilman epäpuh-
tauksille eri rakennusten ja osastojen välillä sekä määritettiin rakennusten ensisijaisten sisäilman
laatua parantavien korjaustarpeiden kiireellisyyttä.

Rakennusaikakaudelle tyypillisiä riskirakenteita tutkittiin rakennetyyppikuvausten sekä raken-
neavausten perusteella. Rakenteiden mikrobiologista kuntoa tutkittiin materiaalinäytteillä. Ilman-
vaihdon teknistä kuntoa ja riittävyyttä tilojen käyttötarkoitukseen selvitettiin aistinvaraisilla arvioilla
sekä teknisen henkilökunnan haastatteluilla. Arvioinnissa huomioitiin lisäksi sisäilmaston yleisimpien
epäpuhtauslähteiden sekä ympäröivien tilojen, kuten teknisten tilojen, vaikutusta työtilojen sisäil-
maston laatuun. Henkilökunnan työperäisiä oireita ja työympäristöhaittoja selvitettiin Työterveyslai-
toksen sisäilmastokyselyllä. Työterveyshuolto ja sisäilmaryhmä arvioivat henkilökunnan terveyden
tilaa ja sisäympäristöongelman merkittävyyttä osastokohtaisesti.

Vaasan keskussairaala-alueen rakennukset ovat valmistuneet useassa vaiheessa monella eri raken-
nusaikakaudella. Sairaala-alueen vanhimmat rakennukset J, K ja S ovat valmistuneet 1910 – 1930
–luvuilla. Vastaavasti päärakennuksen osat A, B ja C sekä rakennukset H, G ja M ovat valmistuneet
1950-luvulla. P-rakennus sekä terveyskeskus (Xb ja Xc) ovat valmistuneet 1950- ja 1960-luvun
vaihteessa. Päärakennuksen osat D ja E ovat valmistuneet 1970-luvulla ja rakennukset R, Q, N, ja
O ovat valmistuneet 1980-luvulla. Päärakennusta on laajennettu 1990-luvulla T- ja F- osalla. Kes-
kussairaalan päärakennusta laajennetaan parhaillaan Y-rakennusosalla.

Vaasan keskussairaalan 1910 – 30 – luvuilla valmistuneiden rakennusten tyypillisiä kosteusteknisiä
riskirakenteita ovat maaperäkosteudelle alttiit kellarikerrosten seinä- ja lattiarakenteet sekä väli-
pohjien kaksois- ja alalaattapalkisto- sekä puuvälipohjat. Maanvaraisia lattiarakenteita on pinnoi-
tettu vesihöyryä läpäisemättömällä lattiapinnoitteella ja rakenteissa on todettu poikkeavaa kos-
teutta. Betonin alkalinen kosteus on voinut vaurioittaa lattiapinnoitteita. Maanvaraisten lattiaraken-
teiden alapuolella on tekniikkakanaaleja, joista on ilmayhteys työtiloihin. Rakennuksessa J on osit-
tain kantava alapohjarakenne, jonka ryömintätilassa on näkyviä vaurioita ja rakenteen kosteustek-
ninen toimivuus on puutteellinen. Rakennuksien J ja K ilmanvaihtojärjestelmät eivät vastanneet tilo-
jen käyttötarkoitusta ja tiloissa on käytössä osittain painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä. J- ja K
-rakennuksien talotekniikka on suurimmaksi osaksi ylittänyt teknisen käyttöikänsä.

Rakennuksissa, jotka ovat valmistuneet 1950-luvulla, tyypillisimmät kosteustekniset riskirakenteet
ovat kaksoislaattapalkisto- ja kaksoisbetonilaattavälipohjarakenteet sekä välipohjien tiivistämättö-
mät läpiviennit ja maaperäkosteudelle alttiit lattia- ja seinärakenteet. Maanvaraisia lattiarakenteita
on pinnoitettu vesihöyryä läpäisemättömillä lattiapinnoitteilla ja pinnoitteet ovat voineet vaurioitua.
Rakennusten maanvaraisten lattiarakenteiden alapuolella on useita talotekniikkakanaaleja, joiden
tarkastusluukut ovat tiivistämättä ja teknisistä tiloista tulee vuotoilmaa työtiloihin. Rakennusosassa
A kaksoislaattapalkistovälipohjien ontelotilat on puhdistettu vuosien 2006 – 2010 peruskorjauk-
sissa. Rakennusten B, C, H, G ja M välipohjarakenteet ovat alkuperäiset ja rakennusten välipohjien
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kautta on tehty useita talotekniikan läpivientejä, jotka ovat epätiiviitä. Osassa rakennuksista ilman-
vaihtojärjestelmät ovat ylittäneet tai ylittämässä teknisen käyttöikänsä ja järjestelmissä on sisäil-
man epäpuhtauslähteitä, kuten villakuitulähteitä.

Sairaala-alueen rakennus P ja terveyskeskus (Xb ja Xc) ovat valmistuneet 1950- ja 1960-luvuilla.
Terveyskeskuksessa on merkittäviä laaja-alaisia vaurioita ja epäpuhtauslähteitä kantavan alapohja-
rakenteen ryömintätilassa ja tilan kosteustekninen toimivuus on puutteellinen. Lisäksi terveyskes-
kuksen kattovedet sekä maaperäkosteus rasittavat seinä- ja sokkelirakenteita. Terveyskeskuksen
ulkoseinärakenteen tuulettuvuus on puutteellinen ja ulkoseinän lämmöneristeissä on mikrobivauri-
oita. P-rakennuksen maaperäkosteudelle alttiit seinä- ja lattiarakenteet ovat kosteusteknisesti riski-
rakenteita. Maanvaraisen lattian vesihöyryä läpäisemätön lattiapinnoite on voinut vaurioitua maape-
räkosteuden vaikutuksesta. P-rakennuksen maanvastaisen seinärakenteen sisäpinnassa oleva mine-
raalivillaeristyskerros on vaurioitunut maaperäkosteuden vaikutuksesta. 1960-luvun tiiliverhottujen
ulkoseinärakenteiden ongelmana on verhouksen huono tuulettuvuus, jolloin tiiliverhoukseen kohdis-
tuva kosteusrasite voi siirtyä ulkoseinän lämmöneristekerrokseen vaurioittaen sitä. Rakennusten
talotekniikka on uusittu peruskorjauksissa.

Rakennusosat D ja E ovat valmistuneet 1970-luvulla. Rakennusten ulkoseinän verhouksena on tiili-
verhous, jonka tuulettuvuus on puutteellinen. Rakennusosan D ulkoseinärakenteen lämmöneris-
teissä on mikrobivaurioita. Lisäksi ulkoseinän ikkunarakenteen päällä oleva leukapalkki muodostaa
kylmäsillan ulkoseinärakenteeseen. Rakennusten ikkunarakenteet ovat huonokuntoisia. Rakennuk-
set ovat meren rannalla, joten ulkoseinärakenteisiin on poikkeuksellisen raskas säärasite. Raken-
nusten talotekniikka on ylittänyt teknisen käyttöikänsä ja osastojen ilmanvaihto on osittain riittämä-
tön tilojen käyttötarkoitukseen nähden. Rakennuksissa on ollut useita viemärivuotoja. Ilmanvaihto-
järjestelmässä on villakuitulähteitä. Osastoilla on tehty lukuisia tilamuutoksia, joissa ei ole huomi-
oitu ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta ja ilmamäärien riittävyyttä. Maanvaraisten lattiarakentei-
den alapuolella on tekniikkakanaaleja, joista on ilmayhteys työtiloihin läpivientien ja tarkastusluuk-
kujen kautta.

1980-luvuilla valmistuneita rakennuksia ovat R, Q, N ja O. Rakennuksen R ulkoseinärakenteessa on
rakennusaikakaudelle tyypillinen valesokkelirakenne, jossa ulkoseinärakenteen alaohjauspuut sekä
lattiapinta ovat maanpinnan alapuolella. Ulkoseinärakenteen alaosissa on todettu mikrobivaurioita.
Rakennusten R ja Q tiiliverhottujen ulkoseinärakenteiden tuulettuvuudessa todettiin puutteita ja
mikrobivaurioita. Rakennuksen Q maanvaraisen lattian vesihöyryä läpäisemätön pinnoite on voinut
vaurioitua maaperäkosteudesta. Lisäksi lattiarakenteen alapuolella on tekniikkakanaaleja, joista on
ilmayhteys sisäilmaan läpivientien ja tarkastusluukkujen kautta. Osassa rakennuksista on alkuperäi-
set ilmanvaihtojärjestelmät, joiden tekninen käyttöikä on ylittymässä ja järjestelmissä on villakuitu-
lähteitä.

Rakennusosat T ja F ovat valmistuneet 1990-luvulla. F rakennuksen maanvaraisessa lattiaraken-
teessa sekä 0. kerroksen välipohjarakenteessa todettiin poikkeavaa rakennekosteutta, joka on voi-
nut vaurioittaa tilojen vesihöyryä läpäisemättömän lattiapinnoitteen. Rakennusosissa on alkuperäi-
set ilmanvaihtojärjestelmät, joissa on mahdollisia villakuitulähteitä. Rakennuksissa on tehty tilojen
käyttötarkoituksen muutoksia, joissa käytävätiloja ja väestönsuojatiloja on muutettu työtiloiksi.

Sairaalarakennusten sisäilman laatuun vaikuttaa myös rakennusten välillä toimiva yhdyskäytävä,
jonka rakenteissa on useita epäpuhtauslähteitä. Yhdyskäytävät ovat maanpinnan alapuolella ja
maaperäkosteudelle alttiissa rakenteissa on riskirakenteita sekä poikkeavaa kosteutta. Yhdyskäytä-
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vän alapuolella on tekniikkakanaaleja, joista on ilmayhteys sisäilmaan läpivientien ja tarkastusluuk-
kujen kautta. Yhdyskäytävissä on pääsääntöisesti painovoimainen ilmanvaihto, joten paine-eroa
työtilojen ja yhdyskäytävän välillä on vaikea hallita.

Vaasan keskussairaalan rakennuksista 12 750 m2 (13,0 % koko rakennuskannasta) vaativat hyvin
nopeita ensisijaisia korjaustoimenpiteitä, jotta tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen. Rakennuksia,
jotka vaativat ensisijaisia korjaustoimenpiteitä nopealla aikataululla, on yhteensä 17 190 m2 (17,4
% koko rakennuskannasta). Rakennuksista 21 478 m2 (21,7 % koko rakennuskannasta) vaativat
ensisijaisia korjaustoimenpiteitä lähitulevaisuudessa. Haitallinen altistuminen arvioitiin epätodennä-
köiseksi 11 316 m2.:ssä sairaalan rakennuksista (11,4 % koko rakennuskannasta). Ensisijaisilla kor-
jaustoimenpiteillä voidaan parantaa sisäilman laatua ja jatkaa tilojen käyttöaikaa suunnitteilla ole-
viin peruskorjauksiin asti. Ensisijaiset korjaussuositukset eivät korvaa rakennuksen peruskorjaus-
tarvetta.

Teknisen arvioinnin lisäksi kartoitettiin vakioidulla kyselyllä työntekijöiden kokemaa sisäilmaston laa-
tua ja sisäilmaan liittyvää oireilua. Vertailuaineistona kyselyssä käytetään Työterveyslaitoksen valta-
kunnallisen sairaalatutkimuksen aineistoa. Suurin osa työntekijöistä ei kokenut jatkuvaa haittaa tai
viikoittaista oireilua sairaalan sisäympäristöstä. Toisaalta suurimmassa osassa tutkituista rakennuk-
sista työntekijät raportoivat vertailuaineistoa yleisemmin ilmanvaihdon epäkohtina tunkkaisesta il-
masta ja poikkeavasta hajusta. Myös kuivan ilman, lämpöolojen ja vedon valituksia raportoitiin mo-
nissa rakennuksissa tavallista yleisemmin. Satunnaisesti esiin tuli maakellarin ja homeen haju jossain
osassa rakennusta viitaten rakenteista peräisin oleviin epäkohtiin. Sisäilmaan liittyvinä oireina esiin
tulivat päänsärky, poikkeava väsymys, silmien ja hengitysteiden ärsytystyyppiset oireet. Rakennus-
kohtaiset tulokset olosuhdevalituksista ja sisäilmaan liitetyistä oireista on esitetty tarkemmin rapor-
tissa. Koetun olosuhteen valitusten painottuminen ilmanvaihdon epäkohtiin korostaa tarvetta arvioida
ilmanvaihdon ajanmukaisuutta ja riittävyyttä liittyen sairaalatyön vaatimuksiin. Kyselyn mukaan si-
säilmaan liittyvät oireet ovat valtaosin selitettävissä juuri ilmanvaihdon epäkohdilla.

Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän näkemys tiloihin liittyvistä sisäilmaongelmista selvitettiin
haastattelujen ja kyselyn avulla.

Lisäksi arvioitiin tilojen toiminnallista käytettävyyttä toteuttamalla käyttäjäkävely A-rakennuksessa.
Käyttäjäkävelyssä arvioitavia tiloja olivat työskentelytilojen lisäksi apu- ja säilytystilat, käytävä- ja
aulatilat, sosiaalitilat, henkilökunnan taukotilat sekä kokoustilat. Tilojen sujuvaa käyttöä haittaa-
vista asioista päällimmäisenä nousi esiin tilojen ahtaus, mikä oli johtanut jopa varastotilojen käyt-
töön työtiloina. Muita tilojen käytettävyyteen vaikuttavia asioita olivat vapaan laskutason vähäinen
määrä osassa kansliatiloja ja huuhteluhuoneissa, tilojen viileys tai veto, liinavaatteiden ylisuuret va-
rastointimäärät, tavaroiden säilytys avohyllyissä pölyyntymässä, joidenkin tilojen väärä sijainti ja
koko tilassa tapahtuvaan toimintaan nähden ja työpöytätasojen säädettävyyden puute. Potilaan
kannalta epäkohtina nähtiin yksityisyyden puute joissain potilastiloissa ja wc-tilojen puute suurim-
massa osassa potilashuoneita.



5

RAPORTTI RK14-2013-33861
12.2.2014

Sisällysluettelo

Tiivistelmä ........................................................................................................................... 2
1 Tausta ........................................................................................................................ 8
2 Menetelmät ................................................................................................................ 8
2.1 Tilojen kunto ja sisäilmaston laatu ............................................................................. 8
2.2 Altistumisen arviointi ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyys ......................................... 9
2.3 Jatkotoimenpiteet ..................................................................................................... 11
2.4 Tilojen toiminnallisen käytettävyyden arviointi ........................................................ 11
3 Tulokset ................................................................................................................... 12
3.1 Rakennus A ............................................................................................................... 12
3.1.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 12
3.1.2 Tilojen toiminnallinen käytettävyys .......................................................................... 12
3.1.3 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ......................................................................... 23
3.1.4 Sisäilmastokysely ................................................................................................. 25
3.1.5 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 26
3.1.6 Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 28
3.1.7 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 29

29
3.2 Rakennus B................................................................................................................ 30
3.2.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 30
3.2.2 Riskirakenteen ja epäpuhtauslähteet ........................................................................ 30
3.2.3 Sisäilmastokysely ................................................................................................. 32
3.2.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 33
3.2.5 Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 35
3.2.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 36
3.3 Rakennus C ................................................................................................................ 37
3.3.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 37
3.3.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ......................................................................... 37
3.3.3 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 39
3.3.4 Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 41
3.3.5 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 42
3.4 Rakennus D ............................................................................................................... 43
3.4.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 43
3.4.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ......................................................................... 43
3.4.3 Sisäilmastokysely ................................................................................................. 45
3.4.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 46
3.4.5 Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 48
3.4.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 50
3.5 Rakennus E ................................................................................................................ 51
3.5.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 51
3.5.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ......................................................................... 51
3.5.3 Sisäilmastokysely ................................................................................................. 53
3.5.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 54
3.5.5 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 58
3.6 Rakennus F ................................................................................................................ 60
3.6.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 60
3.6.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ......................................................................... 60
3.6.3 Sisäilmastokysely ................................................................................................. 61



6

RAPORTTI RK14-2013-33861
12.2.2014

3.6.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 63
3.6.5 Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 65
3.6.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 66
3.7 Rakennus G ............................................................................................................... 68
3.7.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 68
3.7.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ......................................................................... 68
3.7.3 Sisäilmastokysely ................................................................................................ 69
3.7.4 Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 70
3.7.5 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 71
3.8 Rakennus H ............................................................................................................... 72
3.8.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 72
3.8.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ........................................................................ 72
3.8.3 Sisäilmastokysely ................................................................................................ 73
3.8.4 Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 74
3.8.5 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 75
3.9 Rakennus JK .............................................................................................................. 76
3.9.1 Taustatiedot ........................................................................................................ 76
3.9.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ........................................................................ 76
3.9.3 Sisäilmastokysely ................................................................................................. 78
3.9.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 79
3.9.5 Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 81
3.9.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 82
3.10 Rakennukset MNO ..................................................................................................... 83
3.10.1Rakennus M ......................................................................................................... 83
3.10.2Rakennus N ......................................................................................................... 85
3.10.3Rakennus O ......................................................................................................... 86
3.10.4Sisäilmastokysely ................................................................................................. 88
3.10.5Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 89
3.10.6Jatkotoimenpiteet ................................................................................................. 91
3.10.7Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä .......................... 94
3.11 Rakennus PQ ............................................................................................................. 96
3.11.1rakennus P .......................................................................................................... 96
3.11.2Rakennus Q ......................................................................................................... 97
3.11.3Sisäilmastokysely ................................................................................................. 98
3.11.4Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ........................................... 99
3.11.5Jatkotoimenpiteet ............................................................................................... 101
3.11.6Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä ........................ 102
3.12 Rakennus R ............................................................................................................. 103
3.12.1Taustatiedot ...................................................................................................... 103
3.12.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ...................................................................... 103
3.12.3Sisäilmastokysely ............................................................................................... 104
3.12.4Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ......................................... 105
3.12.5Jatkotoimenpiteet ............................................................................................... 107
3.12.6Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä ........................ 108
3.13 Rakennus S .............................................................................................................. 109
3.13.1Taustatiedot ...................................................................................................... 109
3.13.2Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ....................................................................... 109
3.13.3Sisäilmastokysely ............................................................................................... 110
3.13.4Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ......................................... 111



7

RAPORTTI RK14-2013-33861
12.2.2014

3.13.5Jatkotoimenpiteet ............................................................................................... 113
3.13.6Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä ........................ 114
3.14 Rakennus T .............................................................................................................. 115
3.14.1Taustatiedot ...................................................................................................... 115
3.14.2Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ....................................................................... 115
3.14.3Sisäilmastokysely ............................................................................................... 116
3.14.4Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ......................................... 117
3.14.5Jatkotoimenpiteet ............................................................................................... 119
3.14.6Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä ........................ 120
3.15 Terveyskeskus Xb ja Xc ........................................................................................... 121
3.15.1Taustatiedot ...................................................................................................... 121
3.15.2Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ....................................................................... 121
3.15.3Sisäilmastokysely ............................................................................................... 123
3.15.4Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta ......................................... 124
3.15.5Jatkotoimenpiteet ............................................................................................... 126
3.15.6Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä ........................ 127
3.16 Yhdyskäytävät ......................................................................................................... 128
3.16.1Taustatiedot ...................................................................................................... 128
3.16.2Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet ....................................................................... 128
3.16.3Jatkotoimenpiteet ............................................................................................... 129
4 Johtopäätökset ...................................................................................................... 130



8

RAPORTTI RK14-2013-33861
12.2.2014

1 Tausta

Työterveyslaitos teki Vaasan sairaanhoitopiirin Hietalahdenkatu 2-4 alueen rakennuksille kokonais-
valtaisen arvion sisäilmaston laadusta ja tilojen teknisestä käytettävyydestä. Tutkimus- ja kehittä-
mishanke suunniteltiin yhteistyössä Vaasan sairaanhoitopiirin kanssa. Sairaanhoitopiirin tilojen si-
säilmaston arviointiin ja työpajatyöskentelyyn osallistuivat erityisasiantuntija Veli-Matti Pietarinen,
tutkimusinsinöörit Katja Tähtinen ja Pasi Hynynen, apulaisylilääkäri Ulla-Maija Hellgren, ja tiimipääl-
likkö Sanna Lappalainen Työterveyslaitoksesta. Tilojen toiminnallisen käytettävyyden arvioimiseen
osallistuivat vanhempi asiantuntija Leena Aalto ja erityisasiantuntija Tarja Mäkelä Työterveyslaitok-
selta.

2 Menetelmät

2.1 Tilojen kunto ja sisäilmaston laatu

Vaasan sairaanhoitopiirin rakennusten arvioineissa otettiin huomioon seuraavat asiat:

a. Rakennus- ja talotekniset tekijät sekä muut sisäilmaston laatuun vaikuttavat tekijät
b. Tilojen käyttäjien terveydentila ja kokemukset sisäympäristöstä ryhmätasolla
c. Sisäilmaryhmän arvio sisäilmastosta ja siihen liittyvistä toimintatavoista

Tilojen sisäilmaston laatua ja siihen vaikuttavia tekijöitä arvioitiin Työterveyslaitoksen asiantuntijoi-
den toimesta aistinvaraisesti. Arvioinnissa huomioitiin rakennusajankohdalle tyypilliset riskiraken-
teet ja niiden kosteustekninen toimivuus, ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus ja kunto sekä järjestel-
mässä olevat epäpuhtauslähteet. Lisäksi arvioitiin ympäröivien tilojen vaikutusta työtilojen sisäil-
man laatuun. Tilojen käyttäjien havaintoja selvitettiin haastattelemalla osastonhoitajia ja arviointi-
hetkellä paikalla olleita työntekijöitä. Riskirakennekartoituksessa käytettiin apuna saatavissa olevia
rakennetyyppikuvia, aikaisempia tutkimuksia ja käynnillä saatua tietoa. Riskirakenteisiin tehtiin ra-
kenneavauksia ja yksittäisiä kohdennettuja materiaalinäytteenottoja. Lisäksi tutkittiin maanvastais-
ten ja maanvaraisten rakenteiden rakennekosteuksia. Rakenneavaukset sekä jatkotutkimukset teh-
tiin yhteistyössä Contria Oy:n ja Oy Insinööritoimisto ReCon:n kanssa.

Tilojen käyttäjien terveyden tilaa arvioitiin Työterveyslaitoksen sisäilmastokyselyllä. Kysely toteutet-
tiin keväällä ja syksyllä 2013. Kyselyllä selvitettiin henkilökunnan kokemia työperäisiä oireita ja työ-
ympäristöhaittoja ryhmätasolla. Kyselyn tuloksia tulkittiin rakennus- ja osastokohtaisesti. Vertailuai-
neistona käytettiin TTL:n raportoimaa laajaa sairaaloiden työntekijöiden kyselyaineistoa (Hellgren
ym. 2006). Työterveyshuolto arvioi rakennus- ja tilakohtaisesti tilojen sisäympäristön vaikutusta
tilojen käyttäjien terveyden tilaan.

Sairaanhoitopiirin sisäilmaryhmä arvioi rakennus- ja osastokohtaisesti sisäympäristön laatua sekä
toimintatapoja rakennuksen ja hyvän sisäympäristön ylläpidon kannalta. Arvioinnin kohteena olivat
myös sisäympäristöongelmien ratkaisutavat sairaanhoitopiirissä.
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2.2 Altistumisen arviointi ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyys

Rakennus- ja osastokohtainen altistumisen arviointi rakennuksessa oleville epäpuhtauksille sekä arvion perusteella luokiteltava jatkotoimenpiteiden
kiireellisyys perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön kosteusvauriotyöryhmän tekemään ohjeeseen (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä
2009:18, 2009). Haitallisen altistumisen taso on jaettu neljään luokkaan, joiden perusteella määritettiin jatkotoimenpiteiden kiireellisyys.

Altistumisen arvioinnissa huomioidaan arvioitavan kohteen rakennus- ja talotekniset arviot ja tutkimukset sekä tilojen käyttäjien kokemat oireet ja
työympäristöhaitat täydennettynä työterveyshuollon ja työpaikan sisäilmaryhmän näkemyksillä. Haitallisen altistumisen todennäköisyyteen vaikuttavat
riskirakenteen tai todetun vaurion laajuus sekä mahdollinen ilmayhteys vauriosta tai epäpuhtauslähteestä sisäilmaan. Altistumisen arvioinnissa epä-
puhtauslähteenä voidaan pitää myös puhtausluokaltaan likaisempia tiloja, joista on todettu ilmayhteys työtilaan. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi tekni-
set tilat, varastotilat, yhdyskäytävät tai talotekniikkakanaalit ja -hormit. Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnalla ja vallitsevilla paine-eroilla on merkittävä
vaikutus ympäröivistä tiloista tuleviin epäpuhtauslähteisiin. Taulukossa 1 on esitetty altistumisen todennäköisyys rakennuksessa oleville epäpuhtauk-
sille.
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Taulukko 1. Rakennuksen epäpuhtauksille altistumisen todennäköisyys ja altistumistasoon vaikuttavat tekijät.
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2.3 Jatkotoimenpiteet

Tässä raportissa annettavien jatkotoimenpidesuositusten tavoitteena on parantaa sisäilman laatua rakennus ja/tai osastokohtaisesti. Toimenpidesuosi-
tukset ovat ensisijaisia korjaussuosituksia sisäilman laadun parantamiseksi. Rakennukset ja/tai osastot, joissa haitallinen altistuminen on arvioitu erittäin
todennäköiseksi tai todennäköiseksi vaativat nopeita korjaustoimenpiteitä, jotta työtilojen käyttöä voidaan jatkaa. Korjaustoimenpiteiden lisäksi vaadi-
taan työntekijöiden terveyden tilan seurantaa esimerkiksi työterveyshuollon toimesta. Ensisijaisilla korjaustoimenpiteillä sisäilman laatua voidaan paran-
taa ja/tai tilojen käyttöaikaa jatkaa tuleviin peruskorjauksiin asti. Ensisijaiset korjaussuositukset eivät korvaa rakennuksen peruskorjaustarvetta. Perus-
korjauksen tarve ja ajankohta tulee arvioida rakennus- ja osastokohtaisesti.

2.4 Tilojen toiminnallisen käytettävyyden arviointi

Tilojen toiminnallisen käytettävyyden arviointi toteutettiin marraskuussa 2013 rajattuna A-rakennukseen. Arviointi tapahtui ns. käyttäjäkävelyn avulla.
Tilojen toiminnallista käytettävyyttä arvioitiin sekä henkilökunnan että potilaan näkökulmasta. Erityisesti kiinnitettiin huomiota siihen, miten hyvin tilat
toimivat terveellisenä ja turvallisena työympäristönä ja miten tilat tukevat työn sujuvuutta. Tarkasteltavia tiloja olivat työskentelytilojen lisäksi apu- ja
säilytystilat, käytävä- ja aulatilat, sosiaalitilat, henkilökunnan taukotilat sekä kokoustilat.
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3 Tulokset

3.1 Rakennus A

3.1.1 Taustatiedot

Rakennus on valmistunut vuonna 1956 ja se on peruskorjattu kolmessa vaiheessa. Kerrokset 0-5 on peruskorjattu vuonna 1996, kerrokset 6-7 vuonna
2006 ja kerrokset 8-10 vuonna 2008. Peruskorjauksissa on uusittu myös talotekniikka mukaan lukien ilmanvaihtojärjestelmät. Lisäksi rakennusta on
laajennettu kolmannesta kerroksesta ylöspäin 1990- luvulla. Rakennuksesta on yhteys T-, F-, B- ja D-rakennuksiin.

3.1.2 Tilojen toiminnallinen käytettävyys

Riskiks -hankkeessa toteutettiin toiminnallisen käytettävyyden arviointi käyttäjäkävelynä  rajautuen A-rakennukseen. Käyttäjäkävelyn aikana kierrettiin
kaikki A-rakennuksen osastot ja kunkin osaston osastonhoitajat/apulaisosastonhoitajat kertoivat käyttäjäedustajina tilojen käyttöön liittyvistä epäkoh-
dista. Käyttäjäkävelyyn osallistuivat osaston henkilökunnan edustajien ja Työterveyslaitoksen tutkijoiden lisäksi sairaanhoitopiirin edustajina hoitotyön
johtaja Bodil Mannevaara, työsuojelupäällikkö Timo Toivanen, työsuojeluvaltuutettu Helena Lindell sekä tekninen päällikkö Håkan Knip. Keskustelut
kävelyn aikana nauhoitettiin ja lisäksi otettiin havainnollistavia valokuvia tiloista.
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Hankkeen aikana tehtyjen aiempien arviointikäyntien pohjalta laadittiin tilojen toiminnallisen käytettävyyden arviointia varten teema-aihio. Teemoittelun
avulla kävelyyn osallistuville voidaan esittää tiivistettynä ne asiat, joihin toivotaan kävelyyn osallistujien kiinnittävän huomiota tiloissa. Käyttäjäkävelyyn
valittiin neljä pääteemaa: orientoitavuus, tilaratkaisut yleisesti, työskentelyolosuhteet ja potilastilat.

Taulukko 2. Käyttäjäkävelyn teemat ja niiden sisällöt

ORIENTOITAVUUS TILARATKAISUT YLEISESTI TYÖSKENTELYOLOSUHTEET POTILASTILAT

saavutettavuus toiminnallisuus sisäilman laatu: lämpötila, veto toiminnallisuus
pääsisäänkäynti ja aulatilat muunneltavuus akustiikka esteettömyys
vieraiden opastus puhtaus, järjestys valaistusratkaisut, häikäisy potilaan intimiteettisuoja
opasteet ja kyltit siivottavuus luonnonvalon määrä sosiaalinen kanssakäyminen
värit tekniset järjestelmät työpisteen ergonomia viihtyisyys
selkeys kunnossapito ja huolto työ- ja apuvälineet turvallisuus
näkymät esteettömyys ulkoilumahdollisuudet

kalusteratkaisut
yksityisyys
työrauha
turvallisuus
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Huomioita käyttäjäkävelyn aikana:

Opasteiden merkitys sairaalaympäristössä on hyvin suuri. Etenkin kerrosmerkintöjen tulisi olla suuria ja näkyviä. Koska sairaalan potilaina on myös
maahanmuuttajia, ei kirjoitettu opastus aina riitä. Esimerkiksi äitiyspoliklinikalle A8 eksyy jatkuvasti potilaita, jotka ovat menossa synnytysosastolle A4.
Olisikin parempi käyttää kuvia tai selkeitä symboleja opastuksessa. Opasteiden sijoittamiseen, kokoon sekä taustan ja tekstin/symbolien riittävän suureen
kontrastieroon tulee näkövammaisten huomioimiseksi kiinnittää erityistä huomiota.

