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1. Yleistä 
1.1 Kohde 
Tutkimuksen kohde on osoitteessa Kylmäkoskentie 5, 37910 KYLMÄKOSKI oleva Kylmäkoski-
talo (entinen kunnantalo). Vuosina 1965-1966 tehty tasakattoinen rakennus on alun perin 
koostunut kiviaidalla yhteen liitetystä kunnantalosta ja kunnanjohtajan asunnosta. Myöhemmin 
rakennusten väliin on tehty kellarillinen valtuustosali joka yhdisti asunnon kiinteästi 
kunnantaloon. Valtuustosalin rakennusaika ei ole tiedossa, eikä siitä ole säilynyt Akaan 
kaupungin arkistossa mitään suunnitelmia. Rakenteiden perusteella valtuustosali ajoittuu 
todennäköisemmin 1980-luvulle. 

1.2 Taustaa 
Entinen kunnatalo on pääosin tyhjentynyt kunnan työntekijöistä ja rakennusta on kaavailtu 
Kylmäkosken uudeksi kirjastoksi. 

1.3 Toimeksianto ja tutkimuksen rajaus 
Akaan kaupungin kiinteistöpäällikkö Anneli Simola on pyytänyt allekirjoittanutta tutkimaan 
rakennuksen kuntoon ja korjaustarpeeseen vaikuttavat merkittävimmät rakenteelliset riskit ja 
vauriot. Kenttätutkimusten aikana käytettävissä olleilla avaimilla ei päästy entisen asunnon 
kellarikerroksessa oleviin tiloihin. 

1.4 Toimenpiteet 
Kohteella pidettiin alustava katselmus 29.3.2012 ja tehtiin kenttätutkimuksia 28.5.2012. 
Kenttätutkimusten aikana tarkastettiin ja arvioitiin mahdollisia riskirakenteita. Rakenteiden 
kunnon selvittämiseksi keskeisiin rakenteisiin tehtiin tutkimusavauksia / porauksia, joiden kautta 
otettiin yhteensä 5 materiaalinäytettä mikrobiologiseen analyysiin. 

2. Havainnot ja tulokset 
Seuraavissa kappaleissa käsitellään kenttätutkimuksessa tehtyjä havaintoja ja 
mikrobinäytteiden tuloksia. Yksittäisen johtopäätökset ovat esitetty kursivoidulla tekstillä. 

2.1 Vaurio- ja korjaushistoria 
Rakennuksen vauriohistoria ei ole tiedossa, mutta koska pääosa pintamateriaaleista oli 
alkuperäisiä, niin vauriot voitiin melko luotettavasti havainnoida tutkimusten aikana. 

Jälkikäteen tehdyn valtuustosalin rakennusaika ei ole tarkemmin tiedossa.  

Lämmityskattila on uusittu vuonna 1995. Samassa yhteydessä ainakin osa lämpöjohtoja on 
uusittu. 

2.2 Riskirakenteiden analysointi 
Rakennuksesta oli käytettävissä melko hyvät piirustukset. Rakennus on aikanaan ollut hyvin 
moderni ja rakenteet ovat olleet monin paikoin tavanomaisesta poikkeavia. 

Rakennuksen etupuolella seinärakenne ei ole kantava vaan kaikki kattokuormat siirretään katon 
sisässä olevan betonipalkin avulla ikkunaväleissä oleville teräspilareille. Osa seinästä on 
massiivista luonnonkivimuurausta, jonka lämmöneristyksenä on vain ohut sisäpuolinen 
verhousrakenne. 
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Päädyissä ja takapuolella ulkoseinärakenne on myös toteutettu normaalista poikkeavalla 
tavalla. Seinän kantavana rakenteena on kylmällä puolella oleva betoniseinä ja 
lämmöneristyksenä olevaa lastuvillalevyä (ns. Toja-levy) on käytetty sisäpuolisena 
valumuottina. 

Yläpohjan kantavana rakenteena on työmaalla kootut naulatut kattoristikot. Loivan vesikaton 
alapuolelle jää matala tuuletusväli, mutta tilaan ei ole minkäänlaista tarkastusaukkoa sisä- tai 
ulkopuolelta. 

 

 

Kuva 1. Rakenneleikkauksia, joissa selvät riskirakenteet näkyvät. 