Osastoilla on esteettömyyssäännösten vaatimat inva-wc:t, joskin preoperatiivisella osastolla A1 se sijaitsee palo-ovien takana liian syrjässä ja 8.kerrok-
sessa on äitiyspoliklinikalla ja vastasyntyneiden tehovalvonnalla yksi yhteinen inva-wc tehovalvonnan puolella. Kaikissa potilashuoneissa ei ole omaa wc-
tilaa, mikä on potilaan näkökulmasta suuri puute. Potilashuoneiden wc-tiloissa ei liioin esteettömyys toteudu, koska lattiaa on korotettu.  Äitiyspoliklini-
kalla joutuvat henkilökunta ja potilaat käyttämään yhteistä wc:tä.

Kuva 1. Huoneet ovat ahtaat.             Kuva 2. Esteellinen wc-tila.
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Potilashuoneet ovat pääsääntöisesti liian pienet ja ahtaat. Kun lähdetään esim. leikkaukseen, joudutaan siirtämään sänkyjä pois tieltä käytävän puolelle,
mihin kuluu turhaan hoitajien työaikaa. Tilanpuutteeseen on ideoitu erilaisia ratkaisuja kuten lastenosastolla potilashuoneissa kaappisängyt vanhemmille
ja wc-tilaan käännettävä hoitopöytä wc-istuimen päälle. Eristyshuoneet ovat riittävän suuret. Osaston A9 yhdessä eristyshuoneessa on myös keittomah-
dollisuus potilaan vanhemmille. Lähellä olevan huoltohissin kautta voidaan tarttuvaa tautia sairastava potilas tuoda eristystilaan kätevästi, minkä lisäksi
eristystila voidaan alipaineistaa tartuntavaaran eliminoimiseksi.

Kuva 3. Kaappisängyt vanhemmille              Kuva 4. Hoitotaso wc:ssä
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Lähes kaikilla osastoilla on henkilökunnan taukotila osastosiiven päädyssä. Sijainti mahdollistaa rauhallisen taukohetken työn lomassa ja isojen ikkunoi-
den kautta aukeaa hieno näkymä. Tila muuntuu myös tarvittaessa kokoustilaksi.

Lastenosastolla A9 huomio kiinnittyy suureen lelujen määrään ja niiden avoimeen säilytykseen leikkihuoneessa. Lelujen puhtaanapidosta vastaa sairaala-
apulainen muun siivouksen ohessa, mikä ei ehkä takaa niille riittävää puhtausastetta. Lelujen määrän pienentämiseksi pyritään leluja antamaan mukaan
sairaalasta kotiutumisen yhteydessä, koska lahjoituksina saatavat lelut täydentävät leluvarastoa jatkuvasti. Toiminnallisesti leikkitila toimii hyvin, koska
leikkihuoneen yhteydessä on keittiötila, jossa vanhemmat voivat keittää kahvia samalla kun ovat lasten kanssa.

Varasto- ja siivoustiloissa on yleisesti aivan liikaa tavaraa, jolloin tilojen käyttö hankaloituu. Tavaroita säilytetään lattialla tai avohyllyissä, mikä lisää
myös pölyn määrää. Tavaran kiertoa tehostamaan, tulisi säilytettävän tavaran määrää huomattavasti vähentää ja organisoida tavaran kierto järjestel-
mällisesti. Tavaroita joudutaan myös hakemaan ylähyllyiltä tikkaiden avulla, mikä on selkeä turvallisuusriski. Koko A-rakennuksessa vain A8 -osastolla
on riittävän suuri varastotila, missä tilan käyttö onkin saatu tehokkaaksi ja sujuvaksi.

Kuvat 5 ja 6. Riittämättömästi säilytystilaa.
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A9 -osastolla, missä tarvitaan erikokoisia sänkyjä lapsipotilaille, joudutaan varasänkyjä säilyttämään porrashuoneessa, mikä on palomääräysten vas-
taista. Sänkyjä saattaa olla porrashuoneessa jopa 10 samanaikaisesti. Myös muilla osastoilla joudutaan potilassänkyjä säilyttämään käytävillä ja erilai-
sissa muissa tiloissa, mikä tuo käytäville ahtautta ja hankaloittaa potilaiden siirtoa tai kuljetusta leikkaussaliin. Uuteen Y-rakennukseen on tulossa erillinen
sänkyvarasto, mutta se on A-rakennuksen henkilökunnan mielestä liian kaukana heistä.

Osastoilla A9 ja A8 on ongelmaksi muodostunut lasten leikkitilat, joissa saattaa potilaiden lisäksi olla myös vierailijoina olevia lapsia. Henkilökunta ei voi
aina tietää varmasti, kuka on potilas. Lisäksi A8:lla äitiyspoliklinikan puolella etenkin maahanmuuttajaäidit saattavat jättää lapsiaan leikkimään ilman
valvontaa, mikä lisää henkilökunnan stressiä.

Yksityisyyden turvaamisessa on puutteita. Vastasyntyneiden tehovalvontaosastolla A8:lla on imetystilaksi erotettu käytävän päästä pieni tila verholla,
mikä ei tuo riittävästi yksityisyyden tunnetta. Myös suurissa tehohoitotiloissa ei verho potilassängyn ympärillä tuo riittävää yksityisyyden suojaa, kun
potilaan kanssa joudutaan keskustelemaan hoitoon liittyvistä asioista.

Osaston A8 tehovalvontahuoneessa kaapistojen alareunaan sijoitettu valolista on aiheuttanut häikäisyä, mikä korjaantuisi helposti valolistan lisäämisellä
kaapiston alareunaan. Pienten potilaiden hoitorauhaa rikkovat roska-astioiden kansien kolahduksesta aiheutuvat äänet ja vetolaatikoiden sulkemisesta
syntyvät kolahdukset. Suunnitelmissa on hankkia käytetyille vaipoille avoimia roska-astioita ja lisätä vetolaatikoihin hiljainen sulkeutumismekanismi.

Osastolla 7 toimii korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikka sekä suupoliklinikat. Tiloihin ollaan pääosin tyytyväisiä. Yksi kuulontutkimushuone lisää
kuitenkin tarvitaan, koska kuulo-ongelmien määrä on selvässä kasvussa. Tilojen suurin ongelma on niiden kylmyys talvisaikaan.

Osaston A6 (silmäpoliklinikka ja silmäleikkaussalit/päiväkirurgia) toiminta on arvioitu tehokkaaksi ja tulokselliseksi. Henkilökunnan mukaan sujuvuutta
prosessiin on saatu mm. muuttamalla prekäynnit prepuheluiksi. Samoin nykyinen lyhyt matka leikkaussaleihin on tehostanut toimintaa. Toiminnallisia
puutteitakin on. Näkökenttätutkimushuone sijaitsee ensimmäisenä osastolle tultaessa lasten leikkipaikan vieressä hyvin vilkkaalla paikalla, vaikka tutki-
mus vaatisi rauhallisen paikan. Silmänpohjan kuvauksia tehdään ahtaassa ergonomisesti heikkotasoisessa tilassa, kun muut tutkimushuoneet ovat hy-
vinkin tilavia. Pyörätuolilla liikkuvan potilaan kanssa tilassa on hyvin vaikea toimia (kuva 7). Toimintojen järkevällä uudelleen sijoittamisella olisi mah-
dollista parantaa huomattavasti tiloissa työskentelevien työskentelyolosuhteita.
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Kuva 7. Ahdas kuvantamistila.         Kuva 8. Matalalla oleva ikkuna vaatii turvalasin.

RakMk F2:n mukaan ”Yleisön (myös lasten) käyttöön tarkoitettujen tilojen ikkunoissa ja lasiseinissä käytetään turvalasia, kun lasipinnan korkeus lattiasta
on vähemmän kuin 700 mm” (RakMk F2, Rakennuksen käyttöturvallisuus. EDITA OY, Helsinki). Tämä määräys tulee ottaa huomioon ikkunoiden alareu-
nan korkeuden ollessa 600 mm lattiapinnasta, kuten päiväkirurgian puolella heräämötilassa (kuva 8).

Osasto A5 on yhdistetty naistentautien poliklinikka ja yleiskirurginen vuodeosasto, missä työn tempo on nopea. Hoitoaika osastolla on 1,2 vuorokautta.
Erillistä lääkejakeluhuonetta ei ole vaan lääkkeiden säilytys ja jako hoidetaan kansliasta käsin, mikä ei turvallisuussyistä ole paras toimintamalli. Kahden
hengen potilashuoneet vanhalla huonejaolla ovat haasteelliset, koska potilassänkyjä joudutaan siirtämään usein päivän aikana. Vain yhdessä potilashuo-
neessa on oma wc. Osasto toimii viikko-osastona, eli perjantaina potilaat siirretään muualle tai kotiutetaan, mikä lisää vielä siirtojen määrää.

Osasto A4 on synnytysosasto. Potilashuoneet ovat kahden hengen huoneita, jotka ovat ahtaita ja epäkäytännöllisiä, kun molempien potilassänkyjen
vieressä on myös vauvansänky ja yhdellä seinällä pesuallas. Varastotiloja on vähän ja ne ovat täynnä tavaraa ja. Osastolle eksyy usein potilaita, jotka
ovat menossa äitiyspoliklinikalle 8. kerrokseen.
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Osasto A3 on kirurginen vuodeosasto, jossa hoitoaika on keskimäärin 3 päivää. Toiminta on siirtynyt 8. kerroksesta noin 10 vuotta sitten näihin tiloihin.
Tilat ovat ahtaat; jopa varastotiloja on jouduttu ottamaan työtiloiksi. Päiväsalin yhteyteen on tehty erillinen lisätila työpisteineen, mutta koska tila on
ylhäältä avoin, ei tila voi olla rauhallinen työskentelytila. Valvontatila on myös pieni ja ahdas tila, jossa lämpötila nousee ajoittain turhan korkeaksi.
Osaston päiväsali on sisäisesti yhteydessä pääsisäänkäyntiin, josta saattaa tulla ulkopuolisia osastolle huomaamatta. Henkilökunnan mukaan heidän on
mahdotonta valvoa tilannetta. Myös kansliatilat ovat ahtaat. Potilashuoneista vain eristyshuoneessa on oma wc-tila, joka on kuitenkin esteellinen. Tilan-
puutteen vuoksi yhtä isoa suihkutilaa on jouduttu käyttämään väliaikaisesti potilashuoneena ja pienistä suihkutiloista on tehty haavanhoitotila.

Osasto A2 on päiväkirurginen osasto, joka muuttaa Y-taloon maaliskuussa 2014. Osastolla käy päivittäin 12-20 potilasta ja päiväkirurgisen toiminnan
tarve on kasvussa. Tällä hetkellä käytössä on kaksi leikkaussalia ja kaksi 4-paikkaista heräämöä. Leikkaussalitilojen toimivuutta heikentää sekä tilojen
ahtaus että liian pieni kerroskorkeus. Nykyisen leikkaussalin laitteisiin saattaa satuttaa päänsä, koska tila on liian matala. Erityisesti lapsipäivinä perjan-
taisin, jolloin operoidaan 7-8 lasta, on osastolla usein liikaa ihmisiä, mikä johtuu eri kulttuureista tulevien perheiden tavoista. Tietokoneita joudutaan
pitämään käytävillä, ja niitä on varottava liikuttaessa kiireessä käytävällä. Nykyiset tilat ovat osittain maanpinnan alapuolella, mikä vähentää päivänvalon
saantia tiloissa. Myös varastotilat ovat pienet ja hajallaan osastolla ja välinehuolto muualla. Pienessä haastatteluhuoneessa toimii samalla vaatteiden
vaihto sekä osastolle tultaessa että sieltä lähtiessä. Ahtaat tilat ovat iso haaste osastolle, missä logistiikan pitäisi toimia sujuvasti sekä potilaiden että
laitteiden ja tavaroiden osalta. Tarvittaisiin myös rauhallisia tiloja olla potilaan kanssa.

A1 on preoperatiivinen osasto, jossa tehdään vain potilaiden esihaastatteluja ennen leikkausta. Hoidollisia toimenpiteitä ei tehdä lainkaan. Osasto siirtyy
väljempiin tiloihin Y-taloon. Nykyisissä tiloissa ei ilmanvaihto ole riittävä, kun potilas ja haastattelija ovat samassa tilassa. Ikkunat eivät ole riittävän
tiiviit vaan niistä vetää. Tila, joka kaikissa muissa kerroksissa on henkilökunnan taukotilana, toimii tässä kerroksessa potilaiden odotustilana. Henkilö-
kunnalla on oma taukotila toisaalla samassa kerroksessa. Haastattelutilanteissa saattaa ilmetä myös turvallisuutta uhkaavia tilanteita, joita henkilökun-
nan pitää osata ennakoida.

A0:ssa toimii valvontayksikkö, joka suljetaan mahdollisesti kokonaan, kun Y-rakennus otetaan käyttöön. Osastolla viivytään keskimäärin yksi vuorokausi,
minkä aikana vierailla on mahdollisuus tulla tapaamiskäynnille milloin vain. Tämän johdosta hoitohenkilökunta joutuu kiinnittämään erityisesti huomiota
siihen, mitä potilaiden kanssa voi puhua, koska avoimen hoitotilan vuodepaikat on erotettu toisistaan pelkillä verhoilla. Tilat ovat ahtaat, ja laskutilaa on
hyvin vähän. Hoitohenkilökunnan mukaan toiminnan parantamiseksi tarvitaan lisää tietokonepäätteitä ja yksityisyyttä potilaille.
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Kuva 9. Yksityisyys on puutteellista.

A0:ssa toimii myös yksi sairaalan kolmesta arkistosta. Tiloissa käydään joka viikko mutta ei päivittäin. Avonaisissa hyllyissä säilytetään potilaskansioita
useita vuosia, joten hyllyihin kerääntyy pölyä, eikä niitä säännöllisesti puhdisteta. Tiloissa toimii jäähdytys, mikä käyttäjän mukaan lisää työskentelymu-
kavuutta tilassa. Tilan keskelle on työtilan viereen järjestetty isohko vapaa alue, joten arkistoon on mahdollista tulla myös potilassängyn kanssa.
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3.1.2.1 Päähuomioita tilojen toiminnallisesta käytettävyydestä

Orientoitavuus
- Sairaala sijaitsee luontevasti osana kaupunkirakennetta ja sinne on helppo pääsy niin omalla autolla kuin julkisella liikennevälineelläkin. P-talo

on kuitenkin hankalan matkan päässä, jos on liikkumisen kanssa ongelmia tai joutuu käyttämään apuvälineitä.

- Osastojen ilme ei ulkoisesti eroa toisistaan. Värejä tai symboleja ei ole käytetty ohjaamaan potilasta oikeaan paikkaan.

- Osastolle saavuttaessa luontevasti ensimmäisenä on osaston kanslia, johon ilmoittaudutaan ja siitä ohjataan potilas eteenpäin.

Tilaratkaisut yleisesti
- Tilanpuutteen vuoksi on jouduttu varastotiloihin lisäämään  työtiloja ja tutkimushuoneista on tehty varastotiloja.

- Tilanpuutteen vuoksi käytävillä joudutaan säilyttämään sänkyjä, apuvälineitä ja tietokoneita, mikä aiheuttaa yleisen epäjärjestyksen tunteen ja
pahimmillaan aiheuttaa vaaratilanteita kiiretilanteissa.

- Varastotiloja on liian vähän, ne ovat pääsääntöisesti liian pieniä ja niissä on liikaa tavaraa.

- Liinavaatteiden määrä eri osastoilla tulisi olla tasapainossa käytön suhteen. Tällä hetkellä joillain osastoilla on liikaa liinavaatteita kuormitta-
massa varastotiloja, kun toisilla osastoilla on samanaikaisesti puutetta liinavaatteista.

- Sähkölukoilla toimivien ovien toimintavarmuus tulee varmistaa sähkökatkoksen aikana, ettei tiloihin vahingossa jää ketään.

- Tavaroiden säilytys avohyllyissä kerää pölyä.

- Tikkaiden avulla tavaran haku ylähyllyistä on turvallisuusriski.

- Lääkevarastojen ja siivoushuoneiden ovien tulisi olla suljettuina ja lukittuina turvallisuussyistä, mutta kaikilla osastoilla näin ei ole.

- Huuhtelu/välinehuoltotiloissa  ja työtiloissa on liian vähän laskutilaa.

- Kansliatilojen kalustaminen tulisi olla mahdollista myös niin, ettei selkä ole oveen päin.
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Työskentelyolosuhteet
- Osastoilla A9, A8 ja A7 työntekoa haittaa kylmyys ja veto ikkunoista. A9-osastolla ikkunoista on tullut tuulisella ilmalla vettä sisäpuolelle.

- A6:n kansliatiloissa on ilmennyt huonoon sisäilmaan liittyviä oireita useilla työntekijöillä ja viemärin hajua aika ajoin. Lisäksi tilat ovat kylmät;
ikkunoita on tilkitty tuulisella säällä pyyheliinoilla. Myös toimenpidehuoneiden välissä olevat pukuhuonetilat ovat potilaiden mukaan liian viileät.

- Lastenhoitotasojen ja työtasojen korkeus tulisi olla säädettävä.

- Polvillaan työskentelyä toimenpiteen aikana ei voi pitää ergonomisesti hyvänä ratkaisuna, joten polvisuojia tulisi olla helposti saatavilla.

- Päivänvaloa saadaan useista ikkunoista ruhtinaallisesti.

- Kansliatiloissa on ajoittain paljon ihmisiä samanaikaisesti ja puhutaan puhelimessa, mikä aiheuttaa meluongelmaa ja häiritsee työntekoa.

- Energiansäästön kannalta ja tilojen käytön helpottamiseksi olisi suotavaa, että kaikissa niissä tiloissa, mitkä eivät ole jatkuvasti käytössä, olisi
liiketunnistimella toimiva valaistusjärjestelmä.

- Osastojen kansliatilat ovat pienet ja ahtaat, joten ajoittain lämpökuorma on suuri.

Potilastilat
- Koska potilashuoneet ovat hyvin ahtaat, tulee vierailutiloihin panostaa erityisesti.

- Potilaiden yksityisyyteen tulee kiinnittää enemmän huomiota.

- Lasten leikkitilaratkaisuja tulee miettiä sekä potilaiden, vierailijoiden että henkilökunnan kannalta toimiviksi ja turvallisiksi.

- Koska potilaille ei ole parveketiloja, on mietittävä muita turvallisia ulkoilumahdollisuuksia.
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3.1.3 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde
Rakenteen ja haitan kuvaus

0.

krs

1.

krs

2.

krs

3.

krs

4.

krs

5.

krs

6.

krs

7.

krs

8.

krs

9.

krs

Yläpohja ja

vesikate

1. kaksoislaattarakenne, palopermanto

2. vesikatteen käyttöikä loppuvaiheessa

3. vesikatevuotoja lähettämössä, korjaamatta

3 1-2

Ulkoseinä

1. ulkoseinärakenteet muutettu sisäseinärakenteeksi (lähettämö)*

2. korkea rakennus, voimakas säärasitus

3. ikkunan alla patterisyvennys, lastuvillalevyssä poikkeava mikrobisto*

4. seinärakennetta rasittavat viereisten rakennusten kattovedet

1-3 3 3-4 3 3 3 3 3 3 2-3*

Välipohjarakenne

1. kaksoislaattapalkisto, ontelotilan muottilaudoissa ja täyteaineissa mikrobi-

vaurioita*

2. tiivistämättömiä talotekniikkajärjestelmien läpivientejä

1-2 1-2 1-2* 1-2 1-2 1-2* 2 2 2 2

sokkelirakenne
1. katto-, sade- ja sulamisvedet rasittavat sokkelirakennetta (sisäpiha)

2. sokkelihalkaisussa lastuvillalevyeristys (lähettämö), mikrobivaurioita*
1-2* 2*

Maanvarainen

lattiarakenne

1. poikkeavaa kosteutta, vesihöyryä läpäisemätön lattiapinnoite**

2. tiivistämättömiä luukkuja tekniikkakanaaleihin, ilmayhteys sisäilmaan

3. tiivistämättömiä läpivientejä talotekniikan pystykanaaleihin

1-3

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 8.11.2013, liite 2
** jatkotutkimusraportti, rakennus A, 5.11.2013, Contria Oy, liite 2

Taulukko 3. Rakennuksen A riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0.

krs

 1.

krs

 2.

krs

 3.

krs

4.

krs

5.

krs

6.

krs

7.

krs

8.

krs

9.

krs

Märkätilat 1. märkätilan käyttötarkoitus muuttunut, levyseinärakenne

2. rakenteissa poikkeavaa kosteutta
1 2

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. koneisto on teknisen käyttöikänsä loppuvaiheessa

2. järjestelmässä on villakuitulähteitä

3. Tiloissa ylikuormaa ja riittämätön ilmanvaihto

1, 2 1, 2 1-3 1-3 1, 2 1, 2

Muut havainnot 1. viemärin hajua

2. viemärit ovat tulvineet

3. korkea rakennus meren rannalla, ikkunoiden kautta vetoisuutta

4. ilmayhteys maanvaraiseen yhdyskäytäväverkostoon, viemärihaju

1, 4 1, 4 3 3 1, 3 1-3

Taulukko 3 jatkoa. Rakennuksen A riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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3.1.4 Sisäilmastokysely

Rakennuksesta A kyselyyn vastasi yhteensä 120 henkilöä, vastausprosentti jäi pieneksi  eli 57 %, mikä heikentää tulosten luotettavuutta. Naisten
osuus vastaajissa korostui hieman; myös stressiä koettiin jonkin verran vertailuaineistoa enemmän. Nämä voivat hieman lisätä sisäilmaan liitettyjen
oireiden ja haittojen raportointia.

Rakennusosassa A0-A5 koettiin tunkkaista ja kuivaa ilmaa sekä ilmanvaihdon riittämättömyyttä selvästi vertailuaineistoa enemmän. Myös vaihtelevaa
huonelämpötilaa raportoitiin vertailuaineistoa enemmän. Oireista korostuivat pään raskaus, päänsärky ja väsymys, mitkä sopivat ilmanvaihto-ongel-
miin. Rakennusosassa A6-A9 raportoitiin kuivaa ilmaa, liian matalaa ja vaihtelevaa huonelämpötilaa ja vetoa selvästi vertailuaineistoa enemmän. Oi-
reista korostuivat silmien, hengitysteiden ja ihon ärsytysoireet..
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3.1.5 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 4. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus A.

Arvioitava asia 1. krs – 5. Krs

Preoperatiivinen, päivä-

kirurgia, sydänkirurgia,

synnyttäneet, gynekolo-

gia

8.-9. Krs

Lastenteho-osasto ja

vastasyntyneet,

äitiyspoliklinikka

Onko rakennuksessa työskentelevillä henki-

löillä ilmaantunut uusia astmoja ja/tai aiem-

min todettujen astmojen kliininen taudin-

kuva on pahentunut.

Ei Ei

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäym-

päristöolosuhteiden vuoksi.

Ei Ei

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä am-

mattitautitutkimuksia on meneillään.

Ei Ei

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammat-

titauteja on todettu.

Ei Ei

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työ-

terveyshuoltoon, sisäympäristöongelmiin liit-

tyen.

Ei Ei

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairaus-

poissaolot.

Tilanne tavanomainen tai

parempi

Tilanne tavanomainen tai

parempi



27

RAPORTTI RK14-2013-33861
12.2.2014

Taulukko 5. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa A.

Arvioitava asia

0. krs

Lähettämö, tarkkai-

luosasto ja röntgen

arkisto

1. krs – 5. Krs

Preoperatiivinen,

päiväkirurgia, sy-

dänkirurgia, synnyt-

täneet, gynekologia

6.-7. Krs

Silmäyksikkö, suu-

ja leukasairaudet,

korva-, nenä- ja

kurkkutaudit

8.-9. Krs

Lastenteho-osasto

ja vastasyntyneet,

äitiyspoliklinikka

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vakavia ongelmia Vähäisiä ongelmia Ei ongelmia Vähäisiä ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia - - Selvitelty useita vuosia

Siivottavuus

Ei ongelmia

(Vähäisiä ongelmia

tarkkailu)

Ei ongelmia

(Vähäisiä ongelmia

synnyttäneet)

Ei ongelmia Vähäisiä ongelmia
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3.1.6 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 6. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa A.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset ja välittömästi tehtävät

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja kattovesien poistojärjestelmän toimivuuden varmistaminen

vesikatteen kunnon tarkempi selvitys

vesikatteen uusiminen

yläpohjarakenteen kunnon selvittäminen

Ulkoseinä ikkunarakenteiden kunnon selvittäminen

ikkunarakenteiden tiivistäminen

patterisyvennyksen sisäpinnan eristekerroksen poistaminen ja rakenteen

korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi tai rakenteen tiivistäminen

välipohja,

kaksoislaattapalkisto

läpivientien tiivistäminen, palokatkot

talotekniikkajärjestelmien pystykanaalien tiivistäminen

alaslasketun katon teknisen tilan villakuitulähteiden poistaminen

kaksoislaattapalkiston ontelotilan puhdistaminen ja pölynsidonta kerrok-

sissa 1 - 5

Sokkelirakenne / maanvas-

tainen seinärakenne

rakenneliitosten tiivistäminen*

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä*

eristekerroksen vaurion poistaminen ja rakenteen korjaaminen kosteus-

teknisesti toimivaksi

Maanvarainen lattia talotekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistys*

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuo-

tokohdat talotekniikkanaalista sisäilmaan*

lattiapinnoitteen poistaminen, lattiarakenteen korjaaminen kosteustekni-

sesti toimivaksi

rakenneliitosten tiivistäminen

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja il-

mamäärien mittaus*

ilmamäärien mitoitus henkilökuormituksen perusteella*

huomioitava ilmanvaihtojärjestelmien ja – koneistojen tekninen käyttöikä

Talotekniikka huomioitava käyttövesi-, lämmitys- ja viemäröintijärjestelmien tekninen

käyttöikä ja kunto

Lähettämö vesikatevuotojen korjaaminen* sisäseinäksi muutetun ulkoseinän kunnon selvittäminen ja vaadittavat

korjaustoimenpiteet

Yhdyskäytävä painesuhteiden säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuo-

toilmaa työtiloihin

yhdyskäytävän alipaineistaminen

*välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotta työskentelyä A-osan 0. kerroksessa voidaan jatkaa
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3.1.7 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 0. kerros /

lähettämö

ulkoseinärakenteet sisäseinärakenteina, rakennettu A- ja D-osan väliin, D-osan seinärakenteen

eristekerroksessa todettu vaurioita

sokkelihalkaisussa lastuvillalevyeristys, jossa todettu vaurioita (A-osa)

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä, järjestelmän käyttöikä ylittynyt (D-rakennuksen IV)

teknisistä tiloista vuotoilmaa työtiloihin (tekniikkakanaalit)

maanvaraisessa lattiarakenteessa poikkeavaa kosteutta, vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

tiloissa merkittäviä lämpötilaongelmia

haitallinen altistuminen erittäin todennä-

köistä, vaaditaan korjaustoimenpiteitä hyvin

nopealla aikataululla altistumisen vähentä-

miseksi.

2. 0. kerros /

tarkkailu

kaksoislaattapalkistossa muottilaudoitus, talotekniikan läpiviennit tiivistämättä

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä, tilojen käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto

teknisistä tiloista vuotoilmaa työtiloihin (tekniikkakanaalit, pystynousut, yhdyskäytävä)

maanvaraisessa lattiarakenteessa poikkeavaa kosteutta, vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

sisäilmaryhmän arvion perusteella kerroksessa vakavia sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn tulos viittaa huonoon ilmanvaihtoon

haitallinen altistuminen todennäköistä,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä nopealla aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

3. kerrokset 1 – 5 kaksoislaattapalkistossa muottilaudoitus, jossa todettu poikkeava mikrobisto

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

ulkoseinärakenteessa patterisyvennys, todettu poikkeava mikrobisto

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä, tilojen käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa vähäisiä sisäympäristön ongelmia

sisäilmastokyselyn tulos viittaa huonoon ilmanvaihtoon

haitallinen altistuminen todennäköistä,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä nopealla aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

3. kerrokset 6 - 9 ulkoseinärakenteessa patterisyvennys, eristekerroksessa vaurioita

tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä

viemärin hajua, viemäreiden toimintahäiriöitä

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa ei havaittuja ongelmia tai vähäisiä ongelmia

sisäilmakyselyn perusteella henkilökunnalla normaalia enemmän limakalvon ja ihon ärsytysoireita

Haitallinen altistuminen mahdollista,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella

aikataululla altistumisen vähentämiseksi

Taulukko 7. Rakennuksen A osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio korjausten/toimenpiteiden kiireel-
lisyysjärjestyksestä.
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3.2 Rakennus B

3.2.1 Taustatiedot
Rakennus on valmistunut 1950-luvulla ja siinä on neljä kerrosta ja kellari. Rakennukseen on tehty peruskorjaus kaksivaiheisena vuosina 1996 ja 2002.
Ensimmäisessä vaiheessa on peruskorjattu rakennuksen kolmas ja neljäs kerros ja toisessa vaiheessa kellarikerros, ensimmäinen ja toinen kerros.
Rakenteellisesti rakennus on liitetty rakennuksiin C, D ja A. Peruskorjauksessa on huomioitu myös talotekniikka kokonaisuudessaan.

3.2.2 Riskirakenteen ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtaus-lähde
Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs 1. krs 2. krs. 3. krs 4. krs

Yläpohja ja

vesikate

1. kaksoislaattarakenne, lastuvillalevyeristys

2. rakenteessa tiivistämättömiä läpivientejä

3. tiivistämättömiä käytöstä poistettuja viemäriputkia yläpohjassa

4. vesikatteen tekninen käyttöikä on lopussa, vesikatevuotoja

1-4

Ulkoseinä
1. massiivitiilirakenne, myös ikkunarakenteiden ympärillä**

2. rakennuksen C kattovedet rasittavat ulkoseinää, massiivitiilirakenne**
1** 1, 2** 1

Välipohjarakenteet

1. välipohjarakenteena kaksoislaattarakenteita, korjattu peruskorjauksissa**

2. tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä

3. tiivistämättömiä läpivientejä pystynousuihin (sähkökaapit, tekniikkanousut)

4. vesivahingot (viemäri ja kattovuodot)

1-4 1**-4* 1**-3 1-4 1-2, 4

Maanvastainen

seinärakenne

1. massiivibetonirakenne**
1 1

Maanvarainen

lattiarakenne

1. kosteusmittausten perusteella maanvarainen lattiarakenne on kuiva**

2. käytävän alapuolella tekniikkakanaali, tiivistämättömiä tarkastusluukkuja

3. pohjavesi lähellä rakennuksen perustuksia, säädetään pumppaamalla

4. näkyviä tiivistämättömiä läpivientejä tekniikkakanaaleista työtiloihin

1-4** 1,2,4

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 11.11.2013, liite 3
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 31.10.2013, liite 3

Taulukko 8. Rakennus B riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs 1. krs 2. krs. 3. krs 4. krs

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto (arkisto ja vastaanottopiste)

2. koneiston tekninen käyttöikä loppuvaiheessa

3. järjestelmässä epäpuhtauslähteitä, kuitulähde

4. alakaton teknisessä tilassa on käytöstä poistettuja kanavia, joita ei ole suljettu

1 - 4 1 2, 3 2, 3

Muut havainnot

1. talotekniikan pystynousuja kerrosten välillä

2. vanhoja lattiakaivoja poistettu käytöstä

3. mineraalivillakuitulähteitä (rakenteelliset tiivistykset, putkieristeet)

4. ilmayhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju

1, 3, 4 1- 4 1 1, 3 1-4

Taulukko 8 jatkoa. Rakennuksen B riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.2.3 Sisäilmastokysely

B-rakennuksessa kyselyyn vastasi yhteensä 69 henkilöä, vastausprosentti oli 68 %. Stressiä raportoitiin jonkin verran enemmän kuin vertailuaineistossa.
Rakennusosassa B3-B4 naisten osuus vastaajista oli 100 %. Rakennusosassa B1-B2 psykososiaalista työympäristöä arvioitiin hieman vertailuaineistoa
kielteisemmin. Edellä mainitut tekijät voivat jonkin verran lisätä sisäilmaan liitettyjen oireiden raportointia.

Rakennusosassa B1-B2 raportoitiin vertailuaineistoa enemmän vetoa ja tunkkaista ilmaa sekä oireista lähinnä käheyttä/kurkun kuivuutta sekä jonkin
verran vertailuaineistoa enemmän pään raskautta.  Rakennusosassa B3-B4 raportoitiin selvästi vertailuaineistoa enemmän muita epämiellyttäviä hajuja,
melua, vetoa, tunkkaista ilmaa ja riittämätöntä ilmanvaihtoa. Oireista korostuivat väsymys, päänsärky ja pään raskaus sekä silmien ärsytysoireet.
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3.2.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 9. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus B.

Arvioitava asia 0. krs

Arkisto

2. krs

Mikrobiologian la-

boratorio

3. krs

Kemianlaboratorio

Onko rakennuksessa työskentelevillä henki-
löillä ilmaantunut uusia astmoja ja/tai aiem-
min todettujen astmojen kliininen taudin-
kuva on pahentunut.

Ei ole. Kyllä, yksittäinen ta-
paus.

Ei ole.

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäym-
päristöolosuhteiden vuoksi.

Tilanne tavanomainen tai
parempi.

Hieman tavanomaista
enemmän.

Tilanne tavanomainen
tai parempi.

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä am-
mattitautitutkimuksia on meneillään. Ei ole. Ei ole. Ei ole.

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammat-
titauteja on todettu. Ei ole. Ei ole. Ei ole.

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työ-
terveyshuoltoon, sisäympäristöongelmiin
liittyen.

Tilanne tavanomainen tai
parempi.

Hieman tavanomaista
enemmän.

Tilanne tavanomainen
tai parempi.

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairaus-
poissaolot. Ei tietoa. Hieman tavanomaista

enemmän.
Ei tietoa.
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Taulukko 10. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksesta B.

Arvioitava asia

0. krs

Arkisto

1. krs

Laboratorio ja näyt-

teenotto

2. krs

Mikrobiologian labo-

ratorio

3. krs

Kemianlaboratorio

4. krs

synnytysosasto

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vähäisiä ongelmia Kohtalaisia ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Haitan ajallinen kesto Haitannut yli vuoden Haitannut yli vuoden Selvitelty useita vuosia Selvitelty useita vuosia Selvitelty useita vuosia

Siivottavuus Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Ei ongelmia
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3.2.5 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 11. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa B.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja kattovesien poistojärjestelmän toimivuuden varmistaminen

yläpohjan läpivientien tiivistäminen

vesikatteen uusiminen

yläpohjarakenteen kunnon selvittäminen

Ulkoseinä C-osan vesikatteen korjaaminen siten, että kattovedet eivät rasita ul-

koseinää

ikkunarakenteiden kunnon selvittäminen

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen

alaslasketun katon teknisen tilan villakuitulähteiden poistaminen

välipohjarakenteen ontelotilan puhtauden tarkastaminen tekniikkaka-

naalien kohdalta (pystynousut)

välipohjarakenteen tarkastaminen kerroksista 3 ja 4

Maanvastainen

seinärakenne

korjattu rakenne kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen

Maanvarainen lattia tekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistys

tekniikkakanaalin läpivientien tiivistys

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

määrien mittaus

ilmamäärien mitoitus henkilökuormituksen perusteella

huomioitava ilmanvaihtojärjestelmien ja – koneistojen tekninen käyt-

töikä (kerrokset 3 ja 4)

Talotekniikka käytöstä poistettujen viemärikaivojen sulkeminen / tiivistäminen

Yhdyskäytävä paine-erojen säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävän alipaineistaminen
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3.2.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-

järjestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 0. kerros ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä, tilojen käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto

teknisistä tiloista ilmayhteys työtiloihin (tekniikkakanaalit, yhdyskäytävä)

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa vähäisiä ongelmia sisäympäristöön liittyen

sisäilmastokyselyn perusteella tiloissa koetaan hieman hengityselinten ärsytysoireita

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella

aikataululla altistumisen vähentämiseksi.

2. kerrokset 1 ja 2 ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä, tilojen käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto

sisäilmaryhmän arvion perusteella vähäisiä tai kohtalaisia ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella tiloissa koetaan hieman hengityselinten ärsytysoireita

työterveyshuollon arvion perusteella mikrobiologian laboratorion henkilökunnalla on hieman nor-

maalia enemmän hengitystiesairauksia

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella

aikataululla altistumisen vähentämiseksi.

3. 3. kerros ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä, tilojen käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto

sisäilmaryhmän arvion perusteella vähäisiä ongelmia

sisäilmastokyselyn tulokset viittaavat puutteelliseen ilmanvaihtoon, henkilökunnalla oli limakalvojen

ärsytysoireita

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella

aikataululla altistumisen vähentämiseksi.

4. 4. kerros vesikate käyttöikänsä lopussa, tiivistämättömiä läpivientejä yläpohjaan

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä

sisäilmaryhmän arvion perusteella vähäisiä ongelmia

sisäilmastokyselyn tulokset viittaavat puutteelliseen ilmanvaihtoon, henkilökunnalla oli limakalvojen

ärsytysoireita

haitallinen altistuminen epätodennäköistä, suo-

sitellaan korjaustoimenpiteitä kuormitustekijöi-

den vähentämiseksi.

Taulukko 12. Rakennuksen B osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten
kiireellisyysjärjestyksestä.
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3.3 Rakennus C

3.3.1 Taustatiedot

Rakennus on rakennettu 1956 ja laajennettu vuonna 1983. Peruskorjaus on tehty vuonna 2004. Rakennuksessa on kaksi kerrosta, joista toinen sijaitsee
maanpinnan alapuolella. Rakennuksen tiloissa on toimisto-, hoito-, työ- ja huoltotiloja. Rakennuksista on yhteys B-, D- ja E-rakennuksiin. Ilmanvaihto-
järjestelmät ovat vuosilta 1996 ja 2004.

3.3.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde
Rakenteen ja haitan kuvaus  0. krs  1. krs

Yläpohja ja

vesikate

1. teräsbetonilaatta, uusittu lämmöneriste

2. tiivistämättömiä läpivientejä, suora ilmayhteys työtiloihin

3. vesikatteen tekninen käyttöikä on ylittymässä

1-3

Ulkoseinä

1. kattovedet rasittavat seinärakenteen yläosaa

2. kattovesien poistojärjestelmä vuotanut seinärakenteeseen

3. Rakennusten C ja D kattovedet rasittavat ulkoseinärakennetta

1 1-3

Välipohjarakenteet
1. kaksoislaattapalkisto, onteloissa muottilaudoitus, mikrobivaurioita todettu näytteenotolla*

2. tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä
1-2* 1-2*

Maanvastainen

seinärakenne

1. lämmöneristetty sisäpinnasta huoneessa 0.31/2, villaeristeessä paikallinen mikrobivaurio*

2. uusittu rakenne huoneessa 0.31/1**
1, 2*

Maanvarainen lattia-

rakenne

1. maanvarainen lattiarakenne on kuiva kosteusmittausten perusteella**

2. käytävän alapuolella tekniikkakanaali, tiivistämättömiä tarkastusluukkuja

3. pohjavesi lähellä rakennuksen perustuksia

4. näkyviä tiivistämättömiä läpivientejä tekniikkakanaaleista työtiloihin

1-4

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 11.11.2013 liite 4
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 31.10.2013, liite 4

Taulukko 13. Rakennuksen C riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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Rakenne /

epäpuhtauslähde
Rakenteen ja haitan kuvaus  0. krs  1. krs

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. tiloissa henkilöylikuormaa

2. järjestelmän käyttöikä osittain ylittymässä

3. vanhasta rakenneainekanavasta suora ilmayhteys työtiloihin alakaton teknisen tilan kautta

2 1-3

Muut havainnot 1. viemärihajut 1 1

Taulukko 13 jatkoa. Rakennuksen C riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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3.3.3 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 14. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus C.

Arvioitava asia

1. krs.
Kliininen fysiologia,
isotooppilääketiede

Onko rakennuksessa työskentelevillä henkilöillä
ilmaantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin to-
dettujen astmojen kliininen taudinkuva on pa-
hentunut.

Kyllä, entisten astmojen
paheneminen.

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympä-
ristöolosuhteiden vuoksi.

Hieman tavanomaista
enemmän.

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammat-
titautitutkimuksia on meneillään. Ei ole.

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammatti-
tauteja on todettu. Ei ole.

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työter-
veyshuoltoon sisäympäristöongelmiin liittyen.

Selvästi tavanomaista
enemmän.

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairaus-
poissaolot. Ei tietoa.
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Taulukko 15. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista, rakennuksen osa C.

Arvioitava asia 0. krs

Kappeli, arkutus

1. krs

Kliininen fysiologia,

isotooppilääketiede

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vakavia ongelmia Ei ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia -

Siivottavuus Ei ongelmia Vähäisiä ongelmia
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3.3.4 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 16. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa C.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja kattovesien poistojärjestelmän toimivuuden varmistaminen

yläpohjan läpivientien tiivistäminen

vesikatteen uusiminen

yläpohjarakenteen kunnon selvittäminen

Ulkoseinä C-osan vesikatteen korjaaminen siten, että kattovedet eivät rasita B-

osan ulkoseinärakennetta

ikkunarakenteiden kunnon selvittäminen

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen

alaslasketun katon teknisen tilan villakuitulähteiden poistaminen

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä

kaksoislaattapalkiston ontelotilan puhdistaminen, pölynsidonta

Maanvastainen

seinärakenne

huoneen 0.32/2 seinärakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimi-

vaksi rakenteeksi

kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen koko rakennusosassa

Maanvarainen lattia tekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistys

tekniikkakanaalin läpivientien tiivistys

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

Ilmanvaihto ilmamäärien mitoitus henkilökuormituksen perusteella huomioitava ilmanvaihtojärjestelmien ja – koneistojen tekninen käyt-

töikä

Talotekniikka huomioitava käyttövesi-, lämmitys- ja viemäröintijärjestelmien tekni-

nen käyttöikä ja kunto

Yhdyskäytävä paine-erojen säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävän alipaineistaminen
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3.3.5 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 0. kerros maavastaisissa seinärakenteissa paikallinen vaurio (0.31/2), vaurio todettu näytteenotolla

kaksoislaattapalkistossa muottilaudoitus, joissa mikrobivaurioita

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä

teknisistä tiloista ilmayhteys työtiloihin (tekniikkakanaalit, yhdyskäytävä)

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa vakavia sisäympäristöön liittyviä ongelmia

sisäilmastokyselyä ei ole tehty pienen vastaajamäärän takia

haitallinen altistuminen todennäköistä,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä nopealla aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

2. 1. kerros suora ilmayhteys yläpohjarakenteista alakaton tekniseen tilaan

kaksoislaattapalkistossa muottilaudoitus, joissa mikrobivaurioita

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä

viereisten rakennusten kattovedet rasittavat ulkoseinärakennetta

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa ei ole ongelmia sisäympäristöön liittyen

sisäilmastokyselyn perusteella tiloissa on lämpötilaongelmia ja riittämätön ilmanvaihto, hen-

kilökunnalla on silmien ja ylähengitysteiden ärsytysoireita

henkilökunta on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon sisäilmaongelmien takia normaalia

enemmän

haitallinen altistuminen todennäköistä,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä nopealla aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

Taulukko 17. Rakennuksen C osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio jatkotutkimusten ja toimenpitei-
den/korjausten kiireellisyysjärjestyksestä.
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3.4 Rakennus D

3.4.1 Taustatiedot

Rakennus on valmistunut vuonna 1971 ja sitä on laajennettu vuonna 1983. Rakennuksen ensimmäisen kerroksen tilat on peruskorjattu vuonna 2004.
Tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on vuodelta 1971. Rakennuksessa on yksi kerros maanpinnan alapuolella.

3.4.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 00.

krs
0. krs 1. krs

Yläpohja ja

vesikate

1. yläpohjarakenteessa tiivistämättömiä läpivientejä

2. vesikatteen vedenpoisto puutteellinen, seisovaa vettä katteella

3. vesikatteella lukuisia kattoikkunoita ja läpivientejä

4. sisäpuolinen kattovesien poistojärjestelmä vuotanut rakenteisiin

4 1-4

Ulkoseinä

1. tiili-villa-betoni, ei tuuletusväliä rakenteessa, lämmöneristeissä vaurioita*

2. alumiinilevyverhotussa seinässä puutteellinen tuulettuvuus, näkyviä vaurioita**

3. ikkunarakenteen yläpuolella leukapalkki, kylmäsilta, lämmöneristeissä vaurioita*

4. näkyvää kosteusrasitusta, voimakas kosteusrasite mereltä

5. ikkunarakenteiden tiiviydessä ja vesipellityksessä puutteita

1-5 1-5

Välipohjarakenteet

1. tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä ja pystyhormeja

2. vesivahinkoja ja -vuotoja (käyttövesi- ja viemäröintijärjestelmät)

3. kosteusvauriojälkiä (vesikate- ja kattoikkunavuodot)

4. alakaton teknisessä tilassa villakuitulähteitä

1-4 1-4

Maanvastainen

seinärakenne

1. maaperäkosteus nousee anturoiden kautta seinärakenteeseen

2. puutteellinen vesieristys

3. puutteellinen salaojitus

1 - 3

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 11.11. ja 13.11.2013, liite 5
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 31.10.2013, liite 5

Taulukko 18. Rakennus D riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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Rakenne /
epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus
00. krs 0. krs 1. krs

Maanvarainen
lattiarakenne

1. useita eri rakennetyyppejä, kosteusmittausten perusteella rakenteet kuivia**

2. rakenteen alapuolella tekniikkakanaali, tiivistämättömät tarkastusluukut

3. lattiakaivoja poistettu käytöstä, puutteellinen tiivistäminen

1-2

Väestönsuoja 1. kattorakenteessa kevytsorakerros, rakennekosteusmittausten perusteella kuiva 1 1

Ilmanvaihto-
järjestelmä

1. järjestelmän käyttöikä on ylittynyt

2. järjestelmässä villakuitulähteitä

3. useita tilamuutoksia, joissa ei ole huomioitu ilmanvaihtoa

4. tiloissa henkilöylikuormaa, riittämätön ilmanvaihto

1 – 4 1 – 4 1 – 4

Talotekniikka
1. Käyttövesijärjestelmässä on ollut vuotoja, käyttöikä ylittynyt

2. viemäröintijärjestelmässä on ollut vuotoja
1, 2 1, 2 1, 2

Muuttunut käyttö-

tarkoitus

1. Apteekin tilat siirretty korvaaviin tiloihin sisäilmaongelmien takia 1

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 11.11. ja 13.11.2013, liite 5
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 31.10.2013, liite 5

Taulukko 18 jatkoa. Rakennus D riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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3.4.3 Sisäilmastokysely

Rakennuksessa D  kyselyyn vastasi 53 henkilöä, vastausprosentti oli 76 %. Kyselyyn on yhdistetty rakennusosan C1 vastaajat. Rakennusosissa C1 ja
D1 kaikki vastaajat olivat naisia. Tässä vastaajaryhmässä koettiin myös vähemmän sosiaalista tukea ja enemmän stressiä. Edellä mainitut tekijät
voivat jonkin verran lisätä oireiden ja haittojen raportointia tässä ryhmässä.

Rakennusosassa D0 raportoitiin vertailuaineistoa enemmän muita epämiellyttäviä hajuja ja vetoa. Oireista korostuivat käsien iho-oireet, silmien
ärtyminen sekä käheys/kurkun kuivuus. Ryhmässä C1 ja D1 raportoitiin riittämätöntä ilmanvaihtoa, kuivaa ja tunkkaista ilmaa sekä liian matalaa
huonelämpötilaa. Oireista korostuivat pään raskaus, väsymys ja päänsärky sekä silmien ärtyminen.
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3.4.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 19. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus D.

Arvioitava asia 0. krs
Patologian laboratorio,
toimintaterapia, ap-
teekki

1. krs
Sisätautien polikli-
nikka

Onko rakennuksessa työskentelevillä henkilöillä
ilmaantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin to-
dettujen astmojen kliininen taudinkuva on pa-
hentunut.

Kyllä, entisten astmojen
pahentuminen

Kyllä, yksittäinen uusi
astma ja entisten ast-
mojen pahenemista

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympä-
ristöolosuhteiden vuoksi.

Hieman tavanomaista
enemmän.

Selvästi tavanomaista
enemmän.

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammat-
titautitutkimuksia on meneillään. Ei ole On.

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammatti-
tauteja on todettu. Ei ole Ei.

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työter-
veyshuoltoon sisäympäristöongelmiin liittyen.

Hieman tavanomaista
enemmän

Selvästi tavanomaista
enemmän.

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairaus-
poissaolot.

Tilanne tavanomainen tai
parempi. Ei tietoa.
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Taulukko 20. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa D.

Arvioitava asia

0. krs

Patologian laborato-

rio, toimintaterapia,

apteekki

1. krs

Sisätautien polikli-

nikka, apteekki

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vakavia ongelmia Ei ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia -

Siivottavuus Kohtalaisia ongelmia Kohtalaisia ongelmia
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3.4.5 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 21. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa D.

*väliaikainen korjausratkaisuvaihtoehto, aiheuttaa sisäilman kosteuden siirtymisen ja tiivistymisen ulkoseinärakenteeseen. Estää ilmavirtauksia ulkoseinärakenteesta työtiloihin

**välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotta työskentelyä voidaan jatkaa D-siivessä

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset ja välittömästi tehtävät

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja kattovesien poistojärjestelmän toiminnan varmistaminen

kattovesiviemäröinnin putkivuotojen korjaaminen**

vesikatteen läpivientien kunnon ja tiiveyden tarkastaminen

yläpohjan eristetilan vaurioiden selvittäminen

Ulkoseinä tilojen lievä ylipaineistaminen ulkoilmaan nähden*/**

rakenneliitosten tiivistäminen

seinärakenteen uudelleen suunnittelu ja korjaaminen kosteusteknisesti

toimivaksi rakenteeksi kokonaisuudessaan

ikkunarakenteiden uusiminen kokonaisuudessaan

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen

alaslasketun katon teknisen tilan villakuitulähteiden poistaminen**

Maanvastainen

seinärakenne

kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen koko rakennusosassa

rakenneliitosten tiivistäminen

vesieristyksen ja salaojituksen uusiminen

Maanvarainen lattia tekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistys**

tekniikkakanaalin läpivientien tiivistys**

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan**
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Taulukko 21 jatkuu. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa D.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset ja välittömästi tehtävät korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

VSS-kattorakenne rakenteen huomioiminen peruskorjausvaiheessa

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

virtojen mittaus ja tasapainotus**

ilmavirtojen mitoitus henkilökuormituksen perusteella**

ilmanvaihdon huomioiminen tilamuutoksissa**

tekninen käyttöikä ylittynyt

Tilojen käytettävyys työtilojen käytön uudelleen suunnittelu, jolla estetään osastojen hen-

kilöylikuormitus**

Talotekniikka käyttövesi-, lämmitys- ja viemäröintijärjestelmien tekninen käyttöikä

ylittynyt

*väliaikainen korjausratkaisuvaihtoehto, aiheuttaa sisäilman kosteuden siirtymisen ja tiivistymisen ulkoseinärakenteeseen. Estää ilmavirtauksia ulkoseinärakenteesta työtiloihin

**välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotta työskentelyä voidaan jatkaa D-siivessä
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3.4.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 0. kerros ulkoseinärakenteessa useita riskitekijöitä, rakenteessa mikrobivaurioita

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

alakaton teknisessä tilassa villakuitulähteitä

ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä ylittynyt ja ilmanvaihto riittämätön, villakuitulähteitä

kellarikerroksessa näkyviä vaurioita, tiloista ilmayhteys ylempään kerrokseen

talotekniikan käyttöikä ylittynyt, järjestelmissä ollut vuotoja

useita tilojen käyttötarkoituksen muutoksia, joissa ei ole huomioitu ilmanvaihtoa

sisäilmaryhmän arvion mukaan tiloissa on vakavia sisäympäristöongelmia

sisäilmakyselyn perusteella henkilökunnalla käsien ja limakalvojen ärsytysoireita,

ilmanvaihdossa koettiin puutteita

henkilökunta on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon sisäilmaongelmien takia

haitallinen altistuminen erittäin todennä-

köistä, tiloissa tarvitaan korjaustoimenpiteitä

hyvin nopealla aikataululla.

2. 1. kerros kattovesien poistojärjestelmä vuotanut rakenteisiin

ulkoseinärakenteessa useita riskitekijöitä, rakenteessa mikrobivaurioita

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

alakaton teknisessä tilassa villakuitulähteitä

ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä ylittynyt ja riittämätön ilmanvaihto, villakuitulähteitä

kellarikerroksessa näkyviä vaurioita, tiloista ilmayhteys ylempään kerrokseen

talotekniikan käyttöikä ylittynyt, järjestelmissä ollut vuotoja

useita tilojen käyttötarkoituksen muutoksia, joissa ei ole huomioitu ilmanvaihtoa

sisäilmaryhmän arvion mukaan tiloissa ei ole vakavia ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella tiloissa on lämpötilaongelmia ja riittämätön ilmanvaihto, hen-

kilökunnalla on limakalvojen ärsytysoireita

henkilökunta on ollut yhteydessä työterveyshuoltoon sisäilmaongelmien takia

haitallinen altistuminen erittäin todennä-

köistä, tiloissa tarvitaan korjaustoimenpiteitä

hyvin nopealla aikataululla.

Taulukko 22. Rakennuksen D osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten
kiireellisyysjärjestyksestä.
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3.5 Rakennus E

3.5.1 Taustatiedot
Päärakennuksen E-osa on valmistunut vuonna 1972 ja sitä on laajennettu kahdessa eri vaiheessa. Toiseen kerrokseen on laajennettu hallinto-osa vuonna
1984 korottamalla rakennuksen päätyä yhdellä kerroksella. Lisäksi dialyysiosastoon on tehty toimisto-osa vuonna 2001. Rakennuksessa on kuusikerrok-
siset (0 – 5), kolmekerroksiset (0 – 2), kaksikerroksiset (0 – 1) ja yksikerroksiset (0) osat. Lisäksi rakennuksessa on 00. kerros, jossa on teknisiä tiloja.
Rakennuksessa on tehty osastokohtaisia peruskorjauksia. Talotekniikka ja rakenteet ovat pääosin alkuperäisiä.

3.5.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtaus-

lähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 00.kr

s

0.krs 1.krs 2.krs 3.krs 4.krs 5.krs

Vesikate ja

yläpohja

1. Vesikatteen kaadot puutteelliset, vesi lammikoituu katteelle

2. sisäpuolinen kattovesiviemäröinti vuotanut rakenteisiin ja sisätiloihin

3. vesikatteessa useita läpivientejä ja kattoikkunoita

4. bitumin singelikerroksessa sammalkasvustoa (v. -84 laajennus)

3 1 - 3 1 – 4 3 3 1 - 3

Ulkoseinä 1. ulkoseinään kohdistuu säärasite (meren läheisyys)

2. ulkoseinässä näkyvää kosteusrasitusta

3. tiili-villa-betoni-rakenne, mikrobivauriot paikallisia*

4. ikkunarakenteen yläpuolella leukapalkki, kylmäsilta

5. kevytrakenteinen parvekeseinä, puutteellinen tuulettuvuus**

6. ikkunarakenne ja – pellitykset huonokuntoiset

7. ikkunapenkin kautta ilmayhteys seinärakenteesta sisäilmaan

8. seinään upotetut kaapelikourut, ilmayhteys rakenteesta sisäilmaan (v.-84

laaj.)

9. alumiinilevyverhotussa seinässä puutteellinen tuulettuvuus**

1-4.

6-7, 9

1-7, 9 1-4,

6-9

1-4,

6-7, 9

1-4,

6-7, 9

1-4,

6-7, 9

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 25.10. ja 11.11.2013, liite 6
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 31.10.2013, liite 6

Taulukko 23. Rakennuksen E riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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Rakenne /

epäpuhtaus-

lähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 00.kr

s

0.krs 1.krs 2.krs 3.krs 4.krs 5.krs

Välipohjara-

kenne

1. välipohjarakenteessa tiivistämättömiä läpivientejä

2. tekniikkahormit ja sähkökaapit, läpiviennit tiivistämättä

3. alakaton teknisessä tilassa pinnoittamatonta mineraalivillaa

1 - 2 1-3 1-3 1 ja 2 1-3 1-3 1-3

Maanvarai-

nen lattiara-

kenne

1. tiivistämättömiä tarkastusluukkuja tekniikkakanaaleihin, ilmayhteys sisäilmaan

2. tekniikkakanaaleissa homeen hajua ja epäpuhtauslähteitä

1 - 3 1 - 3

Maanvastai-

nen seinä/

sokkeli

1. massiivibetoniseinä, kosteutta anturoiden kautta seinärakenteen alaosiin

2. sokkelihalkaisussa kovavilla, ei vaurioita näytteenoton perusteella*

1 2

Märkätilat 1. seinärakenteet muurattuja kevytrakenteita, vesieristys

2. käytöstä poistettuja märkätiloja, viemäröintejä ei ole suljettu

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2

IV-järjes-

telmä

1. järjestelmän tekninen käyttöikä ylittynyt

2. järjestelmässä villaeristeitä äänenvaimentimena

3. ilmavirrat riittämättömiä tilojen käyttötarkoitukseen nähden

4. tilamuutoksia, joissa ei ole huomioitu ilmanvaihdon toimivuutta

1 - 3 1 - 3 1 - 4 1 - 4 1 - 4 1 - 4

Muut

havainnot

1. viemäriputkiston vuotoja ja viemäreiden ylitulvimista

2. osastolla suuri henkilökuormitus

3. osaston käyttöaste liian suuri

4. käytöstä poistettu hissi

5. tilan käyttötarkoitus muuttunut, muutostyöt puutteellisia

1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 25.10. ja 11.11.2013, liite 6
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 31.10.2013, liite 6

Taulukko 23 jatkoa. Rakennuksen E riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.5.3 Sisäilmastokysely

Rakennuksesta E kyselyyn vastasi yhteensä 103 henkilöä, vastausprosentti oli 68 %. Psykososiaalista työyhteisöä arvioitiin myönteisemmin ja stressiä
koettiin vähemmän kuin vertailuaineistossa, mikä voi jonkin verran vähentää haittojen ja oireiden raportointia. Rakennusosassa E1 kaikki vastaajat olivat
naisia.

Rakennusosassa E0 selvästi vertailuaineistoa enemmän valitettiin homeen ja maakellarin hajua (yli 2/3 vastaajista), kuivaa ja tunkkaista ilmaa, riittä-
mätöntä ilmanvaihtoa, liian korkeaa tai vaihtelevaa huonelämpötilaa sekä muita epämiellyttäviä hajuja. Oireista korostuivat silmien ja nenän ärtyminen,
käheys/kurkun kuivuus sekä käsien iho-oireet. Eniten ja merkittävästi vertailuaineistoa enemmän oireita raportoitiin E1:ssa; niistä korostuivat yskä,
käheys/kurkun kuivuus, nenän ja silmien ärtyminen, päänsärky, väsymys ja pään raskaus. Useimmat työympäristöhaitat ylittivät vertailuaineiston. E3,
E4 ja E5 oli yhdistetty riittävän vastaajamäärän saamiseksi. Tässäkin ryhmässä työympäristöhaitat ja oireet pääosin ylittivät vertailuaineiston. Yskä
kuitenkin oli vertailuaineiston tasolla.
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3.5.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 24. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus E.

Arvioitava asia 0. krs
Dialyysi, sisä-
tauti EP

1. krs
Keuhkosairauksien
poliklinikka

3. krs
Yleissisätaudit

4. krs
Sisätautien vuo-
deosasto

5. krs
Keuhkosairauksien
vuodeosasto

Onko rakennuksessa työskentele-
villä henkilöillä ilmaantunut uusia
astmoja ja/tai aiemmin todettu-
jen astmojen kliininen taudinkuva
on pahentunut.

Kyllä, entisten ast-
mojen pahenemi-
nen (sisätaudit).
Ei (dialyysi).