Ulkoseinän yläpää 

1. kerroksen ja 
kellarikerroksen 
välipohja 

Toja 

Toja 

Toja (?) 
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2.3 Tutkimusporaukset ja materiaalinäytteet 
Rakenteiden ja niissä käytettyjen materiaalien selvittämiseksi keskeisiin rakenteisiin tehtiin 
tutkimusporauksia. Mikäli porauksessa havaittiin kosteudelle herkkää materiaalia, niin se 
kunnon selvittämiseksi siitä otettiin materiaalinäyte. Näytteet lähetettiin Turun yliopiston 
aerobiologian laboratorioon analysoitavaksi. Näytteiden analyysiraportti on esitetty liitteenä 1. 
Näytekohdat on esitetty oheisissa valokuvissa ja suuntaa-antavissa pohjakuvissa. 

 

Kuva 2. Tutkimusporausten ja materiaalinäytteiden ottokohdat sekä keskeiset havainnot. 

  

Kuva 3. Materiaalinäyte N1 välipohjan sisällä kulkevien putkilinjojen eristeenä olevasta 
kivivillasta. Viereisen wc-istuimen kohdalta on tapahtunut vuotoa. Näytteessä todettiin 
kohtalaista kosteusvauriota indikoivan ja mahdollisina toksiinien tuottajina pidettyjen 
aknomykeettien (sädesienet) kasvua. Näyte osoitti viitearvon ylittävää mikrobikasvua.  

Välipohjassa 
EPS-eriste N1 

N2 

N5 

 

N3 ja N4 

Ulko- 
seinässä 
Toja- levy 

Ulko- seinässä vain 
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Alapohjassa Leca-
betonieristys 250 mm 
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Kuva 4.  Materiaalinäyte N2 otettiin välipohjan Toja-levyeristeestä havaitun kattovuodon 
alapuolelta. Näytteessä ei todettu aktiivista kasvua.  

   

Kuva 5. Materiaalinäytteet N3 ja N4 otettiin ulkoseinärakenteesta satunnaisesti valitusta 
kohdasta. Näyte N3 otettiin lastulevyn takana olevasta 50 mm lasivillakerroksesta ja 
näyte N4 otettiin ulkopuolisen betoniseinän valumuottina olleesta Toja-levystä. 
Molemmissa näytteissä todettiin kohtalaista tai runsasta kosteusvauriota indikoivan ja 
mahdollisina toksiinien tuottajina pidettyjen aktinomykeettien (sädesienet) sekä 
homesienten kasvua. Näytteet osoittivat ulkoseinärakenteessa olevan selvästi 
viitearvot ylittävää mikrobikasvua.  
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Kuva 6. Materiaalinäyte N5 otettiin entisestä kirjanpitäjän huoneen lattiasta väliseinän vierestä. 
Näytteestä ei todettu mikrobikasvua. 

  

Kuva 7. Etujulkisivun luonnonkiviosilla seinän lämmöneristyksenä on vain 40 mm EPS-eriste. 

2.4 Yläpohjan ja vesikaton rakenteet 
Vesikattoon on asennettu lisäkermi vanhojen kermien päälle. Samassa yhteydessä räystäiden 
pellityksiä on uusittu. Korjauksen ajankohta ei ole tiedossa, mutta todennäköisesti se on tehty 
valtuustosalin rakentamisen yhteydessä koska pellitykset ja kate olivat yhteneviä. 

Lisäkermi oli kunnantalon päällä irronnut pohjastaan ja se on voimakkaasti laineilla. Reuna-
alueilla räystäskermi oli paikoitellen irronnut kokonaan. Valtuustosalin ja entisen asunnon päällä 
katteen kunto oli parempi. 

Vesikate edellyttää pikaista kunnostusta kattovuotojen välttämiseksi 
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Puurakenteisen yläpohjan sisään ei ollut mitään tarkastusluukkuja joten yläpohjan kuntoa ei 
voida arvioida ilman rakenteen avaamista. 

   

Kuva 8.  Vesikatto oli kunnantalon kohdalla voimakkasti laineilla. Vettä oli jälkien mukaan 
lammikoitunut melko laajoilla alueilla. 

  

Kuva 9.  Räystäillä huovat olivat paikoitellen auenneet liitoksistaan.  

Vakavin vuotojälki todettiin pääaulan yhteydessä olevan tietokonehuoneen katossa 
ilmanvaihtoventtiilin ympärillä.  