Kyllä, yksittäinen ta-
paus ja entisten ast-
mojen paheneminen

Kyllä, yksittäinen
tapaus Ei tietoa Ei

Työntekijöitä on uudelleen sijoi-
tettu sisäympäristöolosuhteiden
vuoksi.

Tilanne tavanomai-
nen tai parempi

Tilanne tavanomainen
tai parempi

Tilanne tavanomai-
nen tai parempi

Tilanne tavanomai-
nen tai parempi

Tilanne tavanomai-
nen tai parempi

Mahdollisesti sisäympäristöön lii-
tettyjä ammattitautitutkimuksia
on meneillään.

Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

Sisäympäristön ongelmista johtu-
via ammattitauteja on todettu. Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole Ei ole

Työntekijöiden yhteydenottojen
määrä työterveyshuoltoon si-
säympäristöongelmiin liittyen.

Selvästi tavan-
omaista enemmän
(sisätaudit). Ta-
vanomainen tai pa-
rempi (dialyysi).

Selvästi tavanomaista
enemmän

Hieman tavan-
omaista enemmän

Hieman tavan-
omaista enemmän

Tilanne tavanomai-
nen tai parempi

Hengitystiesairauksien aiheutta-
mat sairauspoissaolot.

Hieman tavan-
omaista enemmän
(sisätaudit). Ta-
vanomainen tai pa-
rempi (dialyysi).

Hieman tavan-
omaista enemmän

Tilanne tavanomai-
nen tai parempi

Tilanne tavanomai-
nen tai parempi

Tilanne tavanomai-
nen tai parempi
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Taulukko 25. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa E.

Arvioitava asia

0. krs

Dialyysi, sisätauti

EP

1. krs

Keuhkosairauk-

sien poliklinikka

2. krs

Sydänvalvonta,

hallinto

3. krs

Yleissisätaudit

4. krs

Sisätautien vuo-

deosasto

5. krs
Keuhkosairauk-
sien vuodeosasto

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisuta-

vat
Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittä-

vyys
Vakavia ongelmia Vakavia ongelmia Ei ongelmia Kohtalaisia ongelmia Kohtalaisia ongelmia Kohtalaisia ongelmia

Haitan ajallinen kesto
Selvitelty useita

vuosia

Selvitelty useita

vuosia
-

Haitannut yli vuo-

den

Haitannut yli vuo-

den

Haitannut yli vuo-

den

Siivottavuus Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vakavia ongelmia Vakavia ongelmia Vakavia ongelmia
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Taulukko 26. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa E.

*väliaikainen korjausratkaisuvaihtoehto, aiheuttaa sisäilman kosteuden siirtymisen ja tiivistymisen ulkoseinärakenteeseen. Estää ilmavirtauksia ulkoseinärakenteesta työtiloihin

**välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotta työskentelyä voidaan jatkaa E-siiven 0.kerroksessa

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset ja välittömästi tehtävät

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja kattovesien poistojärjestelmän toiminnan varmistaminen

kattovesiviemäröinnin putkivuotojen korjaaminen

vesikatteen läpivientien kunnon ja tiiveyden tarkastaminen

yläpohjan eristetilan vaurioiden selvittäminen

Ulkoseinä rakenteessa useita riskitekijöitä

tilojen lievä ylipaineistaminen ulkoilmaan nähden*/**

rakenneliitosten tiivistäminen

seinärakenteen uudelleen suunnittelu ja korjaaminen kosteusteknisesti

toimivaksi rakenteeksi kokonaisuudessaan

ikkunarakenteiden uusiminen kokonaisuudessaan

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen

alaslasketun katon teknisen tilan villakuitulähteiden poistaminen

Maanvastainen

seinärakenne

kosteusteknisen toimivuuden varmistaminen koko rakennusosassa

vesieristyksen uusiminen

salaojituksen uusiminen / rakentaminen
Maanvarainen lattia tekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistys**

tekniikkakanaalin läpivientien tiivistys**

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan**
Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

virtojen mittaus ja tasapainotus**

ilmavirtojen mitoitus henkilökuormituksen perusteella**

ilmanvaihdon huomioiminen tilamuutoksissa**

tekninen käyttöikä ylittynyt

Tilojen käytettävyys työtilojen käytön uudelleen suunnittelu, jolla estetään osastojen hen-

kilöylikuormitus**
Talotekniikka käytöstä poistettujen viemäreiden sulkeminen / tiivistäminen** käyttövesi-, lämmitys- ja viemäröintijärjestelmien tekninen käyttöikä

ylittynyt
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Taulukko 26 jatkoa. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa E.

Rakennusosa, haitta tai ta-
lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset ja välittömästi tehtävät

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Maanvarainen lattia tekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistys**

tekniikkakanaalin läpivientien tiivistys**

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan**
Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

virtojen mittaus ja tasapainotus**

ilmavirtojen mitoitus henkilökuormituksen perusteella**

ilmanvaihdon huomioiminen tilamuutoksissa**

tekninen käyttöikä ylittynyt

Tilojen käytettävyys työtilojen käytön uudelleen suunnittelu, jolla estetään osastojen hen-

kilöylikuormitus**
Talotekniikka käytöstä poistettujen viemäreiden sulkeminen / tiivistäminen** käyttövesi-, lämmitys- ja viemäröintijärjestelmien tekninen käyttöikä

ylittynyt

*väliaikainen korjausratkaisuvaihtoehto, aiheuttaa sisäilman kosteuden siirtymisen ja tiivistymisen ulkoseinärakenteeseen. Estää ilmavirtauksia ulkoseinärakenteesta työtiloihin

**välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotta työskentelyä voidaan jatkaa E-siiven 0.kerroksessa
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3.5.5 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 0. kerros ulkoseinärakenteessa useita riskitekijöitä

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

alakaton teknisessä tilassa villakuitulähteitä

ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä ylittynyt ja riittämätön, villakuitulähteitä

kellarikerroksessa näkyviä vaurioita, tiloista ilmayhteys ylempään kerrokseen

teknisistä tiloista ilmayhteys sisäilmaan (maanvarainen tekniikkakanaali, kellarikerros)

talotekniikan käyttöikä ylittynyt, järjestelmissä ollut vuotoja

useita tilojen käyttötarkoituksen muutoksia, joissa ei ole huomioitu ilmanvaihtoa

sisäilmaryhmän arvion mukaan tiloissa on vakavia sisäympäristöongelmia

sisäilmakyselyn perusteella tiloissa on maakellarin hajua, ilma on tunkkainen ja ilmanvaihto riittä-

mätön. Henkilökunnalla on ollut käsien, silmien, kurkun ja nenän ärsytysoireita.

työterveyshuollon arvion perusteella henkilökunnalla on ollut tavanomaista enemmän hengitystie-

sairauksia

haitallinen altistuminen erittäin todennä-

köistä, tiloissa tarvitaan korjaustoimenpiteitä

hyvin nopealla aikataululla.

2. 1. kerros ulkoseinärakenteessa useita riskitekijöitä

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

alakaton teknisessä tilassa villakuitulähteitä

ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä ylittynyt ja riittämätön ilmanvaihto, villakuitulähteitä

talotekniikan käyttöikä ylittynyt, järjestelmissä ollut vuotoja

useita tilojen käyttötarkoituksen muutoksia, joissa ei ole huomioitu ilmanvaihtoa

sisäilmaryhmän arvion mukaan tiloissa on vakavia sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella henkilökunnalla useita työympäristöön liitettyjä oireita ja haittoja

työterveyshuollon arvion perusteella hieman normaalista enemmän hengitystiesairauksia

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä nopealla aikatau-

lulla.

Taulukko 27. Rakennuksen E osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kiireelli-
syysjärjestyksestä
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Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

3. kerrokset 3 - 5 ulkoseinärakenteessa useita riskitekijöitä, rakenteessa vaurioita

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

alakaton teknisessä tilassa villakuitulähteitä

ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä ylittynyt ja riittämätön, villakuitulähteitä

talotekniikan käyttöikä ylittynyt, järjestelmissä ollut vuotoja

useita tilojen käyttötarkoituksen muutoksia, joissa ei ole huomioitu ilmanvaihtoa

sisäilmaryhmän arvion mukaan tiloissa on kohtalaisia sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella useita työperäisiä oireita ja haittoja

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä nopealla aikataululla.

4. 2. kerros ulkoseinärakenteessa useita riskitekijöitä, rakenteessa vaurioita

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä ylittynyt ja riittämätön ilmanvaihto, villakuitulähteitä

talotekniikan käyttöikä ylittynyt, järjestelmissä ollut vuotoja

sisäilmaryhmän arvion mukaan tiloissa ei ole havaittu sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyä ei voitu tehdä pienen vastausmäärän takia

työterveyshuollossa ei ole havaittu normaalista enemmän hengitystiesairauksia

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaatii korjaustoimenpiteitä kohtuullisella aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

Taulukko 27 jatkoa. Rakennuksen E osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten
kiireellisyysjärjestyksestä
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3.6 Rakennus F

3.6.1 Taustatiedot
Rakennus on valmistunut vuonna 1994. Rakennuksessa on tiloja neljässä kerroksessa, joista alin kerros 00 sijaitsee kellaritiloissa. Kellaritiloissa on
lähinnä tekniikan huoltotiloja ja vaatehuolto, jossa työskennellään satunnaisesti. Rakenteet ja talotekniikka ovat alkuperäisiä.

3.6.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 8.11.2013, liite 7
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 31.10.2013, liite 7

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 00.

krs

 0. krs  1. krs. 2. krs

Vesikate ja yläpohja 1. bitumikermikatteen singelikerroksessa sammalkasvustoa 1

Ulkoseinä 1. sokkelirakenteessa näkyvää kosteusrasitusta

2. sokkelihalkaisun eristeenä mineraalivilla, eristeessä mikrobivaurioita*

3. ympäröivät maaperät viettävät rakennukseen päin ja lumi kasautuu sokkeliseinälle

1-3

Välipohja-

rakenteet

1. teräsbetonilaatta, rakenteessa poikkeavaa kosteutta**

2. vesihöyryä läpäisemätön pinnoite (muovimatto ja antistaattinen matto)

1, 2 2 2

Maanvarainen

lattiarakenne

1. teräsbetonilaatta, rakenteessa poikkeavaa kosteutta**

2. vesihöyryä läpäisemätön pinnoite (muovimatto)

3. maanvarainen talotekniikkakanaali, tarkastusluukut tiivistämättä

1, 2

Ilmanvaihto-järjes-

telmä

1. koneiston tekninen käyttöikä loppuvaiheessa

2. järjestelmässä villakuitulähteitä

3. lämpötilaongelmia (kansliatilat)

4. tehty tilamuutoksia, joissa ei ole huomioitu ilmanvaihtoa

1-2, 4 1-4 1-2 1-3

Muut havainnot 1. tilojen käyttötarkoitus muuttunut, vaatehuollon tilat käytävässä

2. työtiloissa tupakan hajua (vaatehuolto)

3. ilmayhteys maanvaraiseen yhdyskäytäväverkostoon, viemärihaju

1-3 3

Taulukko 28. Rakennuksen F riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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3.6.3 Sisäilmastokysely
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Rakennuksessa F kyselyyn vastasi yhteensä 153 henkilöä, vastausprosentti jäi matalahkoksi 60%, mikä hieman heikentää tulosten edustavuutta.
Taustatekijöiden osalta vastaajat eivät merkittävästi poikenneet vertailuaineistosta.

Rakennuksessa F0 koettiin lähes kaikkia työympäristöhaittoja vertailuaineistoa yleisemmin; Päivystyspoliklinikalla esiin tulivat tunkkaisen ilman, kuivan
ilman ja riittämättömän ilmanvaihdon valitukset. Teho-osastolla esiin tulivat liian matala lämpötila, kuiva ilma ja hajuhaitat. Oireista korostuivat silmien
ja nenän ärsytysoireet sekä käheys/kurkun kuivuus. Rakennuksessa F1 työympäristöhaitoista korostui melu, oireista väsymys, pään raskaus, silmien
ärtyminen ja hengenahdistus. Rakennuksessa F2 työympäristöhaitoista korostui melu; oireita ei esiintynyt vertailuaineistoa enempää.
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3.6.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 29. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus F.

Arvioitava asia
0. krs
Tehohoito, Päivystys-
poliklinikka, Väline-
huolto

1. krs

Röntgen, Sydänasema

Onko rakennuksessa työskentelevillä henkilöillä
ilmaantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin to-
dettujen astmojen kliininen taudinkuva on pa-
hentunut.

Ei (teho)
Ei tietoa (päivystys) Kyllä, yksittäinen tapaus

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympä-
ristöolosuhteiden vuoksi.

Tilanne tavanomainen tai
parempi/Hieman tavan-
omaista enemmän(päiv.)

Tilanne tavanomainen tai
parempi

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammat-
titautitutkimuksia on meneillään. Ei ole Ei ole

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammatti-
tauteja on todettu. Ei ole Ei ole

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työter-
veyshuoltoon sisäympäristöongelmiin liittyen.

Tilanne tavanomainen tai
parempi/ Hieman tavan-
omaista enemmän (päiv.)

Hieman tavanomaista
enemmän

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairaus-
poissaolot. Ei tietoa Hieman tavanomaista

enemmän
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Taulukko 30. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa F.

Arvioitava asia 0. krs
Tehohoito, Päivys-
tyspoliklinikka, Väli-
nehuolto

1. krs

Röntgen

2. krs

Leikkaussalit

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vakavia ongelmia Ei ongelmia Vähäisiä ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia - Haitannut yli vuoden

Siivottavuus Kohtalaisia ongelmia Kohtalaisia ongelmia Kohtalaisia ongelmia
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3.6.5 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 31. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa F.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja vesikatteen kunnon selvitys, singelikerroksen uusiminen vesikatteen käyttöiän ja kunnon huomioiminen peruskorjauksissa

Ulkoseinä teho-osaston sokkelirakenteen rakenneliitosten tiivistäminen

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä

rakennusta ympäröivien maapintojen muokkaaminen rakennuksesta pois-

päin kaataviksi

sokkelirakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi

vesierityksen ja salaojituksen korjaaminen / uusiminen

välipohjarakenne teho-osaston ja päivystyspoliklinikan muovimattopinnoitteiden kunnon

arvioiminen

jatkotutkimusten perusteella arvioidut korjaustoimenpiteet

Maanvarainen lattia tekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistys

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

rakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi

muovimattopinnoitteen poistaminen, lattiapinnoitteen korvaaminen vesi-

höyryä läpäisevällä pinnoitteella

rakenneliitosten tiivistäminen

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

virtojen mittaus ja tasapainotus

ilmavirtojen mitoitus henkilökuormituksen perusteella

ilmanvaihdon huomioiminen tilamuutoksissa

teknisen käyttöiän huomioiminen korjausten suunnitteluvaiheessa

Muut epäpuhtauslähteet tupakan hajua ei saa olla työtiloissa, tupakkapaikan siirtäminen
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3.6.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 00. kerros /

vaatehuolto

lattiarakenteessa poikkeavaa kosteutta ja vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

teknisistä tiloista ilmayhteys työtiloihin (tekniikkakanaali, yhdyskäytävä)

ilmanvaihtojärjestelmässä kuitulähteitä

tilamuutoksissa ei ole huomioitu ilmanvaihtoa

tupakan hajua työtiloissa

 haitallinen altistuminen mahdollista,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella

aikataululla altistumisen vähentämiseksi.

2. 0. kerros /

 teho + päivys-

tys

lattiarakenteessa poikkeavaa kosteutta ja vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

sokkelihalkaisun lämmöneristeessä mikrobivaurioita

teknisistä tiloista ilmayhteys työtiloihin (tekniikkakanaali, yhdyskäytävä)

ilmanvaihtojärjestelmässä kuitulähteitä

sisäilmaryhmän arvion perusteella vakavia sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella päivystyspoliklinikalla on useita työperäisiä oireita ja työympäristöhait-

toja. Työterveyshuollon perusteella päivystyspoliklinikalla ei ole esiintynyt normaalia enemmän sai-

rauspoissaoloja tai hengitystiesairauksia.

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella

aikataululla altistumisen vähentämiseksi.

3. 0. kerros /

välinehuolto

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä

työtilat peruskorjattu 2013

sisäilmastokyselyn perusteella välinehuollon henkilökunnalla on paljon työperäisiä oireita ja työympä-

ristöhaittoja. Osa työympäristöön liitetyistä haitoista johtunee  tilojen käyttötarkoituksesta ja työpro-

sesseista: haittojen hallintatoimenpiteiden määrittämiseksi on arvioitava myös työprosessit ja niihin

liittyvät tilavaatimukset.

työterveyshuollon tiedossa ei ole normaalista poikkeavia hengitystiesairauksia tai sairauspoissaoloja

haitallinen altistuminen epätodennäköistä, suo-

sitellaan korjaustoimenpiteitä kuormitustekijöi-

den vähentämiseksi.

Taulukko 32. Rakennuksen F osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten
kiireellisyysjärjestyksestä.
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Kiireellisyys-
järjestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. kerros ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä

sisäilmaryhmän arvion perusteella vähäisiä ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella henkilökunnalla on vähän työympäristöön liitettyjä oireita

haitallinen altistuminen epätodennäköistä, suo-

sitellaan korjaustoimenpiteitä kuormitustekijöi-

den vähentämiseksi.
2. kerros ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä

lämpötilaongelmia

sisäilmaryhmän arvion perusteella ei tiedossa olevia ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella yksittäisiä vertailuarvoja ylittäviä työympäristöön liitettyjä ärsytysoi-

reita ja työympäristöhaittoja

haitallinen altistuminen epätodennäköistä, suo-

sitellaan korjaustoimenpiteitä kuormitustekijöi-

den vähentämiseksi.

Taulukko 32 jatkoa. Rakennuksen F osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjaus-
ten kiireellisyysjärjestyksestä.
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3.7 Rakennus G

3.7.1 Taustatiedot

Rakennus G on valmistunut vuonna 1954 ja siinä on kuusi kerrosta sekä kellarikerros. Rakennuksessa on tehty kerroskohtaisia korjauksia puhelinkes-
kuksessa (1. krs.) ja kuudennen kerroksen toimistotiloissa. Ulkoseinärakenteen julkisivu on lisälämmöneristetty ja vesikate uusittu vuonna 2001. Ker-
roksissa yksi ja kuusi on koneelliset kerroskohtaiset tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmät. Muualla rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto.

3.7.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

* materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 28.11. ja 2.12.2013 liite 8
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 30.11.2013, liite 8

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus  0. krs 1. krs 2. krs 3. krs 4. krs 5. krs 6. krs

Ulkoseinärakenne 1. ikkunarakenteen huonokuntoiset, alkuperäiset 1 1 1 1 1

Välipohjarakenne 1. kaksoisbetonilaatta, eristekerroksessa vaurioita*, **

2. tiivistämättömiä läpivientejä (sähkötekniikka)

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2,3

Maanvastainen

seinärakenne

1. lämmöneristetty rakenteen sisäpinnasta (lastuvillalevy)**

2. lastuvillalevyssä vaurioita*

1,2 2

Maanvarainen

lattiarakenne

1. tilan G0.06 muovimattopinnoitteen alapinnassa poikkeavaa kosteutta**

2. lattian alapuolella tekniikkakanaali, tarkastusluukku tiivistämätön

1,2

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. koneellinen poistoilmanvaihto, ei hallittua korvausilmanottoa

2. riittämätön ilmanvaihto tilojen käyttötarkoitukseen

3. kerroskohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

1 3 1,2 1,2 1,2 1,2 3

Talotekniikka 1. viemäröintijärjestelmän käyttöikä ylittynyt

2. käyttövesijärjestelmän käyttöikä ylittynyt

3. lämmityspattereiden termostaattivuotoja

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Muut havainnot 4. yhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju 1 1

Taulukko 33. Rakennuksen G riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.7.3 Sisäilmastokysely

Rakennuksesta G sisäilmastokyselyyn vastasi yhteensä 17 henkilöä, vastausprosentti oli 77 %. Pieni vastaajamäärä heikentää tulosten luotettavuutta.
Taustatekijöiden osalta vastaajat eivät merkittävästi poikenneet vertailuaineistosta.

Työympäristöhaitoista vastaajat raportoivat merkittävästi vertailuaineistoa yleisemmin riittämätöntä ilmanvaihtoa, tunkkaista ja kuivaa ilmaa sekä ho-
meen tai maakellarin hajua ja muita epämiellyttäviä hajuja. Oireista korostuivat pään raskaus, päänsärky ja väsymys sekä käheys/kurkun kuivuus ja
yskä.
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3.7.4 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 34. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa G.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja vesikatteen käyttöiän ja kunnon huomioiminen peruskorjauksissa

Ulkoseinä ikkunarakenteiden kunnon tarkastaminen

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen

kaksoisbetonilaatan eristekerroksen poistaminen

Maanvarainen lattia tekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistys

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

muovimattopinnoitteen poistaminen, lattiapinnoitteen korvaaminen vesi-

höyryä läpäisevällä pinnoitteella

rakenneliitosten tiivistäminen

Maanvastainen

seinärakenne

kellarin alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden maanvastaisen seinän sisäpuolisen lämmöneristekerroksen poistaminen

vesieristyksen ja salaojituksen kunnon selvittäminen

rakenneliitosten tiivistäminen

Ilmanvaihto ilmanvaihdon tasapainotus

hallittu korvausilmanotto (siirtoilmaventtiilit) kerroksiin, joissa on

pelkkä koneellinen poistoilmanvaihto

ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen kerroksiin 2 - 5

Talotekniikka käyttövesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus huomioitava talotekniikan tekninen käyttöikä suunnitteluvaiheessa

Yhdyskäytävä paine-erojen säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävä alipaineistaminen
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3.7.5 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. kerrokset 2 - 4 kaksoisbetonilaatta, vaurioita eristekerroksessa

talotekniikan tekninen käyttöikä ylittynyt

koneellinen poistoilmanvaihto, tiloihin ei saada korvausilmaa hallitusti

käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto

sisäilmastokyselyn tulokset viittaavat puutteelliseen ilmanvaihtoon. Tiloissa koettiin myös ho-

meen ja maakellarin hajua. Henkilökunnalla on vertailuarvoa enemmän työympäristöön liitet-

tyjä oireita.

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä nopealla aikataululla

altistumisen vähentämiseksi

2. 5. kerros /

 puhdistuspal-

velu

kaksoisbetonilaatta, vaurioita eristekerroksessa

talotekniikan tekninen käyttöikä ylittynyt

sisäilmastokyselyn tulokset viittaavat puutteelliseen ilmanvaihtoon. Tiloissa koettiin myös ho-

meen ja maakellarin hajua. Henkilökunnalla on vertailuarvoa enemmän työympäristöön liitet-

tyjä oireita.

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaatii korjaustoimenpiteitä kohtuullisella aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

3. 1. kerros /

puhelinkeskus

kaksoisbetonilaatta, vaurioita eristekerroksessa

talotekniikan tekninen käyttöikä ylittynyt

sisäilmastokyselyn tulokset viittaavat puutteelliseen ilmanvaihtoon. Tiloissa koettiin myös ho-

meen ja maakellarin hajua. Henkilökunnalla on vertailuarvoa enemmän työympäristöön liitet-

tyjä oireita.

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaatii korjaustoimenpiteitä kohtuullisella aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

Taulukko 35. Rakennuksen G osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten
kiireellisyysjärjestyksestä.
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3.8 Rakennus H

3.8.1 Taustatiedot
Rakennus H on valmistunut vuonna 1955 ja siinä on kahdeksan kerrosta sekä kellarikerros. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojär-
jestelmä, joka on vuodelta 1991. Ulkoseinärakenteen julkisivu on lisälämmöneristetty ja vesikate uusittu vuonna 1991. Rakennuksen kerroksissa 1 – 8
on toimistotiloja ja kellarikerros on tekninen tila sekä varastotila.

3.8.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

*
ma-
teri-
aali-

näytteen mikrobianalyysivastaus, 28.11.2013, liite 9
** jatkotutkimusraportti, rakennus B, Contria Oy, 30.11.2013, liite 9

Rakenne /

epäpuhtaus-lähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0.krs 1.krs 2.krs 3.krs 4.krs 5.krs 6.krs 7.krs 8.krs

yläpohjarakenne 1. yläpohjan ontelotilassa rakennusjätettä 1

Ulkoseinärakenne 1. ikkunarakenteen huonokuntoiset, alkuperäiset 1 1 1 1 1 1 1 1

Välipohjarakenne 1. kaksoisbetonilaatta, eristekerroksessa vaurioita**

2. tiivistämättömiä läpivientejä (sähkötekniikka, IV-kanavat)

1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2

Maanvastainen

seinärakenne

1. lämmöneristetty rakenteen sisäpinnasta, (lastuvillalevy)**

2. vaurioita lastuvillalevyssä*

1,2 2

Kantava

alapohjarakenne

1. ryömintätilassa näkyvää kosteutta ja vahva maakellarin haju

2. ryömintätilan pohjalla rakennusjätettä ja tuuletus puutteellinen

1,2 1,2

Maanvarainen

lattiarakenne

1. massiivibetonilaatta** 1

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. koneisto on käyttöikänsä loppuvaiheessa

2. järjestelmässä on villakuitulähteitä

3. ulkoilmasäleikkö on lähellä maanpintaa

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 1-4

Talotekniikka 1. viemäröintijärjestelmän käyttöikä ylittynyt

2. käyttövesijärjestelmän käyttöikä ylittynyt

3. lämmityspattereiden termostaattivuotoja

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Muut havainnot 1. yhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju 1 1

Taulukko 36. Rakennuksen H riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.8.3 Sisäilmastokysely

Rakennuksesta H kyselyyn vastasi 43 henkilöä, vastausprosentti oli 73%. Vastausprosentti ja ryhmäkoko ovat riittäviä kyselyn tulosten luotettavaan
arviointiin. Naisten osuus vastaajista oli hieman vertailuaineistoa pienempi, mikä saattaa jonkin verran vähentää oireiden ja haittojen raportointia.
Taustatekijöiden osalta vastaajat eivät merkittävästi poikenneet vertailuaineistosta.

Tunkkaisen ilman, riittämättömän ilmanvaihdon ja havaittavan pölyn ja lian valitukset ylittivät hieman vertailuaineiston. Oireista vain keskittymisvaikeu-
det nousivat vertailuaineiston yläpuolelle.
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3.8.4 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 37. yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa H.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja rakennusjätteen poistaminen yläpohjaontelosta vesikatteen käyttöiän ja kunnon huomioiminen peruskorjauksissa

Ulkoseinä ikkunarakenteiden kunnon tarkastaminen

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen

välipohjarakenteen eristekerroksen poistaminen

Kantava alapohjarakenne ryömintätilan puhdistus rakennusjätteestä

ryömintätilan alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden

rakenneliitosten tiivistäminen

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä

rakenteen suunnittelu kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi

salaojituksen toiminnan varmistaminen

Maanvastainen

seinärakenne

kellarin alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden maanvastaisen seinän sisäpuolisen lämmöneristekerroksen poistaminen

vesieristyksen ja salaojituksen kunnon selvittäminen

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

määrien mittaus

huomioitava järjestelmän käyttöikä korjausten suunnitteluvaiheessa

Talotekniikka käyttövesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus huomioitava talotekniikan tekninen käyttöikä suunnitteluvaiheessa

Yhdyskäytävä painesuhteiden säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävä alipaineistaminen
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3.8.5 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 1. kerros kantavan alapohjan ryömintätilassa seisovaa vettä ja näkyviä vaurioita

maanvastainen seinärakenne on eristetty sisäpinnasta, mikrobivaurioita lämmöneristeessä

kaksoisbetonilaatta, eristekerroksessa vaurioita

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

talotekniikan tekninen käyttöikä ylittynyt

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähde

sisäilmastokyselyn perusteella henkilökunnalla on vain vähän työympäristöön liitettyjä oi-

reita. Kyselytulosten perusteella ilmanvaihto koettiin puutteelliseksi

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä nopealla aikataululla

altistumisen vähentämiseksi

2. kerrokset 2 - 7 kaksoisbetonilaatta, eristekerroksessa vaurioita

välipohjarakenteissa tiivistämättömiä läpivientejä

talotekniikan tekninen käyttöikä ylittynyt

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähde

sisäilmastokyselyn perusteella henkilökunnalla on vain vähän työympäristöön liitettyjä oireita

kyselytulosten perusteella ilmanvaihto koettiin puutteelliseksi

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella

aikataululla altistumisen vähentämiseksi.

Taulukko 38. Rakennuksen H osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kiireelli-
syysjärjestyksestä.
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3.9 Rakennus JK

3.9.1 Taustatiedot
Rakennuskokonaisuus muodostuu  rakennuksista J ja K. Rakennukset on tehty vuonna 1902. Rakennuksissa on ollut useita peruskorjauksia eri
vuosikymmeninä. Tiloissa on suuri peruskorjaustarve ja tämän hetkinen käyttöaste on pieni. Rakennuksissa on painovoimainen ilmanvaihto. Osassa
työhuoneissa on tila- tai kerroskohtaisia koneellisia tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmiä.

3.9.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs  1. krs  2. krs 3. krs

Yläpohja ja vesikate 1. rakennus K katteen tekninen käyttöikä ylittynyt

2. hirsirakenteinen, vauriot todettu*

3. J -osan yläpohjarakenteessa ullakolla lahovaurioita*

4. kaksoisbetonilaatta, palopermanto, orgaaninen eriste

1-4

Ulkoseinä 1. massiivitiili 1 1 1

Maanvastaiset seinä-

rakenteet

1. tiilimuuraus ja kiviladonta, rakenteessa poikkeava kosteutta*

2. vesieriste sisältää kreosoottia (PAH)*
1-2

Välipohjarakenteet 1. kaksoislaattapalkisto, orgaaninen eriste, muottilaudat, vauriot todettu*

2. vesieriste sisältää kreosoottia*

3. pinnoitekerroksissa asbestia*

4. puuvälipohja, orgaaninen eriste, vauriot todettu*

1-3 1-3 1-4

Alapohjarakenne 1. kantava alapohjarakenne

2. ryömintätilassa näkyviä vaurioita ja rakennusjätettä, vauriot todettu*

3. maanvarainen alapohjarakenne, kaksoisbetonilaatta

4. korkkieristekerros vaurioitunut, rakenne kostea*

5. vesieriste sisältää kreosoottia*

1-5

* materiaalinäytteenotto, kosteusmittaus, haitta-ainekartoitus Contria Oy, Ongelmajätekartoitus 6.7.2012 CON251420, liite 16
** asbestinäytteenotto ja analyysi 6/2013 Työterveyslaitos, liite 16

Taulukko 39. Rakennus JK riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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Rakenne /
epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs  1. krs  2. krs 3. krs

Ilmanvaihto-
järjestelmä

1. painovoimainen ilmanvaihto

2. tila- tai kerroskohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto (J)

3. käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto

4. lämpötilaongelmat (kylmä / kuuma)

1,3,4 1-4 1-4 1,3,4

Muut havainnot 1. kellarikerroksessa vahva kreosoottiin viittaava haju

2. useissa pinnoitteissa todettu asbestia*

3. yhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju

4. pinnoilla ei havaittu asbestikuituja**

1, 3 2 2 2

* materiaalinäytteenotto, kosteusmittaus, haitta-ainekartoitus Contria Oy, Ongelmajätekartoitus 6.7.2012 CON251420, liite 16
** asbestinäytteenotto ja analyysi 6/2013 Työterveyslaitos, liite 16

Taulukko 39 jatkuu. Rakennus JK riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.9.3 Sisäilmastokysely

JK-rakennuksesta sisäilmastokyselyyn vastasi yhteensä 43 henkilöä, vastausprosentti oli 86 %. Naisten osuus vastaajista oli selvästi vertailuaineistoa
pienempi, mikä voi vaikuttaa haittojen ja oireiden raportointia alentavasti. Psykososiaalisia tekijöitä vastaajat arvioivat jonkin verran vertailuaineistoa
myönteisemmin, muuten vastaajat eivät taustatekijöiden suhteen poikenneet merkittävästi vertailuaineistosta.

Selvästi vertailuaineistoa yleisemmin  raportoitiin homeen tai maakellarin hajua, muita epämiellyttäviä hajuja, riittämätöntä ilmanvaihtoa sekä
tunkkaista ilmaa. Oireista merkittävästi vertailuaineiston ylittivät väsymys, pään raskaus, päänsärky, keskittymisvaikeudet sekä silmien ja kasvojen
ihon ärtyminen ja yskä.
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3.9.4 Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 40. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus JK.

Arvioitava asia
Lastenneurologian pkl J1(kokoushuoneita, ent. neur.pkl)

J3 (kl neurofysiologia)

Onko rakennuksessa  työskentelevillä henkilöillä il-
maantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin todettujen
astmojen kliininen taudinkuva on pahentunut.

Ei

Kyllä, useita tapauksia ja entisten ast-
mojen pahenemista (J1)
Ei ole (J3)

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympäristö-
olosuhteiden vuoksi. Selvästi tavanomaista enemmän Selvästi tavanomaista enemmän (J1)

Tilanne tavanomainen tai parempi (J3)

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammattitau-
titutkimuksia on meneillään. Ei ole On (J1)

Ei (J3)

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammattitauteja
on todettu. Ei ole Ei ole

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työterveys-
huoltoon sisäympäristöongelmiin liittyen. Selvästi tavanomaista enemmän Selvästi tavanomaista enemmän (J1)

Tilanne tavanomainen tai parempi (J3)

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairauspoissa-
olot. Selvästi tavanomaista enemmän Ei tiedossa
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Taulukko 41. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa JK.

Arvioitava asia Rakennus J Rakennus K

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys
Vakavia ongelmia Kohtalaisia ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia Selvitelty useita vuosia

Siivottavuus Kohtalaisia ongelmia Kohtalaisia ongelmia



81

RAPORTTI RK14-2013-33861
12.2.2014

3.9.5 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 42. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa JK.

*välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotta työskentelyä voidaan jatkaa JK-rakennuksessa

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset ja välittömästi tehtävät

korjaustoimenpiteet

Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja vesikatteen uusiminen

yläpohjarakenteiden vaurioiden korjaaminen

Ulkoseinä ikkunarakenteiden kunnon tarkastaminen ulkoseinärakenteen tutkiminen patterisyvennyksen kohdalta, rakenteen

korjaaminen kosteus- ja lämpöteknisesti toimivaksi rakenteeksi

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot*

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen*

kaksoislaattapalkiston ontelotilan puhdistaminen, pölynsidonta

haitta-aineiden poistaminen (kreosootti, asbesti)

puuvälipohjarakenteiden huomioiminen suunnitteluvaiheessa

Kantava alapohjarakenne ryömintätilan puhdistus rakennusjätteestä*

ryömintätilan alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden*

rakenneliitosten tiivistäminen*

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä*

rakenteen suunnittelu kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi

salaojituksen toimivuuden varmistaminen, salaojien uusiminen

Maanvarainen

alapohjarakenne

kellarikerroksen alipaineistus ympäröiviin tiloihin nähden* maanvaraisen lattiarakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi

rakenteeksi

haitta-aineiden poistaminen (kreosootti)

Maanvastainen

seinärakenne

kellarin alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden* haitta-aineiden huomioiminen rakennesuunnittelussa

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

määrien mittaus*

ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen tilojen käyttötarkoitukseen soveltu-

vaksi

Talotekniikka käyttövesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus huomioitava talotekniikan tekninen käyttöikä suunnitteluvaiheessa

Yhdyskäytävä painesuhteiden säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävä alipaineistaminen
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3.9.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. kerrokset 0 ja 1 kantavan alapohjan ryömintätilassa näkyviä vaurioita

maanvaraisen lattiarakenteen eristekerroksessa vaurioita

maaperäkosteudelle alttiissa rakenteissa vaurioita ja kreosoottia sisältävä vesieristys

kaksoislaattapalkistovälipohja, vaurioita ontelotilassa ja muottilaudoissa

käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto, useita erityyppisiä järjestelmiä

ilmanvaihtojärjestelmillä ei pystytä hallitsemaan rakennuksen painesuhteita

teknisistä tiloista ilmayhteys sisäilmaan (yhdyskäytävä)

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa vakavia ja kohtalaisia sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn ja työterveyshuollon perusteella tiloissa on merkittäviä työperäisiä oireita,

jotka vaikuttavat henkilökunnan sairauspoissaolojen ja hengitystiesairauksien määrään

haitallinen altistuminen erittäin todennä-

köistä, tiloissa tarvitaan korjaustoimenpiteitä

hyvin nopealla aikataululla.

2. kerrokset 2 ja 3 kaksoislaattapalkistovälipohja, vaurioita ontelotilassa ja muottilaudoissa

käyttötarkoitukseen riittämätön ilmanvaihto, useita erityyppisiä järjestelmiä

ilmanvaihtojärjestelmillä ei pystytä hallitsemaan rakennuksen painesuhteita

yläpohjarakenteissa todettu kosteus-, mikrobi- ja lahovaurioita

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa vakavia ja kohtalaisia sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn ja työterveyshuollon perusteella tiloissa on merkittäviä työperäisiä oireita,

jotka vaikuttavat henkilökunnan sairauspoissaolojen ja hengitystiesairauksien määrään

haitallinen altistuminen erittäin todennä-

köistä, tiloissa tarvitaan korjaustoimenpiteitä

hyvin nopealla aikataululla.

Taulukko 43. Rakennuksen JK osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kiireelli-
syysjärjestyksestä.
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3.10 Rakennukset MNO

3.10.1  Rakennus M

3.10.1.1 Taustatiedot

Rakennus M on valmistunut vuonna 1954. Rakennuksessa ovat ruokala, keittiö sekä sosiaalitilat. Kerroksista kaksi on maanpinnan alapuolella. Raken-
nuksessa on tehty useita peruskorjauksia. Keittiötilat on peruskorjattu 1986, ilmanvaihtojärjestelmä sekä konehuone on uusittu 2011.

3.10.1.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

*Jatkotutkimukset, Oy Insinööritoimisto Recon, 25.10.2013, liite 10
** Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, 12.11.2013 ja 3.12.2013, liite 10
*** Kosteusmittausraportti, Oy Insinööritoimisto Recon, 14.11.2011

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs  1. krs  2. krs

Yläpohja ja vesikate 1. uusittu bitumikermikate

2. vahva bitumikate vuotanut useasta kohdasta, yläpohjan eristeitä ei ole uusittu

3. etupihan erkkereiden räystäskouruista puuttuvat syöksytorvet

1, 2 2,3

Ulkoseinä 1. tuulettumaton tiili-villa-tiili tai tiili-korkki-betoni, riskirakenteita*

2. näytteenoton perusteella ei vaurioita eristekerroksessa**

3. etupihan maanpinnat viettävät rakennukseen päin

4. erkkereiden ulkoseinärakenteena tuulettumaton tiili-korkki-betoni, riskirakenne*

3 1-4 1,2

Välipohjarakenteet 1. kaksoislaattapalkisto, alkuperäinen rakenne, muottilaudoitus ontelotilassa, vaurioita**

2. välipohjaontelo osittain auki keittiön alakaton tekniseen tilaan

3. tiivistämättömiä läpivientejä kerrosten välillä

4. keittiön vanhan osan alakaton teknisessä tilassa pussitettua lasivillaa, villakuitulähde

1 1-4 1,3,4

Maanvastainen

seinärakenne

1. betoni-vesieriste-korkki-betoni*

2. etupihan maanpinnat viettävät rakennukseen päin

1 ja 2

Taulukko 44. Rakennus M riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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Rakenne /
epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs  1. krs  2. krs

Maanvarainen lattia-
rakenne

1. teräsbetonilaatta, rakenteessa poikkeavaa kosteutta***

2. sosiaalitilan lattiapinnoitteena vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

Ilmanvaihto-
järjestelmä

1. keittiössä useita poistohuuvia ja paikallispoistoja, alipaineisuus

2. keittiön tuloilmapääte-elimiä sijoitettu koneiden ja kalusteiden taakse

3. ulkoilmasäleikkö lähellä maanpintaa

4. kanavisto ja pääte-elimet vuodelta 1986, villakuitulähteitä

3,4 1-4 3,4

Muut havainnot 1. kylmiöissä ja pakastehuoneissa näkyviä vaurioita

2. yhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju

1,2

*Jatkotutkimukset, Oy Insinööritoimisto Recon, 25.10.2013, liite 10
** Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, 12.11.2013, liite 10
*** Kosteusmittausraportti, Oy Insinööritoimisto Recon, 14.11.2011

Taulukko 44 jatkoa. Rakennus M riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.10.2 Rakennus N

3.10.2.1  Taustatiedot

Rakennus N on rakennettu vuonna 1994 rakennuksien M ja O yhteyteen. Kerroksissa 00 ja 0 ovat keskusvaraston tilat ja kerroksessa 1 on hankintatoi-
misto. Kerros 00 on osittain maanpinnan alapuolella. Hankintatoimisto on peruskorjattu 2004. Keskusvaraston ja hankintatoimiston ilmanvaihtojärjes-
telmä on vuodelta 1992. Turbiinisalin ilmanvaihtokoneisto on vuodelta 2003.

3.10.2.2  Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 00.krs  0. krs  1. krs

Yläpohja ja vesikate 1. peltikate, käyttöikä loppuvaiheessa

2. bitumikermikate, useita vuotokohtia, yläpohjan villaeristeissä kosteutta***

3. kattovesivuotoja kattoikkunaliittymien kohdalla

4. kattovesiviemäröinnin läpivientien kohdalla kattovesivuotoja

1-4

Maanvastainen

seinärakenne

1. paikalleen valettu teräsbetoniseinä*

2. näkyviä maaperäkosteuden aiheuttamia tasoite- ja maalikerroksen vaurioita

1,2

Maanvarainen lattia-

rakenne

1. teräsbetonilaatta, poikkeavaa kosteutta rakenteessa***

2. osittain tiloissa vesihöyryä läpäisemätöntä lattiapinnoitetta (muovimatto)

3. kantavissa väliseinärakenteissa maaperäkosteuden aiheuttamia vaurioita

1-3

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. koneisto on käyttöikänsä loppuvaiheessa

2. järjestelmässä on villakuitulähteitä

3. ulkoilmasäleikkö on lähellä maanpintaa

1-3 1-3 1-3

Muut havainnot 1. lastausovet aiheuttavat vetohaittaa keskusvaraston tiloissa

2. ATK-tiloissa riittämätön ilmanvaihto ja varastotilat

3. yhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju

2,3 1,3

*Jatkotutkimukset, Oy Insinööritoimisto Recon, 25.10.2013, liite 10
** Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, 12.11.2013, liite 10
*** Kosteusmittausraportti, Oy Insinööritoimisto Recon, 14.11.2011

Taulukko 45. Rakennus N riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.10.3  Rakennus O

3.10.3.1  Taustatiedot

Rakennus O on tehty kolmessa vaiheessa. Alkuperäinen osa on valmistunut vuonna 1954 ja sitä on laajennettu vuosina 1978 ja 1987. Rakennuksessa
on LVI- ja konehuollon tiloja, kuljetus- ja aluehuollon tiloja sekä tekstiilipalveluiden tiloja. LVI- ja konehuollon ilmanvaihtojärjestelmä on vuodelta 1988,
maalaamon järjestelmä on vuodelta 1987, tekstiilipalvelun ja 1.krs toimistotilojen järjestelmä on vuodelta 1978. Lisäksi vaatehuollon tiloja palvelee
toinen ilmanvaihtokoneisto, joka on vuodelta 1988.

3.10.3.2  Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus  00. krs  0. krs 1. krs

Yläpohja ja vesikate 1. toimisto-osan (1. krs) bitumikermin singelissä runsas sammalkasvusto

2. peltikatteen käyttöikä loppuvaiheessa

3. synteettinen kattopinnoite (alkorflex)

2 ja 3 1

Ulkoseinä 1. sandwich-elementti

2. tuulettumaton massiivitiili-villa-tiili (vaatehuolto), eristekerroksessa vaurioita*

1,2 1,2 1,2

Välipohjarakenteet 1. alakaton teknisessä tilassa pinnoittamatonta mineraalivillaa

2. tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä

3. vuonna 1954 valmistuneen osan välipohjarakenne massiivibetonilaatta

1,2 1-3 1-3

Maanvastainen seinä

/ sokkelirakenne

1. osittain maanvastainen seinä huoneissa 00.13, 00.12 ja 00.22 sekä verstaassa 00.44

2. puuverstaan maanvastaisen seinän villaeristeessä vaurioita**

1,2

Ilmanvaihtojärjes-

telmä

1. järjestelmän tekninen käyttöikä on ylittymässä tai ylittynyt

2. järjestelmässä on villakuitulähteitä

1,2 1,2 1,2

Maanvarainen

lattiarakenne

1. teräsbetonilaatta, poikkeavaa kosteutta rakenteessa***

2. vesihöyryä läpäisemätön lattiapinnoite

3. lattiarakenteen alapuolella tekniikkakanaaleja, tarkastusluukut tiivistämättömiä

1-3

*Jatkotutkimukset, Oy Insinööritoimisto Recon Oy, 25.10.2013, liite 10
** Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, 12.11.2013, liite 10
*** Kosteusmittausraportti, Oy Insinööritoimisto Recon Oy, 14.11.2011

Taulukko 46. Rakennus O riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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Rakenne /
epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus  00. krs  0. krs 1. krs

Ilmanvaihto-
järjestelmä

1. vaatehuollon ja toimisto-osan ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä ylittynyt

2. maalaamon tuloilmakoneiston käyttöikä ylittynyt

3. LVI- ja konehuollon ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä loppuvaiheessa

4. järjestelmässä villakuitulähteitä

5. tuloilmakoneen ulkoilma- ja puhallinkammion lattiapinnoite vaurioitunut (muovimatto)

6. tuloilmaelimien edessä kalusteita ja tavaroita

2-4,6 1,3,4-6 1,3,4-6

Talotekniikka 1. osa käyttövesi- ja viemäröintijärjestelmien käyttöikä ylittynyt tai loppuvaiheessa 1 1

Muut havainnot 1. työtiloista ilmayhteys runkoviemäriputkistokanaaliin, tilassa vahva maakellarin haju

2. teknisissä tiloissa tiivistämättömiä käytöstä poistettu viemäriputkia

3. tiloissa voimakas viemärin haju

4. sisäkattopinnoilla villaisia akustiikkalevyjä

1-3 4

Taulukko 46 jatkoa. Rakennus O riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.10.4  Sisäilmastokysely

Rakennuksesta MNO sisäilmastokyselyyn vastasi yhteensä 34 henkilöä, vastausprosentti oli 63 %. Naisten osuus vastaajista oli alle kolmannes, mikä
voi vähentää oireiden ja haittojen raportointia. Keittiön henkilökunta ei vastannut sisäilmastokyselyyn, koska kyselyn vertailuaineisto on tehty sairaa-
lan hoito- ja hallintotyötiloihin ja keittiön työolosuhteet poikkeavat merkittävästi hoito- ja hallintotiloista. Keittiön henkilökunnan työperäiset oireet ja
haitat on selvitetty työterveyshuollon toimesta. Psykososiaalisia tekijöitä arvioitiin hieman kielteisemmin ja stressiä koettiin vähän yleisemmin kuin
vertailuaineistossa, mikä taas voi jonkin verran lisätä oireiden ja haittojen raportointia.

Selvästi vertailuaineistoa yleisemmin raportoitiin homeen ja maakellarin hajua sekä muita epämiellyttäviä hajuja sekä havaittavaa pölyä ja likaa ja
melua. Oireista korostuivat pään raskaus ja päänsärky sekä käheys/kurkun kuivuus.
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3.10.5  Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 47. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus MNO.

Arvioitava asia
M0 ja M1 N0, N1 O0

Onko rakennuksessa  työskentelevillä henkilöillä
ilmaantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin todet-
tujen astmojen kliininen taudinkuva on pahentu-
nut.

Kyllä, yksittäinen tapaus
ja entisten astmojen pa-
hentuminen

Kyllä, useita tapauksia Ei

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympäris-
töolosuhteiden vuoksi.

Tilanne tavanomainen tai
parempi

Tilanne tavanomainen tai
parempi

Tilanne tavanomainen tai pa-
rempi

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammatti-
tautitutkimuksia on meneillään. On On Ei ole

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammatti-
tauteja on todettu. Ei ole Ei ole Ei ole (asbestiin ja meluun liitty-

viä kyllä)

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työter-
veyshuoltoon, sisäympäristöongelmiin liittyen.

Selvästi tavanomaista
enemmän

Selvästi tavanomaista
enemmän

Tilanne tavanomainen tai pa-
rempi

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairauspois-
saolot.

Hieman tavanomaista
enemmän

Ei tiedossa Ei tiedossa
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Taulukko 48. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa MNO.

Arvioitava asia MNO

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vakavia ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia

Siivottavuus Kohtalaisia ongelmia
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3.10.6 Jatkotoimenpiteet

3.10.6.1 Rakennus M

Taulukko 49. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa M.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja vesikatteiden kunnon ja käyttöiän selvittäminen

erkkereiden räystäsrakenteisiin syöksytorvet ja vesien ohjaus sadeve-

siviemäröintiin

vesikatteiden uusimisen yhteydessä myös yläpohjan eristetilan kunnon

tarkempi selvittäminen

Ulkoseinä ulkoseinärakenteen kosteusteknisen toimivuuden selvittäminen tarkem-

min, vaurioiden laajuuden selvittäminen, useita riskirakenteita

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

rakenneliitosten tiivistäminen

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen

ilmayhteys kaksoislaattapalkiston ontelotilasta keittiön alakaton tekni-

seen tilaan suljettava

keittiön alakaton teknisen tilan villakuitulähteiden poistaminen

kaksoislaattapalkiston ontelotilan puhdistaminen, pölynsidonta

Maanvarainen

alapohjarakenne

kellarikerroksen (sosiaalitilat) alipaineistus ympäröiviin tiloihin nähden vinyylilaatan/muovimaton poistaminen ja korvaaminen vesihöyryä läpäi-

sevällä pinnoitteella

Maanvastainen

seinärakenne

kellarin (sosiaalitilat) alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden salaojituksen ja vesieristyksen toimivuuden selvittäminen

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

määrien mittaus

keittiön painesuhteiden tasapainottaminen

kanaviston ja pääte-elimien teknisen käyttöiän huomioiminen suunnitte-

luvaiheessa

Talotekniikka käyttövesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus huomioitava talotekniikan tekninen käyttöikä suunnitteluvaiheessa

Yhdyskäytävä painesuhteiden säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin (keittiö)

yhdyskäytävä alipaineistaminen
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3.10.6.2 Rakennus N

Taulukko 50. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa N.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja vesikatteiden kunnon ja käyttöiän selvittäminen

kattovesiviemäröinnin toiminnan varmistaminen

kattoikkunaliittymien tiivistäminen

yläpohjan eristekerroksen kunnon selvittäminen

vesikatteen ja yläpohjan eristetilan uusiminen

Maanvarainen

alapohjarakenne

vinyylilaatan/muovimaton poistaminen ja korvaaminen vesihöyryä läpäi-

sevällä pinnoitteella

rakenneliitosten tiivistäminen

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä

Maanvastainen

seinärakenne

tekniikkakanaalien tiivistäminen höyrytiiviiksi

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

salaojituksen ja vesieristyksen toimivuuden selvittäminen

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

virtojen mittaus ja tasapainotus

käyttöiän huomioiminen peruskorjausvaiheessa

Yhdyskäytävä paine-erojen säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävä alipaineistaminen
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3.10.6.3 Rakennus O

Taulukko 51. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa O.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja vesikatteiden kunnon ja käyttöiän selvittäminen vesikatteiden uusimisen yhteydessä myös yläpohjan eristetilan kunnon

tarkempi selvittäminen

Ulkoseinä ulkoseinän eristekerroksen vaikutus vaatehuollon sisäilman laatuun

selvitettävä tarkemmin, merkkiainemittaus tai lämpökuvaus

ikkunarakenteiden kunnon selvittäminen

ikkunarakenteiden uusiminen

ulkoseinän korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi

välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

talotekniikan pystykanaalien tiivistäminen

alakaton teknisen tilan villakuitulähteiden poistaminen

Maanvarainen

lattiarakenne

talotekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistäminen

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

vinyylilaatan/muovimaton poistaminen ja korvaaminen vesihöyryä läpäi-

sevällä pinnoitteella

rakenneliitosten tiivistäminen

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä

Maanvastainen

seinärakenne

teknisten tilojen (runkoviemäriputkikanaali) alipaineistaminen ympä-

röiviin tiloihin nähden

maanvastaisten seinärakenteiden korjaaminen kosteusteknisesti toimi-

viksi rakenteiksi

salaojituksen ja vesieristyksen kunnon ja toimivuuden selvittäminen

Ilmanvaihto villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

virtojen mittaus ja tasapainotus

vaatehuollon ja toimisto-osan tuloilmakoneen puhallinkammion lattian

muovimattopinnoitteen poistaminen

järjestelmien käyttöikä ylittynyt tai loppuvaiheessa (maalaamo, vaate-

huolto, toimisto-osa)

Talotekniikka käyttövesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus

käytöstä poistettujen viemäreiden tiivistäminen / sulkeminen

talotekniikan käyttöikä loppuvaiheessa

Yhdyskäytävä paine-erojen säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävän alipaineistaminen
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3.10.7  Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyysjärjestys Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. rakennus M, keittiö, 0.krs välipohjarakenteena kaksoislaattapalkisto, rakenteessa muottilaudoitus

rakenteiden kautta vuotoilmaa työtiloihin, työtilat alipaineisia (välipohjarakenne, yhdyskäytävä)

tuloilma ei jakaudu työtilaan suunnitellusti

tuloilmakanavistossa ja -pääte-elimissä villakuitulähteitä

työterveyshuollon arvion perusteella henkilökunnalla normaalia enemmän hengitystiesairauksia

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä nopealla aikataululla

altistumisen vähentämiseksi.

2. rakennus M, ruokala, 1.krs ulkoseinärakenteessa paikallisia vaurioita

erkkereiden ulkoseinärakenne on riskirakenne, tuulettumaton tiili-korkki-betoni

välipohjarakenteena kaksoislaattapalkisto, rakenteessa muottilaudoitus

tuloilmakanavistossa ja -pääte-elimissä villakuitulähteitä

työterveyshuollon arvion perusteella henkilökunnalla normaalia enemmän hengitystiesairauksia

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä nopealla aikataululla

altistumisen vähentämiseksi.

3. rakennus O, kunnossapito,

00. krs

maanvastaisissa seinärakenteissa vaurioita, ei merkittävää ilmayhteyttä työtiloihin

poikkeavaa kosteutta lattiarakenteessa

yksittäisiä tiloissa vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

ilmayhteys teknisistä tiloista työtiloihin (yhdyskäytävä, maanvaraiset tekniikkakanaalit)

tuloilmakanavistossa ja – pääte-elimissä villakuitulähteitä

työterveyshuollon arvion perusteella henkilökunnalla normaalia enemmän hengitystiesairauksia

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä melko nopealla aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi

4. rakennus O, vaatehuolto,

0.krs

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä

tuloilmakoneen kammioiden lattiapinnoitteissa vaurioita (muovimatto)

ulkoseinän eristekerroksessa vaurioita, ei merkittävää ilmayhteyttä työtiloihin

työterveyshuollon arvion perusteella tilanne on normaali tai normaalia parempi oireiden ja sai-

rauspoissaolojen suhteen

haitallinen altistuminen mahdollista,

vaaditaan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella

aikataululla altistumisen vähentämiseksi.

Taulukko 52. Rakennuksen MNO osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kii-
reellisyysjärjestyksestä.
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Kiireellisyysjärjestys Tilannearvio Altistumisen arviointi

5. rakennus N, keskusvarasto,

00. ja 0.krs

vesikatevuotoja, eristekerroksessa poikkeavaa kosteutta

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä

ilmayhteys teknisistä tiloista työtiloihin (yhdyskäytävä)

maanvaraisessa lattiarakenteessa kosteutta, yksittäisissä tiloissa vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

työterveyshuollon arvion perusteella henkilökunnalla normaalia enemmän hengitystiesairauksia

haitallinen altistuminen mahdollista, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

6. rakennus O, toimisto, 1.krs ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä

tuloilmakoneen kammioiden lattiapinnoitteissa vaurioita (muovimatto)

ei tiedossa olevia merkittäviä työperäisiä haittoja tai oireita

haitallinen altistuminen mahdollista, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä kohtuullisella aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

7. rakennus N, hankintatoi-

misto., 1.krs

ilmanvaihtojärjestelmässä villakuitulähteitä

ei tiedossa olevia merkittäviä työperäisiä haittoja tai oireita

haitallinen altistuminen epätodennäköistä,

suositellaan korjaustoimenpiteitä kuormitus-

tekijöiden vähentämiseksi.

Taulukko 52 jatkoa. Rakennuksen MNO osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten
kiireellisyysjärjestyksestä.
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3.11Rakennus PQ

3.11.1  rakennus P

3.11.1.1  Taustatiedot

Rakennus P on rakennettu 1967. Rakennuksen ensimmäistä kerrosta on laajennettu vuonna 1984 ja koko rakennusta peruskorjattu vuonna 2008.
Ilmanvaihtojärjestelmät ovat vuosilta 1999 ja 2011. Rakennus liittyy rakenteellisesti rakennukseen Q. Rakennuksissa P ja Q ovat ontologian päiväosasto
sekä sädehoidon yksikkö.

3.11.1.2 Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

*materiaalinäytteen mikrobianalyysi, 15.11.13, liite 11
** jatkotutkimusraportti, rakennus PQ, Contria Oy, 30.11.2013, liite 11

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus  0. krs  1. krs

Ulkoseinä 1. tiili-villa-betoni (heikosta tuulettuva), eristekerroksessa mikrobivaurioita*
1

Maanvastainen

seinärakenne

1. betoni-villa-tiili, lämmöneristetty sisäpinnasta, eristekerroksessa mikrobivaurioita*, **

2. sokkelihalkaisussa villaeristys, mikrobivaurioita*
1,2 2

Maanvarainen lattia-

rakenne

1. teräsbetonilaatta, rakenteessa poikkeavaa kosteutta**

2. vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

3. rakenteessa tekniikkakanaaleita

4. tiivistämättömiä tekniikkakanaaleiden luukkuja, ilmayhteys työtilaan

1-4

Muut huomiot 1. yhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju

2. ontologian päiväosaston kansliassa ylikuormitusta, lämpötilaongelmat
1 2

Taulukko 53. Rakennus P riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.11.2  Rakennus Q

3.11.2.1  Taustatiedot

Rakennus Q on rakennettu 1984 ja kellarikerroksessa on tehty laajennus vuonna 2000. Rakennus liittyy rakenteellisesti rakenukseen P.
Ilmanvaihtojärjestelmät ovat vuosilta 1999 ja 2011. Rakennuksessa toimivat ontologian päiväosasto sekä sädehoitoyksikkö.

3.11.2.2  Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus  0. krs  1. krs

Yläpohja ja vesikate 1. bitumikermikatteen, singelikerros sammaloitunut

2. yläpohjan tuulettuvuudessa puutteita
1,2

Ulkoseinä 1. tuulettuva tiili-villa-kipsilevy

2. materiaalinäytteissä ei havaittu vaurioita ulkoseinän lämmöneristeissä*
1

Maanvastainen

seinärakenne

1. näkyviä tasoite- ja maalikerroksen vaurioita (maaperäkosteus)

2. sokkelihalkaisussa mineraalivilla, näytteenotossa ei havaittu vaurioita*
1-2 2

Maanvarainen lattia-

rakenne

1. teräsbetonilaatta, poikkeavaa kosteutta**

2. vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

3. rakenteessa tekniikkakanaaleita

4. tiivistämättömiä tekniikkakanaaleiden luukkuja, ilmayhteys työtilaan

1-4

Muut huomiot 1. yhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju 1
*materiaalinäytteen mikrobianalyysi, 15.11.13, liite 11
** jatkotutkimusraportti, rakennus PQ, Contria Oy, 30.11.2013, liite 11

Taulukko 54. Rakennus Q riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.11.3  Sisäilmastokysely

Rakennuksesta PQ tuli vastauksia yhteensä  35, vastausprosentti oli 69%. Stressiä koettiin jonkin verran enemmän kuin vertailuaineistossa, mikä voi
vaikuttaa haittojen ja oireiden raportointia lisäävästi. Muuten taustatekijöiden osalta vastaajat eivät merkittävästi poikenneet vertailuaineistosta.