Sisäkatoissa todettiin vesivuotojälkiä pohjoispäädyn käytävän päässä sekä pohjoispäädyn 
itäsivun toimistotiloissa.  

2.5 Julkisivut 
Rakennusselostuksen mukaan betonipinnat on käsitelty orgaanisella maalilla (Kenitex tai 
vastaava). Pinnoite sisältää todennäköisesti asbestia, mikä on huomioita korjaustöissä. 

Betonipinnoissa on nähtävissä pakkasrapautumaa ja terästen korroosion aiheuttamaa pinnan 
lohkeilua. Teräskorroosio liittyy selvästi liian pinnassa olleisiin yksittäisiin teräksiin. 
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Kuva 10. Kenitex-pinnoitetun betonipinnan vaurioita. 

  

Kuva 11.  Kellarin päällä olevan seinäulokkeen kylmässä alareunassa oli laajaa 
pakkasrapautumaa ja lohkeilua. 

Jälkikäteen tehdyn valtuustosalin ulkoseinät muistuttivat hyvin alkuperäisiä paikalla valettuja 
betonijulkisivuja, mutta ne oli tehty betonisista kuorielementeistä. Kuorielementtien 
hitsauskulmien kohdalla oli korroosion aiheuttamia lohkeamia ja sokkelin betonissa oli selvää 
pakkasrapautumaa. 

  

Kuva 12. Valtuustosali julkisivut oli tehty betonisista kuorielementeistä. 
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2.6 Ikkunat ja ovet 
Avattaviin puuikkunoihin on todennäköisesti jälkikäteen asennettu lämpölasielementit. 
Ikkunoiden puuosat vaativat huoltomaalausta. 

  

Kuva 13.  Puuikkunoihin on jälkiasennettu lämpölasielementit. Puuosat edellyttävät 
huoltomaalausta. 

  

Kuva 14.  Eteläpään portaikon kohdalla olevat lasitiili-ikkunat ovat vuotaneet ja alapuolinen 
lastulevy on vaurioitunut. Myös seinässä olevan Toja-levyn vaurioituminen on 
todennäköistä. 

Asuntopuolelle tuuletusikkunoiden kohdalta oli tapahtunut vuotoa lähes kaikkien eteläsivun 
ikkunoiden osalta. Vuotokohdissa lastulevy oli silmin havaittavasti kosteusvaurioitunut.  
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Kuva 15. Asuntopuolen ikkunoiden alapuolisissa lastulevyissä oli useita kosteusvauriokohtia. 

Etujulkisivulla on laajoja lasipintoja. Rakennuksen kantava teräsrunko on eristämättömänä 
ikkunaväleissä. Osa lämpölaseista oli uusittu. 

  

Kuva 16. Etujulkisivulla osa lämpölasielementeistä oli uusittu.  

2.7 Pääaulan siivouskomero 
Pääaulan yhteydessä olevan siivouskomeron lastulevyseinät ovat vaurioituneet roiskevesistä. 

Tila ei ominaisuuksiltaan vastaa käytön aiheuttamaa rasitustasoa. Suosittelen siivouskomeron 
pintojen uusimista ja suojaamista roiskevesiltä. 
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Kuva 17. Pääaulan siivouskomeron lastulevypinnat olivat kosteusvaurioituneet. 

2.8 Pääaulan yleisö-wc tilat 
Pääaulan yhteydessä olevan miesten wc:n seinässä oli havaittavissa kosteuden aiheuttamaa 
hilseilyä tiiliseinän alareunassa. Kohta oli kuitenkin nyt täysin kuiva eikä selvää aiheuttajaa 
pintavauriolle ollut havaittavissa. 

  

Kuva 18. Pääaulan miesten wc. 

2.9 Kellarikerroksen tilat 
Kunnantalon kellarissa on teknisten tilojen lisäksi vain varastotilaa sekä arkistona käytetty 
väestönsuoja. Käytävän katossa näkyvää putkivuodon aiheuttamaan vauriota lukuun ottamatta 
tilat olivat kuivia ja melko siistejä. 