Rakennusosassa PQ0 raportoitiin merkittävästi vertailuaineistoa yleisemmin  homeen tai maakellarin hajua sekä muita epämiellyttäviä hajuja, tunkkaista
ilmaa, vetoa ja liian alhaista huonelämpötilaa. Oireista korostuivat käheys/kurkun kuivuus ja yskä sekä pään raskaus. Rakennusosassa PQ1 selvästi
vertailuaineistoa enemmän valitettiin tunkkaisesta ja kuivasta ilmasta sekä riittämättömästä ilmanvaihdosta. Oireista korostuivat pään raskaus,
päänsärky ja väsymys.
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3.11.4  Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 55. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus PQ.

Arvioitava asia
Q1, onkologia P/Q0, sädehoito

Onko rakennuksessa  työskentelevillä henkilöillä il-
maantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin todettujen
astmojen kliininen taudinkuva on pahentunut.

Ei Ei

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympäristö-
olosuhteiden vuoksi. Tilanne tavanomainen tai parempi Tilanne tavanomainen tai parempi

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammattitau-
titutkimuksia on meneillään. Ei ole Ei ole

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammattitauteja
on todettu. Ei ole Ei ole

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työterveys-
huoltoon sisäympäristöongelmiin liittyen. Tilanne tavanomainen tai parempi Selvästi tavanomaista enemmän

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairauspoissa-
olot. Ei tiedossa Ei tiedossa
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Taulukko 56. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa PQ.

Arvioitava asia Rakennus P

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Ei ongelmia

Haitan ajallinen kesto -

Siivottavuus Ei ongelmia
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3.11.5  Jatkotoimenpiteet

Taulukko 57. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa PQ.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja vesikatteiden kunnon ja käyttöiän selvittäminen vesikatteiden uusimisen yhteydessä myös yläpohjan eristetilan kunnon

tarkempi selvittäminen

Ulkoseinä vanhan osan (P-osa) ulkoseinän tiiveyden selvittäminen: merkkiai-

nekoe tai lämpökuvaus

ikkuna- ja seinärakenteen liitoskohtien tiivistäminen, rakenneliitosten

tiivistäminen tarkempien selvitysten perusteella

vanhan osan ulkoseinärakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimi-

vaksi, puutteellinen tuulettuvuus, eristekerroksessa vaurioita

Maanvarainen

lattiarakenne

talotekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistäminen

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

lattiarakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi

vinyylilaatan/muovimaton poistaminen ja korvaaminen vesihöyryä läpäi-

sevällä pinnoitteella

rakenneliitosten tiivistäminen

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä

Maanvastainen

seinärakenne

rakenneliitosten tiivistäminen P-osan maanvastaisessa seinässä

ilmanvaihdon tasapainotus korjausten yhteydessä

salaojituksen ja vesieristyksen kunnon selvittäminen

P-osassa maanvastainen seinä eristetty sisäpinnasta, lämmöneristeen

poistaminen ja rakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi

Talotekniikka käyttövesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus

Yhdyskäytävä painesuhteiden säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävän alipaineistaminen
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3.11.6 Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 0. kerros maanperäkosteus on vaurioittanut maanvastaisia seinärakenteita P-osassa

maaperäkosteutta lattiarakenteessa, pinnoitteena vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

teknisistä tiloista ilmayhteys sisäilmaan (yhdyskäytävä, tekniikkakanaalit)

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa ei ole tiedossa olevia sisäympäristöongelmia

sisäilmakyselyn perusteella tiloissa on homeen ja maakellarin hajua sekä muita epämiellyttäviä

hajuja. Henkilökunnalla on hengitysteiden ärsytysoireita vertailuaineistoa enemmän

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä nopealla aikataululla

altistumisen vähentämiseksi.

2. 1. kerros P-osan ulkoseinän sokkelihalkaisun ja ulkoseinän eristekerroksessa vaurioita

yksittäisissä tiloissa henkilöylikuormitusta

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa ei ole tiedossa olevia sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella kerroksen ilmanvaihto koettiin puutteelliseksi. Henkilökunnalla

on työperäisiä oireita

haitallinen altistuminen mahdollista, vaaditaan

korjaustoimenpiteitä ja lisäselvityksiä kohtuul-

lisella aikataululla altistumisen vähentämiseksi.

Taulukko 58. Rakennuksen PQ osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kiireelli-
syysjärjestyksestä.
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3.12 Rakennus R

3.12.1  Taustatiedot
Rakennus on valmistunut 1984. Se on rinnetontilla viettävästi kahdessa kerroksessa, R0 ja R1. Rakennuksen salaojajärjestelmä sekä sokkelin patolevytys
on uusittu 2012. Ilmanvaihtojärjestelmä on R0 osassa vuodelta 2012 ja R1 osalta osittain vuodelta 2005 ja osittain alkuperäinen.

3.12.2  Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus  0. krs  1. krs

Yläpohja ja vesikate 1. bitumikermikate, vesi lammikoituu kattokaivojen ympärille

2. räystäsrakenne lyhyt, mahdollistaa veden pääsyn yläpohjaan ja seinärakenteeseen

3. kattoikkunoiden ja yläpohjarakenteen välinen liitos tiivistämättä, ilmayhteys työtiloihin

4. yläpohjamateriaaleissa todettu vaurioita*

1-4

Ulkoseinä 1. tiili-villa-tiili, vauriot todettu*, **

2. tiili-puuranka-villa-levy, vauriot todettu*, **

3. seinärakenteessa maanpinnan alapuolella kaksi vesihöyryä läpäisemätöntä materiaalikerrosta

4. valesokkeli, seinän alaohjauspuu maanpinnan alapuolella, vauriot todettu*

5. sade- ja sulamisvedet pääsevät patolevyn ja sokkelin väliin, rakennusvirhe

1-5 1-5

Välipohjarakenne 1. alakaton teknisessä tilassa pinnoittamatonta mineraalivillaa 1 1

Maanvarainen lattia-

rakenne

1. teräsbetonilaatta, poikkeavaa kosteutta*

2. vesihöyryä läpäisemätön lattiapinnoite

3. lattiarakenteessa tiivistämättömiä talotekniikkakanaalin tarkastusluukkuja

1-3 1-3

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. ulkoilmasäleikkö lähellä maanpintaa

2. ensimmäisen kerroksen järjestelmän käyttöikä ylittynyt

3. riittämätön ilmanvaihto, tunkkainen ilma, lämpötilaongelmia

1

Muut huomiot 1. vahva homeen haju tilassa R1.19 1
*Oy Insinööritoimisto ReCon Oy kuntotutkimusraportti, kuntoarvioraportti ja sisäilmaselvitys, haitta-aineet, kosteusmittaus, raportti 1, raportti 2 ja raportti 3, 31.8.2012, liite 12
**materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 10.12.2013, liite 12
*** jatkotutkimukset, Recon Oy, 25.11.2013, liite 12

Taulukko 59. Rakennus R riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.12.3  Sisäilmastokysely

Rakennuksesta R kyselyyn vastasi 32 henkilöä, vastausprosentti oli 84%. Taustatekijöiden osalta vastaajat eivät merkittävästi poikenneet
vertailuaineistosta paitsi stressin osalta, jota koettiin hieman enemmän.

Eniten ja selvästi vertailuaineistoa enemmän valitettiin homeen ja maakellarin hajusta sekä muista epämiellyttävistä hajuista ja tunkkaisesta ilmasta.
Oirevalituksista vertailuaineiston selvästi ylittivät väsymys ja pään raskaus sekä päänsärky, silmien ja nenän ärtyminen, käheys/kurkun kuivuus ja
kasvojen kuivuus/punoitus.
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3.12.4  Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 60. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus R.

Arvioitava asia Rakennus R

Onko rakennuksessa  työskentelevillä henkilöillä il-
maantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin todettujen
astmojen kliininen taudinkuva on pahentunut.

Ei ole

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympäristö-
olosuhteiden vuoksi. Tilanne tavanomainen tai parempi

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammattitau-
titutkimuksia on meneillään. Ei ole

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammattitauteja
on todettu. Ei ole

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työterveys-
huoltoon, sisäympäristöongelmiin liittyen. Tilanne tavanomainen tai parempi

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairauspoissa-
olot. Tilanne tavanomainen tai parempi
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Taulukko 61. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa R.

Arvioitava asia

1. krs

Psykiatria ja nuorisopsy-

kiatria

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vakavia ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia

Siivottavuus Kohtalaisia ongelmia
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3.12.5  Jatkotoimenpiteet

Taulukko 62. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa R.

*väliaikainen korjausratkaisuvaihtoehto, aiheuttaa sisäilman kosteuden siirtymisen ja tiivistymisen ulkoseinärakenteeseen, vaurioittaa ulkoseinän eristekerrosta. Estää ilmavirtauksia

ulkoseinärakenteesta työtiloihin

**välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotta työskentelyä voidaan jatkaa R-rakennuksessa

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja vesikatteen räystäsrakenteen korjaaminen vesikatteiden uusimisen yhteydessä myös yläpohjan eristetilan kunnon

tarkempi selvittäminen

Ulkoseinä ulkoseinän tiiveyden selvittäminen: lämpökuvaus**

sokkelin patolevyn listoitus

vanhan osan ulkoseinärakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimi-

vaksi, puutteellinen tuulettuvuus, eristekerroksessa vaurioita

valesokkelirakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi raken-

teeksi

huomioitava rakenteiden tiiveys

Välipohjarakenne villakuitulähteiden poistaminen alakaton teknisestä tilasta

Maanvarainen

lattiarakenne

talotekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistäminen**

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan**

lattiarakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi

vinyylilaatan/muovimaton poistaminen ja korvaaminen vesihöyryä läpäi-

sevällä pinnoitteella

Ilmanvaihto rakennuksen lievä ylipaineistaminen ulkoilmaan nähden*/** järjestelmän käyttöiän huomioiminen peruskorjausvaiheessa

Talotekniikka käyttövesi-, viemäröinti- ja lämmitysjärjestelmien kuntotutkimus perus-

korjausten yhteydessä
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3.12.6  Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 1. kerros ulkoseinärakenne riskirakenne, laaja-alaisia mikrobivaurioita

valesokkelirakenne, mikrobivaurioita todettu

yläpohjarakenteissa todettu mikrobivaurioita, ilmayhteys työtilaan

lattiarakenteessa poikkeavaa kosteutta, vesihöyryä läpäisemätön pinnoite

ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikä ylittymässä, villakuitulähteitä

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa on vakavia sisäympäristöongelmia

sisäilmakyselyn perusteella tiloissa on homeen ja maakellarin hajua sekä muita epämiellyttäviä

hajuja. Henkilökunnalla on merkittäviä työperäisiä oireita.

työterveyshuollon arvion perusteella henkilökunnalla ei ole ollut poikkeavan paljon hengitys-

teiden sairauksia ja työtiloista ei ole tullut sisäilmaan liittyviä ilmoituksia poikkeavan paljon

haitallinen altistuminen erittäin todennä-

köistä, tiloissa tarvitaan korjaustoimenpiteitä

hyvin nopealla aikataululla.

Taulukko 63. Rakennuksen R osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kiireelli-
syysjärjestyksestä.
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3.13 Rakennus S

3.13.1  Taustatiedot

Rakenus on rakennettu vuonna 1925 ja peruskorjattu vuonna 2002. Peruskorjauksessa on uusittu myös ilmanvaihto- ja jäähdytysjärjestelmä.
Rakennuksessa on neurologian ja onkologian yksiköt sekä ihotautien yksikkö. Rakennuksessa on kolme maanpäällistä kerrosta ja yksi kellarikerros.

3.13.2  Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs  1. krs  2. krs 3. krs

Ulkoseinä 1. massiivitiili 1 1 1 1

Yläpohjarakenne ja

vesikate

1. kaksoisbetonilaatta, palopermanto, orgaaninen eriste
1

Välipohjarakenteet 1. kaksoislaattapalkisto, ontelotilassa muottilaudat sekä turvetta**

2. välipohjan täyteaineissa vaurioita*
1, 2 1, 2 1, 2

Maanvastaiset seinä-

rakenteet

1. luonnonkiviladonta ja täystiili

2. seinät ja perustukset vahvistettu
1-2

Maanvarainen lattia-

rakenne

1. uusittu teräsbetonilaatta, kuiva**

2. lattiassa talotekniikan tarkastusluukkuja, tiivistämättömiä
1,2

Märkätilat 1. laastisaumoissa puutteita tai uusimistarve 1

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. koneellinen tulo ja poisto, jäädytys

2. kohdekohtaisia poistoimureita, ei jatkuvassa käytössä
1-2

*materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 2.12.2013, liite 13
** jatkotutkimukset ja rakenneavaukset Contria Oy, 30.11.2013, liite 13

Taulukko 64. Rakennus S riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet osastoittain.
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3.13.3  Sisäilmastokysely

S-rakennuksesta kyselyyn vastasi 24 henkilöä, vastausprosentti oli 65%. Kaikki vastaajat olivat naisia. Stressiä koettiin enemmän kuin
vertailuaineistossa. Edellä mainitut tekijät voivat hieman lisätä oireiden ja haittojen raportointia. Vertailuaineistoa enemmän valitettiin kuivaa ilmaa,
silmien ärsytystä, käsien iho-oireita ja pään raskautta.
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3.13.4  Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 65. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus S.

Arvioitava asia
Rakennus S

Onko rakennuksessa työskentelevillä henkilöillä il-
maantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin todettujen
astmojen kliininen taudinkuva on pahentunut.

Ei tietoa

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympäristö-
olosuhteiden vuoksi. Ei tietoa

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammattitau-
titutkimuksia on meneillään. Ei tietoa

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammattitauteja
on todettu. Ei tietoa

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työterveys-
huoltoon, sisäympäristöongelmiin liittyen. Ei tietoa

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairauspoissa-
olot. Ei tietoa
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Taulukko 66. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa S.

Arvioitava asia

0. krs

Toimistohuoneita,

kokoushuoneita ja

varastotiloja

1. krs

Neurologian polikli-

nikka

2. krs

Onkologian osasto

3. krs

Ihotautien polikli-

nikka

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia

Haitan ajallinen kesto - - - -

Siivottavuus Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia
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3.13.5  Jatkotoimenpiteet

Taulukko 67. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa S.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja yläpohjan ullakkotilan / ontelon tuulettuvuuden varmistaminen

Maanvarainen

lattiarakenne

tekniikkakanaalien tiivistäminen

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

Välipohjarakenne välipohjaontelon puhdistaminen, pölyn sidonta

Ilmanvaihtojärjestelmä ilmavirtojen säätäminen henkilökuormituksen perusteella

paine-erojen tasapainottaminen
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3.13.6  Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. kerrokset 0 ja 1 ilmayhteys teknisistä tiloista työtiloihin (tekniikkakanaalit)

välipohjan ontelotilassa muottilaudoitus, läpiviennit tiivistetty peruskorjauksessa

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa ei ole sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella henkilökunnalla yksittäisiä työperäisiä oireita.

haitallinen altistuminen mahdollista, vaaditaan

korjaustoimenpiteitä kohtuullisella aikataululla

altistumisen vähentämiseksi.

2. kerrokset 2 ja 3 välipohjan ontelotilassa muottilaudoitus, läpiviennit tiivistetty peruskorjauksessa

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa ei ole sisäympäristöongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella henkilökunnalla yksittäisiä työperäisiä oireita.

haitallinen altistuminen mahdollista, vaaditaan

korjaustoimenpiteitä kohtuullisella aikataululla

altistumisen vähentämiseksi.

Taulukko 68. Rakennuksen S osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kiireelli-
syysjärjestyksestä.
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3.14 Rakennus T

3.14.1  Taustatiedot
Rakennus T on valmistunut vuonna 1995 ja siinä on neljä kerrosta, joista alin kerros on osittain maanpinnan alapuolella. Alimmassa kerroksessa on
väestönsuojatiloja. Rakennuksessa ovat kirurgian poliklinikat, fysiatrian poliklinikka sekä kanttiini. Rakenteet ja talotekniikka on pääosin alkuperäisessä
kunnossa. Ilmanvaihtojärjestelmä on vuodelta 1995.

3.14.2  Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Haitan kuvaus  0. krs  1. krs 2. krs 3.krs

Maanvarainen lattia-

rakenne

1. talotekniikkakanaali lattiarakenteen alapuolella, läpivientejä työtiloihin
1

Väestönsuoja

1. lattiarakenteessa, todettu poikkeavaa kosteutta

2. kattorakenteen hiekkakerroksessa ei näytteenoton perusteella mikrobikasvua*

3. korjattu tuulettuvalla rakenteella, tuulettuu työtiloihin

4. käyttötarkoitus muuttunut, väestösuojassa apuvälinevarasto- ja huolto

5. apuvälineistä tunkkaista ja epämiellyttävää hajua sisäilmaan

1-5

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. ilmanvaihtokoneiston tekninen käyttöikä on loppuvaiheessa (3/4)
1 1 1 1

Muut havainnot

1. henkilöylikuormitusta kansliatiloissa

2. varavoimajärjestelmän tuuletusluukuista (ulkona) hajuhaittaa ylempiin kerroksiin

3. kanttiini, ahtaat tilat

4. kanttiinin aulatilassa alakattoritilän päällä villakuitulähteitä

5. yhteys maanvaraiseen yhdyskäytävään, viemärihaju

5 1-5 1-2 1-2

*materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 8.11.2013, liite 14
** jatkotutkimukset ja rakenneavaukset Contria Oy, 31.10.2013, liite 14

Taulukko 69. Rakennus T riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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3.14.3  Sisäilmastokysely

T-rakennuksesta kyselyyn vastasi yhteensä 86 henkilöä, vastausprosentti oli 76%. Taustatekijöiden osalta vastaajat eivät merkittävästi poikenneet
vertailuaineistosta.

T0:ssa raportoitiin vertailuaineistoa enemmän homeen ja maakellarin hajua, muita epämiellyttäviä hajuja, riittämätöntä ilmanvaihtoa sekä kuivaa ja
tunkkaista ilmaa. Oireista vertailuaineiston selvästi ylittivät pään raskaus, silmien ja nenän ärtyminen, käheys/kurkun kuivuus, yskä, yöunta häiritsevä
yskä sekä iho-oireet.T1:ssä merkittävimmät olosuhdevalitukset olivat riittämätön ilmanvaihto, kuiva ja tunkkainen ilma, liian matala huonelämpötila,
havaittava pöly ja lika sekä heikko valaistus. Sisäilmaan liitetyistä oireista merkittävin oli käheys/kurkun kuivuus; myös silmien ja nenän ärsytysoireet
sekä pään raskaus ylittivät selvästi vertailuaineiston. T2-T3:ssa työympäristöhaittoja ei raportoitu merkittävästi vertailuaineistoa enemmän. Sen sijaan
silmien ärtymistä raportoitiin täällä kaikkein eniten tässä rakennuksessa. Myös nenän ärsytysoireet ylittivät selvästi vertailuaineiston.
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3.14.4  Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 70. Työterveyshuollon antamia tietoja, rakennus T.

Arvioitava asia
T0 T1

Onko rakennuksessa työskentelevillä henkilöillä il-
maantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin todettujen
astmojen kliininen taudinkuva on pahentunut.

Kyllä, useita tapauksia Kyllä, useita tapauksia

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympäristö-
olosuhteiden vuoksi. Selvästi tavanomaista enemmän Hieman tavanomaista enemmän

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammattitau-
titutkimuksia on meneillään. Ei ole On

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammattitauteja
on todettu. Ei ole Ei ole

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työterveys-
huoltoon, sisäympäristöongelmiin liittyen. Hieman tavanomaista enemmän Selvästi tavanomaista enemmän

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairauspoissa-
olot. Ei tietoa Ei tietoa
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Taulukko 71. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista rakennuksessa T.

Arvioitava asia

0. krs

Fysiatria

1. krs

Kirurgian polikli-

nikka

2. – 3. krs

Kirurgian osasto

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vähäisiä ongelmia Kohtalaisia ongelmia Ei ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia Haitannut yli vuoden
-

Siivottavuus Vähäisiä ongelmia Ei ongelmia Ei ongelmia
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3.14.5 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 72. Yhteenveto jatkotoimenpiteistä rakennuksessa T.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Maanvarainen

lattiarakenne

talotekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistäminen

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

Väestönsuoja väestönsuojatila ei sovellu työtilaksi

apuvälinevarasto (väestösuojassa) ei sovellu työtilaksi

Välipohjarakenne kanttiinin aulatilan ritiläkaton teknisen tilan villakuitulähteiden poista-

minen

Ilmanvaihto ilmavirtojen mitoittaminen henkilökuormituksen perusteella

villakuitulähteiden poistaminen, järjestelmän puhdistaminen ja ilma-

määrien mittaus

Muut havainnot kanslioiden henkilökuorman pienentäminen

Yhdyskäytävä paine-erojen säätäminen siten, että yhdyskäytävästä ei tule vuotoil-

maa työtiloihin

yhdyskäytävän alipaineistaminen
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3.14.6  Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. 0. kerros väestösuojatilan muuttunut käyttötarkoitus

väestösuojatilan apuvälineet sisäilman epäpuhtauslähde

ilmayhteys teknisistä tiloista sisäilmaan (yhdyskäytävä, varavoimajärjestelmä)

sisäilmaryhmän arvion perusteella kerroksessa on vähäisiä sisäympäristöön liittyviä ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella tiloissa on homeen tai maakellarin hajua ja ilmanvaihto koe-

taan riittämättömäksi. Tilojen käyttäjillä on vertailuaineistoa enemmän limakalvojen ja hengi-

tysteiden ärsytysoireita

tilojen käyttäjät ovat olleet yhteydessä työterveyshuoltoon hieman normaalia enemmän si-

säilmaongelmiin liittyen

haitallinen altistuminen mahdollista, vaaditaan

korjaustoimenpiteitä kohtuullisella aikataululla

altistumisen vähentämiseksi.

2. 1. kerros /

kanttiini

kanttiinissa mahdollinen villakuitulähde myyntipisteen aulan alakatossa haitallinen altistuminen epätodennäköistä, suo-

sitellaan korjaustoimenpiteitä kuormitustekijöi-

den vähentämiseksi.

3. 1. kerros henkilöylikuormaa kansliatilassa sekä kanttiinissa

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa on kohtalaisia sisäympäristöön liittyviä ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella ilmanvaihto koetaan riittämättömäksi ja henkilökunnalla on

limakalvojen ja hengitysteiden ärsytysoireita.

tilojen käyttäjät ovat olleet yhteydessä työterveyshuoltoon normaalia enemmän sisäilmaon-

gelmiin liittyen

haitallinen altistuminen epätodennäköistä, suo-

sitellaan korjaustoimenpiteitä kuormitustekijöi-

den vähentämiseksi.

3. kerrokset 2 ja 3 henkilöylikuormitusta kansliatiloissa

sisäilmaryhmällä ei ole tiedossa olevia sisäympäristöön liittyviä ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella ei merkittäviä työperäisiä oireita

työterveyshuollon arvion perusteella tiloissa ei ole normaalia enemmän hengitystiesairauksia

ja niistä johtuvia sairauspoissaoloja

haitallinen altistuminen epätodennäköistä, suo-

sitellaan korjaustoimenpiteitä kuormitustekijöi-

den vähentämiseksi.

Taulukko 73. Rakennuksen T osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kiireelli-
syysjärjestyksestä.
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3.15 Terveyskeskus Xb ja Xc

3.15.1  Taustatiedot
Terveyskeskuksen B- ja C-osat ovat valmistuneet 1958. Rakennuksissa on toiminut aikaisemmin koulu. Tilat on muutettu terveyskeskuksen tiloiksi
vuonna 2000, jolloin rakennuksessa on tehty talotekniikan peruskorjaus sekä tilamuutoksia ja pintaremontteja. Rakenteet ovat alkuperäisessä kunnossa.
Terveyskeskuksen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä on uusittu peruskorjauksessa. Liikuntasalin ilmanvaihtojärjestelmä on vuodelta 2004.
Terveyskeskuksen tilat ovat kuuluneet sairaanhoitopiirille vuoden 2012 alusta.

3.15.2  Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

<z
Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs  1. krs  2. krs

Vesikate ja yläpohja 1. vesikate käyttöikänsä lopussa

2. syöksytorvet purkavat osittain sokkeli- ja seinärakenteisiin

3. räystäsrakenne ei suojaa rakennusta viistosateelta

4. syöksytorvien tukkeutumisesta kattovesiä ulkoseinärakenteeseen

5. yläpohjaontelon tuulettuvuus huonoa, ruodelaudoituksessa näkyvää mikrobikasvua

6. kaksoisbetonilaatta, palopermanto, eristeenä lastuvillalevy

7. yläpohjatilassa rakennusjätettä

2,3 2,3,6 1-6

Ulkoseinä 1. tiili-villa-tiili, tuulettumaton rakenne, eristekerroksessa vaurioita*

2. tiiliverhouksen alalaidasta puuttuvat tuuletusaukot

3. kattovesiä ulkoseinärakenteeseen

4. ikkunarakenteet huonokuntoiset,

5. ikkunapellit huonokuntoiset

1-5 1-5

Sokkelirakenne 1. sokkelihalkaisun eristeenä lastuvillalevy, näkyvää kosteusrasitusta

2. syöksytorvet purkavat kattovesiä sokkelirakenteeseen

3. puutteellinen vesieristys, ei salaojitusta

1-3 1-3

*materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 2.12.2013, liite 15
** jatkotutkimukset ja rakenneavaukset Contria Oy, 2.12.2013, liite 15

Taulukko 74. Terveyskeskuksen rakennuksen riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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Rakenne /
epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus 0. krs 1. krs 2. krs

Alapohjarakenne 1. kantava alapohjarakenne, puutteellinen tuulettuvuus

2. ryömintätilassa vahva maakellarin haju, näkyviä laaja-alaisia vaurioita

3. ryömintätilassa runsaasti seisovaa vettä

4. maanvarainen teräsbetonilaatta, poikkeavaa kosteutta

5. vesihöyryä läpäisemätön lattiapinnoite

6. vanhat, käytöstä poistetut talotekniikan läpiviennit tiivistämättä, ilmayhteys

5-6 1-6 1-6

Maanvastainen

seinärakenne

1. lämmöneristetty rakenteen sisäpinnasta, eristeenä lastuvillalevy 1

Ilmanvaihto-
järjestelmä

1. järjestelmä poissa käytöstä tilojen käyttöajan ulkopuolella, vaikutus painesuhteisiin 1 1 1

Muut havainnot 1. rakennusta ympäröivät maanpinnat viettävät etupihalla rakennukseen päin

2. ryömintätilassa sekä tekniikkatunnelissa vahva kreosoottiin viittaava haju

3. ryömintätilassa sekä tekniikkatunnelissa vahva maakellarin haju

1-3 1-3

*materiaalinäytteen mikrobianalyysivastaus, 2.12.13, liite 15
** jatkotutkimukset ja rakenneavaukset Contria Oy, 2.12.2013, liite 15

.

Taulukko 74 jatkua. Terveyskeskuksen rakennuksen riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet kerroksittain.
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3.15.3  Sisäilmastokysely

Terveyskeskuksesta sisäilmastokyselyyn vastasi 33 henkilöä, vastausprosentti oli 92%. Taustatekijöiden suhteen vastaajat eivät merkittävästi poikenneet
vertailuaineistosta.

Valitetuista työympäristöhaitoista merkittävimmät olivat riittämätön ilmanvaihto, tunkkainen ilma sekä homeen ja maakellarin haju. Sisäilmaan liitetyistä
oireista merkittävimmät olivat päänsärky, pään raskaus ja väsymys sekä silmien, hengitysteiden limakalvojen ja kasvojen ihon ärsytysoireet. Myös
kuumetta ja vilunväreitä valitti useampi henkilö.
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3.15.4  Työterveyshuollon ja sisäilmaryhmän arvio rakennuksesta

Taulukko 75. Työterveyshuollon antamia tietoja, Terveyskeskus.

Arvioitava asia
Terveyskeskus

Onko rakennuksessa työskentelevillä henkilöillä il-
maantunut uusia astmoja ja/tai aiemmin todettujen
astmojen kliininen taudinkuva on pahentunut.

Ei uusia astmoja, yksittäisiä vanhojen
astmojen pahenemisia kyllä?

Työntekijöitä on uudelleen sijoitettu sisäympäristö-
olosuhteiden vuoksi. Ei ? Harkittu kyllä?

Mahdollisesti sisäympäristöön liitettyjä ammattitau-
titutkimuksia on meneillään.

Ei

Sisäympäristön ongelmista johtuvia ammattitauteja
on todettu.

Ei

Työntekijöiden yhteydenottojen määrä työterveys-
huoltoon, sisäympäristöongelmiin liittyen.

Kyllä – määrä?

Hengitystiesairauksien aiheuttamat sairauspoissa-
olot. ?
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Taulukko 76. Yhteenveto sisäilmaryhmän tila-arvioista Terveyskeskuksessa.

Arvioitava asia Terveyskeskus

Kiinteistönhuollon toiminta
Vähäisiä ongelmia

Sisäympäristöongelmien ratkaisutavat Ei ongelmia

Sisäympäristöongelman merkittävyys Vakavia ongelmia

Haitan ajallinen kesto Selvitelty useita vuosia

Siivottavuus
 (ei kuulu shp:n puhtaanapi-

don piiriin)
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3.15.5  Jatkotoimenpiteet

Taulukko 77. Yhteenveto Terveyskeskuksessa tehtävistä toimenpiteistä.

*välittömästi tehtäviä korjaustoimenpiteitä, jotta työskentelyä voidaan jatkaa Terveyskeskuksen ensimmäisessä kerroksessa.

Rakennusosa, haitta tai

talotekninen järjestelmä

Ensisijaiset ja välittömästi tehtävät korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Vesikate ja yläpohja räystäskourujen ja syöksytorvien puhtauden ja kunnon selvittäminen

yläpohjan ontelotilan tuulettuvuuden parantaminen

yläpohjan eristetilan kunnon selvittämien

vesikatteen ja yläpohjarakenteen peruskorjaus

Ulkoseinä rakenneliitosten tiivistäminen

ilmanvaihdon tasapainottaminen korjausten yhteydessä

ulkoseinärakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi

ikkunarakenteiden uusiminen

Välipohjarakenne läpivientien tiivistäminen, palokatkot

Kantava

alapohjarakenne

ryömintätilan alipaineistaminen*

ryömintätilan puhdistaminen*

rakenneliitosten tiivistäminen*

rakenteen uudelleen suunnittelu ja korjaaminen

Maanvarainen

lattiarakenne

kellarin alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden* lattiarakenteen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi

vinyylilaatan/muovimaton poistaminen ja korvaaminen vesihöyryä läpäi-

sevällä pinnoitteella

Maanvastainen

seinärakenne

kellarin alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden* rakenteen uudelleen suunnittelu ja korjaaminen

Ilmanvaihto ilmanvirtojen tasapainottaminen*

ilmavirtojen säätäminen siten, että tilojen käyttöajan ulkopuolella paine-

suhde ryömintätilan ja työtilan välillä pysyy hallinnassa*
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3.15.6  Arvio tilojen kunnosta ja jatkotoimenpiteiden kiireellisyysjärjestyksestä

Kiireellisyys-jär-

jestys

Tilannearvio Altistumisen arviointi

1. kerrokset 0 ja 1 kantava alapohjarakenne, ryömintätilassa näkyvät vauriot ja näkyvää kosteutta

ilmayhteys ryömintätilasta sisäilmaan talotekniikkaläpivientien kautta

ulkoseinä- ja sokkelirakenteet ovat riskirakenteita, rakenteissa todettu vaurioita

maanperäkosteudelle alttiissa rakenteissa vaurioita

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa on vakavia sisäympäristöön liittyviä ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella tiloissa on homeen ja maakellarin hajua ja ilmanvaihto koe-

taan riittämättömäksi. Henkilökunnalla on useita vertailuaineiston ylittäviä työperäisiä oireita

 haitallinen altistuminen erittäin todennä-

köistä, tiloissa tarvitaan korjaustoimenpiteitä

nopealla aikataululla.

2. 2. kerros kantava alapohjarakenne, ryömintätilassa näkyvät vauriot

ilmayhteys ryömintätilasta sisäilmaan talotekniikkaläpivientien kautta

ulkoseinärakenne on riskirakenne, todettu vaurioita

yläpohjaontelon tuulettuvuus on huonoa

sisäilmaryhmän arvion perusteella tiloissa on vakavia sisäympäristöön liittyviä ongelmia

sisäilmastokyselyn perusteella tiloissa on homeen ja maakellarin hajua ja ilmanvaihto koe-

taan riittämättömäksi. Henkilökunnalla on useita vertailuaineiston ylittäviä työperäisiä oireita

haitallinen altistuminen todennäköistä, vaadi-

taan korjaustoimenpiteitä melko nopealla aika-

taululla altistumisen vähentämiseksi.

Taulukko 78. Terveyskeskuksen osastokohtainen arvio terveyshaittamahdollisuuksista ja sen perusteella annettu arvio toimenpiteiden/korjausten kii-
reellisyysjärjestyksestä.
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3.16 Yhdyskäytävät

3.16.1  Taustatiedot

Sairaalarakennusten A, B, C, G, H, I, J, K, M, N, O, P, Q, R, T ja Y välillä on maanpinnan alapuolella kulkeva yhdyskäytävä. Käytävää on laajennettu
sairaala-alueen laajennustöiden yhteydessä useassa eri vaiheessa. Yhdyskäytävissä ei ole koneellista ilmanvaihtoa lukuunottamatta T-osan
yhdyskäytävää, jossa on koneellinen poistoilmanvaihto.

3.16.2  Riskirakenteet ja epäpuhtauslähteet

Rakenne /

epäpuhtauslähde

Rakenteen ja haitan kuvaus ABC G H I JK MNO PQ R T

Maanvastainen

seinärakenne

1. lämmöneristetty sisäpinnasta

2. tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 2

Maanvarainen

lattiarakenne

1. teräsbetonilaatta, poikkeavaa kosteutta rakenteessa

2. vesihöyryä läpäisemätön lattiapinnoite

3. lattiarakenteen alapuolella tekniikkakanaaleja

4. ilmayhteys tekniikkakanaalista käytävään

1-4 1-4 1-4 1-4 1-4 3,4 3,4 1-4 3,4

Ilmanvaihto-

järjestelmä

1. painovoimainen ilmanvaihto

2. paine-erojen hallinta ympäröiviin tiloihin vaikeaa

3. koneellinen poistoilmanvaihto

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3

Muut havainnot 1. viemärihajua

2. tiivistämättömiä talotekniikan läpivientejä

3. alakaton teknisessä tilassa pinnoittamatonta villaa

1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Taulukko 79. Yhdyskäytävän riskirakenteet, ilmanvaihdon tekninen kunto ja sisäympäristön epäpuhtauslähteet.
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3.16.3 Jatkotoimenpiteet

Taulukko 80. Yhteenveto yhdyskäytävissä tehtävistä jatkotoimenpidesuosituksista.

Rakennusosa, haitta tai ta-

lotekninen järjestelmä

Ensisijaiset korjaustoimenpiteet Peruskorjausvaihe

Maanvarainen

lattiarakenne

talotekniikkakanaalien tarkastusluukkujen tiivistäminen

tiivistyskorjausten yhteydessä huomioitava muut mahdolliset vuoto-

kohdat tekniikkanaalista sisäilmaan

rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden tutkiminen rakennekosteus-

mittauksin

tarkempien tutkimusten perusteella tehtävät korjaustoimenpiteet

Maanvastainen

seinärakenne

maanvastaisten seinärakenteiden kosteusteknisen toimivuuden selvit-

täminen

läpivientien tiivistäminen

tarkempien tutkimusten perusteella tehtävät korjaustoimenpiteet

Ilmanvaihto yhdyskäytävän alipaineistaminen työtiloihin nähden yhdyskäytävään ilmanvaihtojärjestelmä, jolla voidaan hallita painesuh-

teita teknisten tilojen ja työtilojen välillä
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4 Johtopäätökset

Vaasan keskussairaalan osoitteessa Hietalahdenkatu 2-4 sijaitsevista rakennuksista 13 108 m2 (13,3 % keskussairaalan rakennuskannasta) vaatii nopeita
ensisijaisia korjaustoimenpiteitä, jotta tilat soveltuvat käyttötarkoitukseen. Rakennuksia, jotka vaativat ensisijaisia korjaustoimenpiteitä on yhteensä 17
189 m2, joka on 17,4 % keskussairaalan rakennuskannasta. Rakennuskannasta 21 1478 m2 (21,7 % rakennuskannasta) vaatii ensisijaisia korjaustoi-
menpiteitä lähitulevaisuudessa. Haitallinen altistuminen arvioitiin epätodennäköiseksi 10 966 m2:ssä sairaalan rakennuksista (11,1 % rakennuskan-
nasta).

Ensisijaisilla korjaustoimenpiteillä voidaan parantaa sisäilman laatua ja jatkaa tilojen käyttöaikaa suunnitteilla oleviin peruskorjauksiin asti. Ensisijaisten
korjaustoimenpiteiden lisäksi työntekijöiden terveyden tilaa tulee seuranta. Ensisijaiset korjaussuositukset eivät korvaa rakennuksen peruskorjaustar-
vetta. Peruskorjauksen tarve ja ajankohta tulee arvioida rakennuskohtaisesti. Sekä ensisijaisten että tulevien peruskorjausten suunnittelussa tulee käyt-
tää korjausrakentamiseen perehtynyttä korjaussuunnittelijaa.

Haitallinen altistuminen erittäin todennäköistä

Seuraavat osastot vaativat hyvin nopeita korjaustoimenpiteitä tai toiminnan siirtämistä korvaaviin työtiloihin, kokonaispinta-ala yhteensä 13 108 m2.

A-osa, 0. krs, lähettämö, 140,1 m2

D-osa, 0. ja 1. krs, kokonaispinta-ala 3954,4 m2

E-osa, 0. krs., kokonaispinta-ala 1460,3 m2
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Rakennus JK, kokonaispinta-ala 4792,4 m2

Rakennus R, kokonaispinta-ala 1661,2 m2

Terveyskeskus, 1.krs, kokonaispinta-ala noin 1100 m2

Haitallinen altistuminen todennäköistä

Seuraavat osastot vaativat nopeita korjaustoimenpiteitä tilojen sisäilman laadun parantamiseksi, kokonaispinta-ala yhteensä 17 478 m2.

A-osa, 0. kerros/valmistelu, kokonaispinta-ala 705 m2

A-osa, kerrokset 1 – 5, kokonaispinta-ala 4 105 m2

C-osa, kerrokset 0 ja 1, kokonaispinta-ala 1 584,4 m2

E-osa, kerrokset 1, 3, 4 ja 5, kokonaispinta-ala 3 562,1 m2

G-rakennus, kerrokset 2 – 4, kokonaispinta-ala 694,2 m2

H-rakennus, 1. kerros, kokonaispinta-ala 288,7 m2

M-rakennus, 0. kerros/keittiö, kokonaispinta-ala 1700,8 m2

O-rakennus, 00. kerros/kunnossapito, kokonaispinta-ala 1379,0 m2
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M-rakennus, 1. kerros/ruokala, kokonaispinta-ala 837,0 m2

PQ-rakennus, 0. kerros, kokonaispinta-ala 1333,5 m2

Terveyskeskus, 2. kerros, kokonaispinta-ala noin 1100 m2.

Haitallinen altistuminen mahdollista

Seuraavat osastot vaativat korjaustoimenpiteitä kohtuullisessa aikataulussa tilojen sisäilman laadun parantamiseksi, kokonaispinta-ala yhteensä
21 190 m2.

A-osa, kerrokset 6 - 9, kokonaispinta-ala 3 526,8 m2

B-osa, 0. kerros, kokonaispinta-ala 670,7 m2

B-osa, kerrokset 1 - 3, kokonaispinta-ala 2174,9 m2

E-osa, 2. kerros, kokonaispinta-ala 1059,8 m2

F-osa, 00. kerros/vaatehuolto, kokonaispinta-ala 40,0 m2

F-osa, 0. kerros, tehohoito ja päivystyspoliklinikka, kokonaispinta-ala 1 586,0 m2

G-rakennus, kerrokset 1 ja 5, kokonaispinta-ala 463,6 m2
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H-rakennus, kerrokset 2-7, kokonaispinta-ala 2020,9 m2

O-rakennus, 0. kerros/vaatehuolto, kokonaispinta-ala 1414,4 m2

N-rakennus, keskusvarasto (0. ja 00. kerros), kokonaispinta-ala 2 258,6 m2

O-rakennus, 1. kerros, toimisto, kokonaispinta-ala 182,6 m2

PQ-rakennus, 1. kerros, kokonaispinta-ala 1366,6 m2

S-rakennus, kerrokset 0 – 3, kokonaispinta-ala 2843,0 m2

T-osa, 0. kerros, kokonaispinta-ala 1700,0 m2

Altistuminen epätodennäköistä

Seuraavilla osastoilla haitallinen altistuminen on epätodennäköistä ja korjaustoimenpiteiden avulla voidaan vähentää mahdollisia sisäilman epäpuhtaus-
lähteitä. Osastojen kokonaispinta-ala yhteensä 11 316 m2.

B-osa, 4. kerros, kokonaispinta-ala 754,7 m2

E-osa, 0. krs., dialyysi, kokonaispinta-ala 350 m2

F-osa, 0. kerros/välinehuolto, kokonaispinta-ala 440 m2

F-osa, 2. kerros, kokonaispinta-ala 2698,6 m2

F-osa, 1. kerros, kokonaispinta-ala 2699,0 m2
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Kuva 3. Kellarikerroksen lattiassa on tekniik-
kakanaalin tarkastusluukkuja. Rakenteessa
on rakennusjätettä.

1 Rakennus A

Kuva 1. Lähettämön tilat sijaitsevat entisellä
sisäpihalla, joka on tehty lämpimäksi tilaksi.
Tilan lasikate vuotaa ja laitteiden päälle on ra-
kennettu sadesuoja.

Kuva 2. Julkisivuelementtiin kohdistuu koste-
usrasitusta maaperästä ja sade- sekä sula-
misvesistä.

Kuva 4. Välipohjarakenteissa on tiivistämät-
tömiä läpivientejä. Vanha tulppaamaton vie-
märiputki on rakenteessa.



3

Liite 1

2 Rakennus B

Kuva 1. Kellarikerroksen maanvaraisessa lattia-
rakenteessa on tiivistämättömiä tarkastusluuk-
kuja alla olevaan tekniikkakanaaliin.

Kuva 2. Kellarikerroksen käytävästä on tar-
kastusluukku ja käynti pohjavesipumppaa-
moon. Tilassa on irtovettä ja vedenpinta on
n. 2m lattialaatan alapinnan alapuolella.
Tarkastusluukku on tiivistämätön.

Kuva 3. Kellarikerroksen arkistossa ar-
kistomateriaalit ja aineiston käsittely
sekä työtilat sijaitsevat samassa ilmati-
lassa.

Kuva 4. Kellarikerroksessa apteekin
tiloissa on ollut kosteusvaurioita. Ra-
kennuksen C katteella on lukuisia ka-
toikkunoita ja sade- ja sulamisvesien
poisto on puutteellinen.
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Kuva 5. Kellarikerroksen alakatos-
sa on vanhoja käytöstä poistettuja
ilmanvaihtokanavia, jotka ovat
avoinna.

Kuva 6. Ensimmäisen kerroksen
laboratorion lattiassa on tarkastus-
luukkuja välipohjarakenteessa ole-
viin tekniikan läpivienteihin.

Kuva 7. Ensimmäisen kerroksen
pystytekniikkakanaalista on il-
mayhteys välipohjarakenteeseen,
jossa on vanhat betonivalun ai-
kaiset muottilaudat paikoillaan.

Kuva 8. Toisen kerroksen labora-
torion työhuoneissa on havaittu
hajuhaittoja. Työhuoneet sijaitse-
vat viereisen rakennuksen vesi-
kattorakennetta vasten.
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Kuva 9. kolmannen kerroksen taloteknii-
kan läpivientejä on tiivistetty mineraalivil-
lalla.

Kuva 10. Kolmannen kerroksen tiloissa on
paljon koneita ja laitteita, jotka nostavat
tilan lämpökuormaa.

Kuva 11. Tiloissa on tiivistämättömiä
tarkastusluukkuja välipohjarakenteisiin.

Kuva 12. Neljännen kerroksen talotek-
niikan läpiviennit yläpohjarakenteeseen
eivät ole tiiviitä.
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Kuva 13. Rakennuksen B vesikatteen
pinnoitteissa on vaurioita ja katteen
kunto tulee selvittää.

Kuva 14. Rakennuksen B yläpohjassa
on vanhoja avonaisia viemäriputkia.

Kuva 15. B- ja D-rakennuksen välissä on ap-
teekin tilat, jonka vesikatteessa on seisovaa
vettä ja runsaasti sammalkasvustoa. Vesikat-
teessa on ollut vuotoja.
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3 Rakennus C

Kuva 16. Kellarikerroksen maanva-
raisessa lattiarakenteessa on tekniik-
kakanaalin tarkastusluukkuja. Kanaa-
lissa havaittiin veden tiivistymistä ja
putkia ympäröivä hiekka oli märkää.

Kuva 17. Kellarikerroksessa sijaitse-
van siivoustarvikevaraston maanvas-
taisessa lattiarakenteessa on sade-
vesikaivon tarkastusluukku. Kaivossa
havaittiin irtovettä.

Kuva 18. Peltikate on käyttöikänsä loppuvai-
heessa ja sen kunto tulisi selvittää tarkemmin..

Kuva 19. Kliinisen fysiologian käytävän alaka-
ton teknisestä tilasta on suora yhteys yläpohja-
tilaan. Yläpohjarakenteessa on useita tiivistä-
mättömiä läpivientejä.

Kuva 20. Yläpohjan tiivistämätön läpivienti klii-
nisen fysiologian käytävän alakaton tekniseen
tilaan.
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4 Rakennus D

Kuva 21. Työpisteen alla sijaitsee
tarkastusluukku maanvaraisen lattia-
rakenteen alla kulkevaan kanaaliin.
Luukku on tiivistämätön ja kanaalissa
on voimakas maakellarin haju. Työ-
piste sijaitsee kerroksessa 00. Pato-
logian osasto.

Kuva 22. Kellarikerroksessa 00. On
maanvaraisessa lattiarakenteessa
salaojaputkien tarkastuskaivo. Kai-
voin kansi on tiivistämätön.

Kuva 23. Ensimmäisen kerroksen
alakaton ja välipohjan välissä on il-
mayhteysreitti hormiin. Työtila oli
aistinvaraisesti alipaineinen ja hormi
voi toimia korvausilmareittinä.

Kuva 24. Vesikatteen vedenpoisto on
puutteellinen ja katteen kaadot kat-
tokaivoille ovat virheelliset monin
paikoin. Katteen alipaineventtiilit
ovat tukossa ja yläpohjarakenteen
tuuletus on puutteellinen.
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Kuva 25. D-osan ulkoseinärakenteessa on nä-
kyvää kosteusrasitusta.

Kuva 26. Ikkunapeltien kaadot ovat loivat ja
osittain rakennukseen päin.

Kuva 26. Ulkoseinärakenteessa on ikkunan
yläpuolella leukapalkki, joka muodostaa kylmä-
sillan ulkoseinärakenteeseen. Tiiliverhouksessa
on näkyvää kosteusrasitusta.

Kuva 27. Tuloilmakone on alkuperäinen ja
käyttöikänsä lopussa. Ulkoilmakammion sisä-
pintana on reikäpelti, jonka takana on muovi-
tus tai pinnoitettu mineraalivilla.
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5 Rakennus E

Kuva 28. Ensimmäisen kerroksen parvekkeen
yläpuolella olevassa leukapalkissa ja tiiliverho-
uksessa on näkyvää kosteusrasitusta.

Kuva 29. Ikkunapeltien kaadot ovat puutteelli-
set ja kaatavat osittain seinärakenteeseen
päin.

Kuva 32. Toisen kerroksen hallinto-osan vesi-
katteen singelikerroksessa on sammalkasvus-
toa.

Kuva 30. Ensimmäisen kerroksen alakaton tek-
nisessä tilassa on pinnoittamatonta villaa.

Kuva 31. Välipohjarakenteissa on tiivistämät-
tömiä talotekniikan pystynousuja.

Kuva 33. Ensimmäisen kerroksen maanvaraisen
lattian alapuolella on tekniikkakanaali, jonka tar-
kastusluukun kautta tuli vuotoilmaa työtiloihin.
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Kuva 37. Putkikanaalissa
oli maakellarin hajua.

Kuva 38. Sisätautien vuodeosaston kansliassa
työskentelee 10 henkilöä.

Kuva 34. Tuloilmakoneiden kammioiden seinä-
pintoina on reikäpeltiä, jonka takana on muovi
ja mineraalivillaeristys. Villaeristeissä on pin-
noite, joka on alkuperäinen.

Kuva 35. Tuloilmakoneiden tekninen
käyttöikä on ylittynyt ja niiden huolet-
tavuus on huonoa. Dialyysiosaston
tuloilmakoneen huoltoreitti menee toi-
sen osaston tuloilmakoneen puhallin-
kammion kautta.

Kuva 36. Neurologian ja keuhkosairauksien
osaston kansliassa on 10 henkilön työpisteet.
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6 Rakennus F

Kuva 39. Kellarikerroksen seinärakenteeseen
kohdistuu kosteusrasitusta sade- ja sulamis-
vesistä. Maanpinta viettää rakennukseen päin.

Kuva 40. Kerroksessa 00. on maanvastaisen
lattiarakenteen alla kanaaleita. Kanaaliraken-
teen pinnalla on kondensoitunutta vettä. Ka-
naalin tarkastusluukut ovat tiivistämättömiä.

Kuva 41. Bitumikermikatteen singeliker-
roksessa on sammalkasvustoa.

Kuva 42. Vaatehuollon tilat on käytävässä.
Käytävään tulee tupakan hajua tupakointipai-
kasta.

Kuva 43. Tuloilmakoneen kammioiden sisäpin-
tana on reikäpelti, jonka takana on pinnoitettu
mineraalivilla.



13

Liite 1

7 Rakennus G

Kuva 44. Kellarin välipohjarakenteessa on tii-
vistämätön sähkötekniikan läpivienti.

Kuva 46. Kellarin maanvaraisessa lattiaraken-
teessa on viemäriputkiston tarkastusluukku.
Luukun kansi ei ole ilmatiivis.

Kuva 45. Kellarin maanvastainen
seinä on lämmöneristetty kanta-
van seinärakenteen sisäpuolelta.
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8 Rakennus H

Kuva 47. Ilmanvaihtokoneen
ulkoilmasäleikkö on lähellä
maanpintaa.

Kuva 48. Kantavan alapohjan ryömintätilas-
sa on rakennusjätettä ja näkyviä vaurioita.

Kuva 49. Kantavan alapohjan ryömintäti-
lassa on rakennusjätettä ja näkyviä vaurioi-
ta.

Kuva 50. Välipohjarakenteissa on tiivistä-
mättömiä sähkötekniikan läpivientejä.

Kuva 51. Tuloilmakoneen ulkoilmakammion
sisäpintana reikäpelti, jonka takana on pin-
noitettu villaeriste. Kammio oli tarkastus-
hetkellä likainen.
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9 Rakennus I

Kuva 52. Tuloilmakoneen ul-
koilmasäleikkö on lähellä
maanpintaa.

Kuva 53. Tuloilmakanavat ovat rakenneainei-
sia.

Kuva 54. Maanvastainen seinärakenne on
lämmöneristetty kantavan rakenteen sisäpin-
nasta mineraalivillalla.
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10 Rakennus JK

Kuva 55. Kantavan alapohjan ryömintätilassa
on rakennusjätettä.

Kuva 56. Vanhoja sulkemattomia putkia on
rakenteessa.

Kuva 57. Porraskäytävän alimman kerroksen
seinärakenne on kosteusvaurioitunut.

Kuva 58. Kellaritilojen lattiarakenteessa
on    lattiakanaaleja ja kanaalien tarkas-
tusluukkuja. Kanaaleissa on voimakas
maakellarin haju ja rakennusjätettä. Lat-
tiarakenne on kostea.
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Kuva 59. Rakennuksen osan K 2. Kerrok-
sessa on tehty lattiapinnoitteiden asbes-
tisaneeraus. Osastolla ei ole toimintaa.

Kuva 61. Alimman kerroksen ikkunat ovat jää-
neet maanpinnan alapuolelle.

Kuva 60. Rakennuksessa on pää-
sääntöisesti painovoimainen ilman-
vaihto. Hormien kautta menee pois-
toilma. Tuloilma ei ole järjestetty
hallitusti.

Kuva 62. Seinärakenteissa on kosteusrasituk-
sesta aiheutuneita vauriojälkiä. Kosteusrasi-
tusta aiheuttaa maaperäkosteus sekä sade- ja
sulamisvedet.
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11 Rakennus M

Kuva 63. Ruokalan erkkereiden räystäskouruista
puuttuvat syöksytorvet. Räystäskouruista on tulvi-
nut kattovesiä ulkoseinärakenteeseen.

Kuva 64. Alakaton teknisestä tilasta oli suora
ilmayhteys keittiöön. Teknisessä tilassa oli
ilmayhteys välipohjaonteloon.

Kuva 65. Keittiön vanhan osan alakaton teknisessä
tilassa on pussitettua lasivillaa äänieristeenä.

Kuva 67. Ruokalan välipohjarakenteena on kaksois-
laattapalkisto, jonka ontelotilassa on rakennusjätet-
tä ja vanha muottilaudoitus.

Kuva 66. Keittiön tuloilmaelimen eteen on sijoi-
tettu suurtalouskeittiön laitteita. Tuloilma ei ja-
kaudu keittiöön pääte-elimeltä suunnitellusti.
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12 Rakennus N

Kuva 68. Tuloilmakoneen ulkoilmasäleikkö on lähellä
maanpintaa.

Kuva 69. Keskusvaraston vesikate on vuotanut kat-
tovesiviemäröinnin ja kattoikkunoiden läpivientien
kautta.

Kuva 70. Keskusvaraston 00. kerroksen kantavien
väliseinärakenteisiin nousee maaperäkosteus perus-
tusten kautta.
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13 Rakennus O

Kuva 71. Toimisto-osan ja vaatehuollon
tuloilmakoneen kammioiden
lattiapinnoiteena on muovimatto, joka on
vaurioitunut.

Kuva 72. Toimisto-osan ja vaatehuollon
tuloilmakoneen kammioiden seinäpintana on
reikäpeltiä, jonka takana on villaeristys.

Kuva 73. Kiinteistö- ja konehuollon
seinärakenne on osittain maanvastainen.

Kuva74. Konehuollon tilasta on yhteys teknisiin tiloi-
hin, joissa on näkyviä kosteusvaurioita ja tiloissa on
vahva maakellarin haju.

Kuva 75. Konehuollon alakaton teknisessä tilas-
sa on pinnoittamatonta villaa.

Kuva 76. Konehuollon maanvaraisessa lattiassa on
tekniikkakanaalien tarkastusluukkuja. Luukut eivät
ole tiiviitä.
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14 Rakennus PQ

Kuva 77. Rakennuksessa P, kellarikerrok-
sessa maanvaraisessa betonilaatassa on
tekniikkakanaaleita. Kanaaleista on suora
ilmayhteys työtiloihin.

Kuva 78. Rakennuksessa P, kellarikerrok-
sessa maanvaraisessa betonilaatassa on
tekniikkakanaaleita. Kanaaleista on suora
ilmayhteys työtiloihin.

Kuva 79. Rakennuksessa Q, kellarikerrok-
sessa maanvaraisessa betonilaatassa on
tekniikkakanaaleita. Kanaaleista on suora
ilmayhteys työtiloihin.

Kuva 80. Rakennuksen Q vesikatteen sin-
gelikerroksessa kasvaa runsaasti sammal-
ta.
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15 Rakennus R

Kuva 82. Työhuoneissa lattialistat ja -
pinnoitteet ovat irtoilleet alustastaan seini-
en vierellä. Irtonaiset pinnoitteet on kiinni-
tetty teipillä.

Kuva 81. Ensimmäisen kerroksen maanva-
raisessa betonilaatassa on kaivon tarkas-
tusluukkuja ja tekniikkaluukkuja. Luukuista
on suora ilmayhteys työtiloihin ja luukku-
jen kansia ei ole tiivistetty.

Kuva 83. Alaslasketun katon teknisessä
tilassa on pinnoittamatonta villaa.
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Kuva 84. Läpivienti yläpohjaan on tiivistä-
mätön ja läpiviennissä on mineraalivillaa.

Kuva 85. Ulkoseinärakenteen alajuoksupuu
ja lämmöneristekerros ovat osittain maan-
pinnan ja lattiatason alapuolella.

Kuva 86. Putkieristeiden liitoskohdat ovat
viimeistelemättä.

Kuva 87. Kattoikkunoiden liitos yläpohjaan
on tiivistämätön.
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Kuva 88. Vesikatteen kattokaivo oli tukos-
sa tarkastushetkellä.

Kuva 89. Vesikatteella on paljon kattoikku-
noita.

Kuva 90. Rakennuksen alin kerros on
maanpinnan alapuolella.

Kuva 91. Patolevyn yläpinnasta puuttuu
reunalista ja patolevyn ja seinäpinnan vä-
lissä on soraa. Asennus on puutteellinen ja
seinäpinnan ja patolevyn väliin pääsee ker-
tymään sade- ja sulamisvesiä. Katoksen
sadevesiputken purku on seinäpinnan lä-
heisyyteen. Salaojaremontti on tehty
vuonna 2012.
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16 Rakennus S

Kuva 92. Alimman kerroksen, 0.krs, työ-
huoneissa on lattiarakenteessa salaojaput-
kien tarkastuskaivoja. Kaivojen kannet ei-
vät ole höyrytiiviitä. Kaivoissa havaittiin
sokeritoukkia. Kuva 93. Salaojakaivojen tarkastusluukut

sijaitsivat työpöytien alla.

Kuva 94. Onkologian osaston, 2. Krs, pesu-
tilojen seinäkaakeleiden laastisaumat ovat
paikoin huollon tarpeessa.
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17 Rakennus T

Kuva 95. Väestönsuojatilat on muutettu
työtiloiksi. Työpisteiden yhteydessä on
apuvälinhuoltoon ja apuvälineiden puh-
distamiseen sekä varastointiin liittyvää
toimintaa.

Kuva 96. Väestönsuojatiloissa on paljon apu-
välineitä. Tiloissa on apuvälineistä peräisin
oleva voimakas hajuhaitta.

Kuva 97. Kerroksessa 0. Seinärakenteen
alaosa on tuuletettu koneellisesti.
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18 Terveyskeskus

Kuva 98. Tiivistämätön tuloilmakanavan läpi-
vienti yläpohjaan.

Kuva 99. Ensimmäisen kerroksen käytävän
alakaton teknisessä tilassa on vanhoja ra-
kenneainekanavia, joita ei ole suljettu.

Kuva 100. Sokkelirakenteessa on näkyvää
maaperäkosteusrasitusta.

Kuva 101. Ikkunarakenteet ovat huonokun-
toiset.

Kuva 102. Kantavan alapohjan ryömintätilas-
sa on rakennusjätettä.

Kuva 103. Kantavan alapohjarakenteen ryö-
mintätilassa on seisovaa vettä ja rakennusjä-
tettä.
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Kuva 104. Kantavan alapohjan
ryömintätilassa on rakennusjä-
tettä.

Kuva 105. Kantavassa alapohjarakenteessa
on useita tiivistämättömiä talotekniikan läpi-
vientejä.

Kuva 106. Syöksytorvista purkautuvat katto-
vedet rasittavat sokkeli- ja alapohjarakentei-
ta.

Kuva 107. Ulkoseinärakenteessa on näkyvää
kattovesien aiheuttamaa rasitusta.
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19 Yhdyskäytävä

Kuva 108. Yhdyskäytävän alakaton teknises-
sä tilassa on villaa.

Kuva 109. Talotekniikan läpivientejä on tiivis-
tämättä ja tekniikkakanaaleista on ilmayhte-
ys sisäilmaan.

Kuva 110. Talotekniikan läpivien-
tejä on tiivistämättä ja tekniikka-
kanaaleista on ilmayhteys sisäil-
maan.

Kuva 111. Yhdyskäytävän maanvarainen
lattia on pinnoitettu vesihöyryä läpäisemät-
tömällä pinnoitteella ja rakenteessa on
poikkeavaa kosteutta.