Valtuustosalin laajennuksen alapuolella on sosiaalitiloja. Tilat ovat käyttökelpoisia eikä erityisiä 
vaurioita tai kosteusongelmiin viittaavia merkkejä havaittu. Märkätiloissa ei ole nykyisen 
käytännön mukaisia vedeneristeitä, mutta kaikki rakenteet ovat kiviainespohjaisia joten kovin 
merkittävää vaurioriskiä ei ole. 
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Entisen asunnon alapuolisiin varasto, pesuhuone ja saunatiloihin ei ollut pääsyä. Tilat ovat 
selvästi peruskorjauksen tarpeessa. 

2.10 LVI-teknikka 
Kiinteistön LVI-tekniikka on ainakin osittain uusittu. Osa viemäri ja käyttövesiputkista on 
kuitenkin alkuperäisiä ja niiden osalta tekninen käyttöikä on lopuillaan. 

Vesikatolla on erillinen jäähdytyskone ja toimistohuoneissa on jäähdytyspatterit puhaltimineen. 
Laitteisto oli käytössä, mutta sen kuntoa ei tarkemmin voitu arvioida. 

Katolla olevat ilmanvaihdon poistopuhaltimet ovat melko uuden näköisiä. Laitteet on 
todennäköisesti uusittu 2000 luvulla. 

Pääaulan tietokonepalvelin huoneeseen liittyvässä wc:ssä on tapahtunut vuotoa.  

  

Kuva 19.  Lämmityskeskus öljysäiliöineen on uusittu. Putkistot ovat kuitenkin pääsoin 
alkuperäiset. Putkieristeet sisältävät asbestia, mikä on huomioitava korjaus- ja 
muutostöissä. 

Ilmanvaihto perustuu katolla oleviin huippuimureihin, mutta ainakin lääkintävoimistelun osalta 
huippuimurit eivät olleet toiminnassa. Ilmanvaihdossa ei ole lämmön talteenottoa ja korvausilma 
tulee pääosin vuotoilmana rakenteiden läpi, joten järjestelmä ei täyty nykyistä energiatehokkuus 
vaatimustasoa eikä mahdollista hyvän sisäilman saavuttamista. 

3. Rakenteellinen riskianalyysi 
3.1 Ulkoseinät 
Rakennuksen ulkopuolelle näkyvä betonipinta on normaalista suomalaisesta rakennustavasta 
poiketen kantavaa rakennetta. Lämmöneristeenä oleva Toja-levy on toiminut sisäpuolisena 
valumuottina.  

Rakennuksessa ei käytännössä ole lainkaan räystäitä ja betonirakenteet ovat siksi alttiina 
voimakkaalle viistosaderasitukselle. Betonirakenteen kastuessa myös taustalla oleva Toja-levy 
kastuu. Ikkuna liitosten kautta tapahtuvat vesivuodot voivat myös ohjautuvat Toja-
levykerrokseen. 
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Ulkoseinän Toja-levystä otetun yksittäisen materiaalinäytteet N4 perusteella Toja-levyyn on 
muodostunut selkeää mikrobikasvustoa. Todetut mikrobilajit ovat nykytiedon mukaan 
todennäköisiä sisäilmaongelman aiheuttajia.  Tutkittu näyte oli otettu satunnaisesti valitusta ja 
ulkoisesti arvioiden virheettömästä kohdasta, joten on todennäköistä, että vastaavaa 
mikrobivaurioitumista löytyy laajalti myös muista tiloista. Etenkin entisen asunnon puolella on 
tapahtunut vuotoja ikkunoiden kautta. Tällaisissa kohdissa myös Toja-levy on voinut 
mikrobivaurioitua. 

Etujulkisivulla seinä koostuu pääosin ikkunoista. Ikkunoiden välissä olevat teräspilarit ja 
luonnonkivijulkisivujen vähäinen lämmöneristys tekee rakenteesta paljon energiaa kuluttavat. 
Lämpöhukka kuitenkin kuivattaa rakenteita tehokkaasti joten rakenne voi olla kosteusteknisesti 
kunnossa. 

3.2 Välipohja ja alapohja 
Välipohjassa oleva Toja-levy on todennäköisesti vaurioitunut paikallisten kosteusvaurioiden 
kohdalta (kellarin päällä sijaitsevat siivouskomerot ja wc-tilat). Otettujen näytteiden N2 ja N5 
perusteella siinä ei kuitenkaan ole tapahtunut kattavaa vaurioitumista. Asunnon puolella wc:stä 
on tapahtunut vuotoa ja kohdassa välipohjan Toja-levyn vaurioituminen onkin erittäin 
todennäköistä. 