Kuva 112. Yhdyskäytävän maanvastaiset
seinärakenteet ovat osittain auki ja ra-
kenteista on ilmayhteys sisäilmaan.

Kuva 113. Talotekniikan läpivientejä on
tiivistämättä ja tekniikkakanaaleista on
ilmayhteys sisäilmaan.
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Vaasan Keskussairaala/A-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

SELVITYKSET JA MITTAUKSET  TYÖTERVEYSLAITOKSELLE:

A-RAKENNUS

1. Ulkoseinärakenne, ikkunalinjan tutkimukset. Näytteet otettu
15.10.2013:

Seinärakenne tilassa A9.30 (tunnus kuvassa väärin)

 Vrt pohjat A-rakennus 9. kerros

 Tilassa A9.30 otettiin seinärakenteen Tojax-eristeestä ja
mineraalivillasta materiaalinäyte

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Seinän rakennetyyppi esitetty A-rakennus rakennetyypit, US
A9.30

 Osastolla hoitajat kertoivat vesisateella veden valuvan
ikkunapenkkejä pitkin lattialle.

2. 0 – 5 kerroksien välipohjarakenteet:

Kuvat 2. kerroksen lattiasta ja välitilasta,  A2.19
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Kuvat 5. kerroksen lattiasta ja välitilasta, A5.08A

 Vrt pohjat A-rakennus 2. ja 5. kerros

 Tiloissa A2.19 ja A5.08A otettiin kotelopalkin yläpinnan
muottilaudasta ja alustilan täytteestä näytteet (11.10 ja
14.10.2013)

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Välipohjien rakennetyypit esitetty A-rakennus rakennetyypit,
VP A2.19 ja VP A5.08A

3. Maanvaraisen lattian rakenneavaukset:

Kuva tilan A0.08 lattiarakenteesta Kuva tilan A0.20 lattiarakenteesta

 Vrt pohjat A-rakennus 0. kerros

 Välipohjien rakennetyypit esitetty A-rakennus rakennetyypit,
AP A0.08 ja AP A0.20, rakennetyypit vastaavat vanhoja
rakennekuvia

 Rakenteista ei otettu materiaalinäytteitä
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4. Sokkelihalkaisu:

 Vrt pohjat A-rakennus 0. kerros

 Tilassa A0.23 otettiin Tojax-eristeestä materiaalinäyte

(14.10.2013)

 Seinän rakenne tyyppi esitetty A-rakennus rakennetyypit,
US A0.23

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

5. Ilmanvaihtojärjestelmän kuitulähteet:
 Tässä tutkimuksessa ei tutkittu kuitulähteitä. Selvitettävä koska

viimeksi suoritettu IV-kanavien puhdistus.

Vaasassa, 5.11.2013

CONTRIA OY / RAK
Jarno Haapanen   Jeanette West

Projektipäällikkö   Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/B-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

A-rakennus; 0 kerros – tarkkailuosasto ja arkisto(035)

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Ks.tulos A pohja 0-kerros.

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät  A pohja 0-kerros.

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 14.10.2013.

Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.
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Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

V1T. 95,0 21,4 17,9

V2T. 94,3 22,9 19,3

V3T. 43,2 23,3 9,1

V4T. 57,2 23,1 11,9

Sisällä 35,5 21,8 6,8

Ulkona 67,9 9,8 6,3

V1A. 95,7 20,8 17,4

V2A. 94,2 21,5 17,8

V3A. 96,4 20,9 17,6

V4A. 91,2 21,4 17,2

Sisällä 32,7 21,1 6,0

Ulkona 67,9 9,8 6,3

Vaasassa, 5.11.2013

CONTRIA OY / RAK
Jarno Haapanen   Jeanette West

Projektipäällikkö   Fil.lis.



    5.11.2013 3/3

CON252671
A-rakennus_kosteusmittaus_0_kerros_tarkkailuosasto_arkisto_035.docx















     31.10.2013 1/3

CON252674/ ENy
VKS_B-RAKENNUS-RISKIKS-HANKE_RAK.docx

Vaasan Keskussairaala/B-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

SELVITYKSET JA MITTAUKSET  TYÖTERVEYSLAITOKSELLE:

B-RAKENNUS

1. 2. kerroksen mikrolaboratorio, vesikattoavasten oleva
seinärakenne.

 Seinärakenne tilassa B2.05 vesikattoa vasten

 Vrt pohjat B-rakennus 2. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Seinien rakennetyypit esitetty B-rakennus rakennetyypit.

 Ulkoseinä B 2.05 vain 520 mm vanhaa reikätiiltä ilman
välikerroksia takana vesikatto leca-soraa.

2. Seinärakenne ikkunoiden ympäristössä:
 Tilassa B 2.05  ikkunoiden listat aukaistu. Ikkunoiden

ympäristöt tiivistetty uretaanilla ympäriinsä. Seinät kuten edellä
520 mm tiilimuurausta. Uretaanista ei otettu näytettä.

3. 2-4. kerros vanhojen lattiakaivojen paikantaminen ja
sulkutekniikka :

 Ei voitu paikantaa lattiakaivoja tiloissa eikä selvitetty
sulkutekniikkaa. Ei ollut viemärikuvia.(LVI-suunnittelu)

4. Välipohjarakenne 1. kerros:
 Vrt pohjat B-rakennus 1. kerros

 Tilassa B1.22B aukaistiin lattiarakenne. Välipohjarakenne on
kaksoislaatta, jossa välitilassa on betonilaatan alla paperi ja
leca-soraa noin 225 mm, molemmista näyte (näyte 11 ja 12
pvm 22.10.2013).

 Vrt rakennetyyppi B-rakennus

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista
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Kuvat B-rakennuksen 1 kerroksen lattiarakenne, pintalaatta.

 B-rakennus 2. kerros tilassa B2.11 aukaistiin lattiarakenne.
Välipohjarakenne on kolmois laatta. Vrt rakennetyypit B-
rakennus.Ylälaatasto koostuu elementtilaatoista ja välitilat ovat
puhtaat ja kuivat, välikannakkeet ovat muurattuja kuten
rakennekuvissa on esitetty. Tilasta ei otettu näytettä.

  B-rakennuksen 2 kerroksen lattiarakenne tila B2.11

5. Maanvarainen lattia, arkiston toimistotila:
 Rakennekosteusmittaus pintaskannaamalla ja

viiltomittaamalla, vrt B-rakennuksen kosteusmittaus ja pohjat
B-rakennus 0. kerros.

 Vrt rakennetyyppi B-rakennus

 Lattiarakenne aukaistiin tilassa B020. Laatta koostuu 55 mm
pintavalusta ja 80 mm maanvaraisesta laatasta, jonka alla on
lesasoraa.

 B-rakennuksen 0 kerroksen lattiarakenne tila B0.20

6. Maanvastainen seinä rakenne, arkistonkahvihuone :
 Seinä porauksessa todettiin  tasoite ja 200 mm betonia, ei

välikerroksia, jonka jälkeen sorakerros. Porattu tilasta C0.29.

Vaasassa, 31.10.2013
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CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.











RISKIKS-HANKE     31.10.2013 1/2

CON/rak/ ENy
KOKO_hanke_Mikrobinäytteet.docx

VKS _SISÄILMA_RISKIKS_HANKE

Otettujen materiaalinäytteiden lista:



RISKIKS-HANKE     31.10.2013 2/2

CON/rak/ ENy
KOKO_hanke_Mikrobinäytteet.docx



    24.10.2013 1/2

CON252676
B-rakennus_kosteusmittaus_0_kerros_arkiston_toimistotila.docx

Vaasan Keskussairaala/B-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

B-rakennus; 0 kerros – arkiston toimistotila

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Ks.tulos pohja B-rakennus 0-kerros.

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät  pohja B-rakennus 0-kerros

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 16.10.2013.

Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.
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Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

V1. 74,7 22,4 14,9

V2. 57,1 22,2 11,2

V3. 63,7 22,5 12,8

Sisällä 27,9 22,5 5,6

Ulkona 72,9 8,7 12,6

Vaasassa, 24.10.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.















     31.10.2013 1/2

CON252674/ ENy
VKS_C-RAKENNUS-RISKIKS-HANKE_RAK.docx

Vaasan Keskussairaala/C-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

SELVITYKSET JA MITTAUKSET  TYÖTERVEYSLAITOKSELLE:

C-RAKENNUS

1. Kellarikerros (0. krs) maanvastaisen seinän kosteustekninen
toimivuus  ja eristeen kunto. Näytteet otettu 23.10.2013:

 Seinärakenne tilassa C0.22

 Vrt pohjat C-rakennus 0. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Seinien rakennetyypit esitetty C-rakennus rakennetyypit.
Ulkoseinä ulkopuolelta suhteellisen uusi ja eikä ollut kreosootin
hajua.

 Seinä C 0.31/2 on sisäpuolinen teräsrankakoolaus ja villotus
sekä betonin ja koolauksen välissä piki ja ilmarako.
Riskirakenne.

2. Kellarin  (0. kerros) maanvastaiset lattiarakenteet1.10.2013:
 Tilassa C 0.22  lattia poraus. Näytteitä ei otettu koska

lattiarakenne oli uusi, alla styrofoam-eriste ja sepeli.

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Vrt rakennetyypit

 Vrt kosteusmittaus

 Vrt pohja C 0. kerros

Lattiarakenne tilassa C0.22
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3. Huone C1.15  vanhan sadevesiputken vuotoja väliseinässä :
 Vrt pohjat C-rakennus 1. kerros huone C1.15.

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Seinärakenne on teräsrankainen kevytväliseinä, jossa
pintalevyinä molemminpuolin on kaksinkertainen kipsilevy ja
alla 11 mm vaneri. Seinästä otettiin eristeestä näyte.

 Osastolla  ei tiedetty vesivahingosta eikä
huoltohenkilökuntakaan.

4. Välipohjarakenne kliininen laboratotrio 1. kerroksessa:
 Vrt pohjat C-rakennus 1. kerros

 Tilassa C1.01 otettiin lattian pintavalun muottilaudasta  ja
alustilan täytteestä näyte (23.10.2013)

 Vrt rakennetyyppi C-rakennus

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

Kuvat C-rakennuksen 1 kerroksen lattia ja alustila,alustilasta materiaalinäyte.

5. Ruohokatto rakenteen vastainen julkisivuseinä, rakenne ja
kunto:

 Vanhan ulkoseinän sisäpuolisesta tojax-eristeestä otettiin
näyte 19  23.10.2013. Vanha seinä on julkisivu betonikuoren
sisäpinnassa pikikerros, joka on riskirakenne.Sisäpuolen
muraus oli peräti 335 mm vahva.

 Vrt pohjat C-rakennus 1. kerros

 Vrt rakennetyyppi C-rakennus

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

Vaasassa, 31.10.2013

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/C-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

C-rakennus; 0 kerros – siivoajien taukotila ja käytävä

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Ks.tulos C-pohja 0. kerros

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät C-pohja 0. kerros.

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 25.10.2013.

Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.

Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)
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V1S. 71,0 22,2 14,0

V2S. 68,4 23,9 14,8

V3S. 78,6 22,3 15,6

Sisällä 32,4 22,4 6,5

Ulkona 77,7 7,9 13,5

V1K. 59,6 22,7 12,1

V2K. 71,7 23,2 15,0

V3K. 88,6 23,3 18,6

Sisällä 31,3 22,8 6,4

Ulkona 77,7 7,9 13,5

Vaasassa, 28.10.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/C-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

C-rakennus; 0 kerros – Patologian osasto

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Katso tulokset C-pohja 0-kerros

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät  pohjassa C 0. kerros.

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 31.10.2013.

Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.
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Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

V1p 47,7 24,2 10,5

V2p 67,1 23,9 14,6

V3p 57,9 23,0 11,9

V4p 53,6 23,2 11,2

Sisälla 36,5 22,2 7,2

Ulkona 72,4 5,1 12,6

Vaasassa, 1.11.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/D-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

SELVITYKSET JA MITTAUKSET  TYÖTERVEYSLAITOKSELLE:

D-RAKENNUS

1. Maanvarainen lattiarakenne, rakennustekninen toimivuus
apteekin tilat :

 Vrt pohjat D-rakennus 0. kerros.

 Vrt kosteusmittaus D-rakennus 0. kerros.

 Ala- ja välipohjien D-rakennuksen rakennetyypit.

2. Toimintaterapia D0.20A , vanha ulkoseinä :
 Vrt rakennetyypit, vanhan seinän välissä eriste ja kovalevy,

koolauksia ei löydetty.

 Vrt pohja D-rakennuksen  0. kerros

  Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

3. Väestönsuojan kattorakenne, rakennetutkimus
(massiivilaatta/hiekkatila):

 Vrt pohjat D-rakennus 1. kerros

 Vrt kosteusmittaus D-rakennus 1. kerros

 Vrt rakennetyypit.

 Leca-sorasta otettu näyte (näyte 18 ). Vrt otettujen
materiaalinäytteiden lista

4. Kattoikkunoiden vuotopaikat, pistokoemainen näytteenotto:
 Vrt pohjat D-rakennus 1. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista, näytteet 1-3 pvm.
28.10.2013

5. Maanvarainen lattiarakenne pistokoemainen näytteenotto:
 Vrt pohjat D-rakennus 1. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista, näytteet 1-3 pvm.
28.10.2013
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6. Julkisivut etelään, näytteenotto:
 Vrt pohjat D-rakennus 1. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista, näytteet 7-10 pvm.
22.10.2013

 Julkisivumuurauksen ja eristeen välissä ei tuuletusrakoa ja
eriste vain 100 mm. Ikkunan alapuolen koolauspuusta näyte.

7. Kerros 00; maanvarainen seinä rakenne:
 Vrt pohjat D-rakennus 00. kerros

 Vrt rakennetyypit

 Poratuista maanpaineseinistä ei tullut vastaan eristeitä.

Vaasassa, 31.10.2013

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Otettujen materiaalinäytteiden lista:
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Vaasan Keskussairaala/D-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

D-rakennus; 0 kerros – apteekin tilat

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Ks.tulos D-rakennus 0.kerroksen pohja.

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät  D-rakennus 0.kerroksen pohja.

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 15.10.2013.

Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.
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Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

V1. 49,0 21,0 9,0

V2. 37,5 23,2 7,8

V3. 54,9 21,3 10,3

V4. 36,1 21,9 7,0

V5. 55,7 20,9 10,2

V6. 41,2 21,3 7,7

Sisällä 32,1 21,2 6,0

Ulkona 83,9 10,2 8,0

Vaasassa, 24.10.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/D-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

Kosteusmittaus:
Mittauslaite: Vaisala HMI41 / HMP44 Laite on kalibroitu elokussa

2013

Tekotapa:

Reiät porattiin määrättyihin syvyyksiin pinnasta. Porauspöly poistettiin
imuroimalla. Kosteusanturit asennettiin hylsyihin, jotka työnnettiin
porausreikiin. Hylsyt tiivistettiin tiivistemassalla. Mittaustulokset luettiin viiden
vuorokauden päästä.

Kosteusmittaukset tehtiin 25.10.2013 ja luenta 30.10.2013.

D1.58D  Laatan syvyys 145 mm; Leca-sora alla

D1.52  Laatan syvyys 140 mm; Leca-sora alla

Porauspaikat selviävät D-rakennus 1. kerroksen pohja

Näytteenottopaikka Syvyys
mm

Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

D 1.58D lattia 40 66,0 21,4 12,4

D 1.58D lattia 80 62,5 21,3 11,7

Sisällä  32,2 22,7 6,5

D 1. 52 lattia 40 42,9 22,0 8,3

D 1. 52 lattia 80 42,3 22,0 8,2

Sisällä  34,7 22,1 6,7

Ulkona  78,5 8,2 5,1

Vaasassa,31.10.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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VKS_E-RAKENNUS-RISKIKS-HANKE_RAK.docx

Vaasan Keskussairaala/E-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

SELVITYKSET JA MITTAUKSET  TYÖTERVEYSLAITOKSELLE:

E-RAKENNUS

1. Ulkoseinän materiaali näytteet otettu 1.10 JA 10-11.10.2013:
 Vrt pohjat E-rakennus 0. kerros, E-rakennus 1.kerros ja E-

rakennus 2.kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Seinän rakenne tyyppi esitetty E-rakennus rakennetyypit/ US
1. ja 2. kerros

2. Sokkelin (valesokkeli ) materiaali näytteet otettu 1.10.2013:
 Vrt pohjat E-rakennus 0. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

3. Maanvastainen seinärakenne 00.kerroksessa:
 Vrt pohjat E-rakennus 00. kerros

 Kellarissa (00. kerros) ei ole sisäpuolista seinärakennetta eikä
eristystä missään tiloissa, joissa betoniseinä on maata vasten.
Muuntamo tilaan ei päästy. Porauksessa saatiin tulokseksi 300
mm  betonia ja ohut sivelykerros, jonka jälkeen sora-hiekka
kerros.

 Seinästä ei piirretty erillistä rakennetyyppiä

4. Parvekkeen seinärakenne 1. kerroksessa:
 Vrt pohjat E-rakennus 1. kerros

 Tilassa 1.99 otettiin vilasta näytteet (2-4) ikkunan alta, keskeltä
seinää ja seinän alaosasta (11.10.2013)

 Seinän rakenne tyyppi esitetty E-rakennus rakennetyypit/ US
tilassa 1.99.

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

5. Märkätilat osastokerroksissa:
 Kerrosten märkätilat ovat kaikki muurattuja kevyitä väliseiniä,

joiden vedeneristeenä kaakeleiden alla on kostaussulku.
Kosteussulusta ei otettu näytettä.
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6. 2. kerroksen vuoden 1984 laajennuksen  vanha ulkoseinä:
 Vanhan ulkoseinän eristeestä otettiin näyte 5  1.10.2013

 Seinän rakennetyyppi esitetty E-rakennus rakennetyypit/
vanhan US tilojen E2.40 ja E2.46 välissä.

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

7. Lisä tutkimukset E-rakennukseen :
 Ulkoseinä näytteet otettu 11.10.2013

 Vrt pohjat: E-rakennus 1. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Seinän rakennetyyppi esitetty E-rakennus rakennetyypit/
vanhan US  etelään 1-2 kerros

 Seinän rakennetyyppi esitetty E-rakennus rakennetyypit/
vanhan US  etelään 1-2 kerros

 Sokkeli näyte (sokkelihalkaisu) näytet otettu 11.10.2013
 Vrt pohjat: E-rakennus 0. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Parvekeseinä (kevyt)  näytteet otettu 11.10.2013, vrt kohta 4

 Kosteusmittaus dialyysin laajennusosa v. 2000

 Vrt E-rakennus kosteusmittaus  ja  E-rakennus 0. kerros

 Dialyysin tiloissa, on pintamateriaalina antistaattisia mattoja (ei
sosiaalitilat ja märkätilat). Pintakosteutta ei voi mitata
tämänkaltaisista matoista. Syy tähän on verrko maton alla, joka
vaikuttaa resistanssiin niin paljon, että mitauslaite ilmoittaa
lähes maksimituloksen. Tämä koskee kaikkia käytettäviä
skannausmittalaitteita.

Vaasassa, 31.10.2013

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Otettujen materiaalinäytteiden lista:
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Vaasan Keskussairaala/E-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

Kosteusmittaus:
Mittauslaite: Vaisala HMI41 / HMP44 Laite on kalibroitu elokussa

2013

Tekotapa:

Reiät porattiin määrättyihin syvyyksiin pinnasta. Porauspöly poistettiin
imuroimalla. Kosteusanturit asennettiin hylsyihin, jotka työnnettiin
porausreikiin. Hylsyt tiivistettiin tiivistemassalla. Mittaustulokset luettiin viiden
vuorokauden päästä.

Kosteusmittaukset tehtiin 25.10.2013 ja luettu 30.10.2013.

E0.14  Alapohjan paksuus 80 mm; styrox-levy alla

E0.17  Alapohjan paksuus 110 mm; styrox –levy alla

Liitteestä E-rakennuksen pohja 0-kerros selviävät näytteenottopisteet.

Näytteenottopaikka Syvyys
mm

Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

E 0.14 lattia 30 52,0 20,3 7,7

E 0.14 lattia 60 60,8 20,5 10,9

Sisällä  30,2 21,7 4,9

E 0.17 lattia 40 50,1 22,4 10,0

E 0.17 lattia 80 54,4 22,5 10,9

Sisällä  32,7 22,1 6,4

Ulkona  78,5 8,2 5,1
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Vaasassa, 31.10.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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VKS_F-RAKENNUS-RISKIKS-HANKE_RAK.docx

Vaasan Keskussairaala/F-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

SELVITYKSET JA MITTAUKSET  TYÖTERVEYSLAITOKSELLE:

F-RAKENNUS

1. Maanvarainen lattiarakenne  (00. krs käytävä):

 Lattia rakenne tilassa F00.28A

 Vrt pohjat F-rakennus 00. kerros.

 Vrt kosteusmittaus F-rakennus 00. kerros.

 Kosteusmittaus otettu 17.09.2013.

 Alapohjien rakennetyypit esitetty F-rakennus rakennetyypit.
Lattia maton alla voimakas 2-etyyliheksanoolihaju.

2. Välipohjarakenne  (0. kerros) lattiassa poikkeavaa kosteutta
(teho-osasto ja päivystyspoli) :

 Vrt rakennetyypit

 Vrt kosteusmittaus F-rakennus 0-kerros

 Vrt pohja F 0. kerros

 Välipohjan maton alla voimakas 2-etyyliheksanoolihaju

3. Teho-osaston  (0. kerros) päädyn huoneet F0.118-F0.120 ja
F0.129 sokkelielementin avaus:

 Vrt pohjat F-rakennus 0. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Vrt rakennetyypit.
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 F-rakennuksen 0. kerroksen ulkoseinä, eristeestä
materiaalinäyte.

4. A- ja F-siiven välinen käytävä ja sisäpihja ( F0.144 ja F0.53):
 Vrt pohjat F-rakennus 0. kerros

 Vrt rakennetyyppi F-rakennus

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

F-rakennuksen 0. kerroksen ulkoseinä, eristeestä
materiaalinäyte.

Vaasassa, 31.10.2013

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/F-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

F-rakennus;00 kerros

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Gann Hydromette RTU600:n vertailuarvoja eri rakennusaineelle.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Ks.tulos F-rakennuksen 00.kerroksen pohja.

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät  F-rakennuksen 00.kerroksen
pohja.

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 17.09.2013.

Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.
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Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

V1. 90,5 24,7 20,6

V2. 75,9 26,0 18,5

V3. 92,3 23,9 20,0

V4. 70,9 25,1 16,5

V5. 97,2 24,2 21,5

V6. 68,4 23,4 14,4

V7. 81,6 23,1 16,9

V8. 89,2 22,2 17,6

V9. 97,5 21,7 18,7

V10 59,2 23,9 12,6

Sisällä 42,7 24,9 9,8

Ulkona 68,9 15,7 9,2

Vaasassa, 7.10.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/F-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

F-rakennus;0 kerros – päivistysosasto

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Pohjakerroksen tiloissa, jotka on yliviivattu on pintamateriaalina antistaattisia
mattoja. Kosteutta ei voi mitata tällaisista matoista. Syy tähän on verkko
maton alla, joka vaikuttaa resistanssiin niin paljon, että mittauslaite ilmoittaa
lähes maksimituloksen. Tämä koskee kaikkia käytettäviä mittauslaitteita.

Ks.tulos F-rakennus 0.kerros pohja

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät  F-rakennus 0.kerros pohja.

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 30.09.2013.

Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.
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Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

V1.P 59,4 21,6 11,3

V2.P 61,2 23,7 13,1

V3.P 61,3 23,6 13,1

V4.P 59,7 22,9 12,2

V5.P 69,9 22,2 13,8

V6.P 65,6 26,7 16,7

V7.P 68,8 24,0 15,0

Sisällä 32,9 23,9 7,1

Ulkona 58,9 3,7 10,2

Vaasassa,7.10.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/F-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

F-rakennus; 0 kerros – teho-osasto

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Pohjakerroksen tiloissa, jotka on yliviivattu on pintamateriaalina antistaattisia
mattoja. Kosteutta ei voi mitata tällaisista matoista. Syy tähän on verkko
maton alla, joka vaikuttaa resistanssiin niin paljon, että mittauslaite ilmoittaa
lähes maksimituloksen. Tämä koskee kaikkia käytettäviä mittauslaitteita.

Ks.tulos F-rakennus 0.kerros pohja

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät  F-rakennus 0.kerros pohja.

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 20.09.2013.
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Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.

Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila
(°C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

V1.T 76,8 23,2 16,0

V2.T 52,6 22,3 10,4

V3.T 79,2 22,7 13,8

V4.T 72,9 22,6 14,7

V5.T 78,2 21,2 14,5

V6.T 70,7 22,5 14,2

V7.T 68,1 20,2 11,9

Sisällä 38,3 22,4 7,6

Ulkona 72,9 16,1 10,0

Vaasassa, 7.10.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/G-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

SELVITYKSET JA MITTAUKSET  TYÖTERVEYSLAITOKSELLE:

G-RAKENNUS

1. Ulkoseinärakenne:

 Vrt rakennetyypit

 Vrt pohjat G-rakennus, 0.kerros, 2. kerros, 3. kerros 5. kerros,
7 kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 2. kerroksen ulkoseinän sisäpinnat ikkunan
alla.

2. kerroksen ulkoseinää ikkunan alla, puukoolaus
tiilen takana

2. Välipohjarakenne:

 Vrt rakennetyypit

 Vrt pohjat G-rakennus 2. kerros, 3. kerros ja 5. kerros.

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista
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 2. kerroksen välipohja

3. kerroksen välipohja

5. kerroksen välipohja

3. Alapohjarakenne:

 Vrt rakennetyypit

 Vrt pohjat G-rakennus 0. kerros

 Vrt. kosteusmittaus

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

Kellarin maan vastainen lattia
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4. Maanvastainen seinärakenne:

 Vrt rakennetyypit

 Vrt pohjat G-rakennus 0. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

kellarin maanvastaisen
seinän sisäpinnan rakenteet.Ulkopinnan betonia ei porattu läpi. Ulkopinnan betoni
sisäpinnassa pikikerros.

5. Yläpohjarakenne:
 Ullakkotilaan ei päästy, koska ei olut kulkua eikä luukkua

vesikatolta.

Vaasassa, 30.11.2013

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö PKA  Fil.lis.
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VKS _SISÄILMA_RISKIKS_HANKE_OSA2

Otettujen materiaalinäytteiden lista:
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Vaasan Keskussairaala G-Rakennus
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

G-rakennus; 0 kerros

Pintakosteuden skannaus tehtiin Gann Hydromette RTU600, elektrodilla
B50. Mittaustulokset määrätään yksiköissä 0-200, jossa yksiköt perustuvat
densiteettiin. Näitä arvoja voi pitää indikoivina ja ohjaavina, ei täsmällisinä
mittausarvoina. Materiaalin koostumuksen poikkeamat voivat vaikuttaa
näihin arvoihin. Laite oli kalibroitu elokuussa 2013.

Puu,
rakennuslevy

Muurattu
materiaali

Betoni

KUIVA 25-40/200 35-60/200 45-85/200

PUOLIKUIVA 40-50/200 60-80/200 85-90/200

KOSTEA 50-80/200 80-100/200 90-110/200

MÄRKÄ 80-140/200 100-150/200 110-170/200

Ks.tulos G-rakennus 0.kerros pohja

Viiltomittauksia:

Mittaukset tehtiin paikoissa, jotka näkyvät G-rakennus 0.kerros pohja.

Kosteuskartoitus ja viiltomittaukset tehtiin 19.11.2013.

Huomioitava että PVC-muovimaton ja vinyylilaatan vesihöyrynvastus eroaa
toisistaan huomattavasti .
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Mittauslaite:Vaisala HMI41 & HMP42. Laite on kalibroitu elokuussa 2013.

Viilto Suhteellinen
kosteus (%)

Lämpötila (°C) Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

V1. Muovimatto

Sisällä

98,8

31,7

20,1

22,9

17,2

6,5

V2. Muovimatto
Sisällä

48,3

31,7

21,2

22,9

8,6

6,5

V3. Vinyylimatto

Sisällä

40,2

31,8

21,9

22,0

7,8

6,2

V4. Vinyylimatto

Sisällä

42,5

31,8

21,4

22,0

8,0

6,2

Ulkona 89,2 6,2 15,5

Vaasassa, 21.11.2013.

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö, PKA  Fil.lis.
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Vaasan Keskussairaala/H-Rakennus/RISKIKS-HANKE
Hietalahdenkatu 2-4
65100 Vaasa

SELVITYKSET JA MITTAUKSET  TYÖTERVEYSLAITOKSELLE:

H-RAKENNUS

1. Ulkoseinärakenne:

 Vrt rakennetyypit

 Vrt pohjat H-rakennus 0. kerros, 3. kerros, 7. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 3.kerroksen ulkoseinä ikkunan
alla, Ulkopinnan eristeen paksuutta ei saatu mitattua.

2. Välipohjarakenne:

 Vrt rakennetyypit

 Vrt pohjat H-rakennus, 3. kerros 5. kerros, 7 kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 3. kerroksen välipohja,  Ei porattu
läpi. Välissä 10 mm ”täytettä”.
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3. Alapohjarakenne:

 Vrt rakennetyypit

 Vrt pohjat H-rakennus 0. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

 Kellarin maan
vastainen lattia

4. Maanvastainen seinärakenne:

 Vrt rakennetyypit

 Vrt pohjat H-rakennus 0. kerros

 Vrt otettujen materiaalinäytteiden lista

Kellarin maan vastainen seinä
sisäpuoliset kerrokset. Ei porattu läpi

5. Yläpohjarakenne:
 Ullakkotilat eristeineen kaipaavat kunnostusta
 Ulkkotilassa toimii tuuletus, räystäsrakenne tutkittava

ulkopuolelta, sisäpuolelta ei päästy räystäälle.
 Vanhat eristeet ja rakennusjätteet lojuvat ullakolla

pulujätösten alla.
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 Ullakon luukusta kuva yläpohjaan.

Ulakkotilaa

 Korkeaa ullakkotilaa ja tojaxilla eristetyt
lämpimät tilat takana.Jätökset eristeiden päällä.

Vesikate hyväkuntoinen luukkuineen

Vaasassa, 30.11.2013

CONTRIA OY / RAK
Elisabeth Nygren   Jeanette West

Projektipäällikkö PKA  Fil.lis.
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Otettujen materiaalinäytteiden lista:




















