Pohjoispääty ja kunnantalon aulatilat sijaitsevat maanvastaisen alapohjan päällä. Betonilaatan 
alapuolella on ns. kevytsorabetonia joka toimii lämmöneristeenä. Yleisö-wc tilojen käyttövesi ja 
viemäriputket kulkevat kevytsorabetonissa ja niiden tekninen käyttöikä on todennäköisesti jo 
lopussa. 

3.3 Yläpohja ja vesikatto 
Yläpohja on umpirakenne, eikä sen kuntoa voitu tarkemmin arvioida. Laajamittaisia kattovuotoja 
ei kuitenkaan ole tapahtunut. Vesikate edellyttää kunnostusta tai osittaista uusimista. 
Yläpohjaonteloa voidaan tutkia tarkemmin keskialueella todetun vauriokohdan korjauksen 
yhteydessä.  

4. Yhteenveto ja toimenpidesuositukset 
4.1 Ulkoseinäkorjaukset 
Rakennuksen suurimmat ongelmat ja korjaustarpeet aiheutuvat ulkoseinien mikrobivaurioista. 
Havaintojen perusteella ainakin paikallisia vauriokohtia on useita. Ulkoseinien Toja-levyn 
mikrobivauriot voivat vaikuttaa sisäilmaan koska sisäpuoliset rakenteet ja ikkunaliitokset eivät 
ole koskaan täysin ilmatiiviitä. 

Ulkoseinärakenteen korjaaminen edellyttää sisäpuolisen verhouksen ja betonissa kiinni olevan 
Toja-levyn poistamista. Koska sisäpuoliset rakenteet eivät ole kantavia niin rajoituksia 
purkutyön suhteen ei ole.  Ikkunoiden kiinnipysyvyys on tarkistettava purkutyön yhteydessä. 

Betonipinta joudutaan todennäköisesti puhdistamaan mekaanisesti piikkaamalla tai 
hiekkapuhaltamalla. Tämän jälkeen pinta desinfioidaan esim. Boracol 10 Rh liuksella 
harjaamalla valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Seinän uudeksi eristeeksi suosittelen XPS-eristelevyjä jotka kiinnitetään liimaamalla 
betonipintaan (Liimalaasti tai vaahto). Levyt tiivistetään toisiinsa ja ympäröiviin rakenteisiin 
ilmatiiviisti polyuretaanivaahtoa käyttäen. Pintaverhouksen kiinnityslaudat  kiinnitetään eristeen 
läpi betonikuoreen. 



Työ nro: 2012 / 40 Lausunto 
Kylmäkoskentie 5, 37910 KYLMÄKOSKI 10.8.2012 
- Rakennuksen kunnon tutkiminen  sivu 15 (15) 

 

  RRuuuussuuttiiee  55,,  3377555500  LLeemmppäääällää  jjoommmmii@@ssuuoonnkkeettoo..ffii  lliissäättiieeddoott  jjaa  rreeffeerreennsssseejjää  
  005500  --  55996699  883377 www.suonketo.fi    GGooooggllee  ””jjoommmmii  ssuuoonnkkeettoo”” 

Ulkoseinäkorjauksia on mahdollista tehdä huone kerrallaan, eli ensimmäisessä vaiheessa 
voidaan korjauta pahiten vaurioituneet tilat. 

4.2 Muut toimenpidesuositukset 
Välipohjan eristyksenä käytetty Toja-levy on mikrobivaurioitunut lähinnä vesivahinkojen ja 
märkätilojen kohdilta. Korjausten yhteydessä suosittelen pintalaatan ja eristeen poistamista 
näiltä osin.  

Vesikaton osalta suosittelen kunnostus tai uusimistyön tarkempaa suunnittelua.  

Betonipinnan vauriot aiheuttavat lähinnä ulkonäöllisen haitan, eivätkä vauriot ole luonteeltaan 
nopeasti eteneviä. Näkyvimpiä vauriokohtia voidaan paikata, mutta suosittelen erillisen 
korjaussuunnitelman tekemistä. 

 

 

 

      

  Jommi Suonketo, talonrakennustekniikan DI 

 

 

Liite 1.  Mikrobinäytteiden analyysitodistus 6 sivua. 
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