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Tiedote koskien Tiilään monitoimitaloa sekä tilahallinnan asioita Askolan itäisten 
osien varhaiskasvatukseen  
 

 

Tehdyt ja tilatut tutkimukset 

Monitoimitalo Tiilääseen on tehty seuraavat tutkimukset vuosien 2017 -2019 aikana tähän 
mennessä. 

1. Mikrobi- ja VOC mittaukset Vahanen Oy, 2017. Tilaaja Tekninen johtaja Antti Kailio. 

2. Mikrobi- ja VOC mittaukset Vahanen Oy, 2018 Tilaaja tekninen johtaja Keijo Lehti-
kangas. 

3. Asunto-osien rakenteiden rakennetyypit, rakenteiden kuntoa, rakenteiden ilmayh-
teydet sisäilmaan, märkätilojen kosteustilannetta ja ilmanvaihdon toiminta. Päiväko-
din ilmanvaihdon toiminta ja korjaustapa, sisäilman radonpitoisuuden korjaustapa, 
alapohjan rakenneavauksia ja asbesti ja haitta-aineselvitys. Tarkastuksen yhtey-
dessä myös muut sisäilmaan vaikuttaviin tekijät ja niihin liittyvät tarkastukset ja kos-
teusmittaukset. Rakennustarkastus Ratar Oy, 2018. Tilaaja Tekninen johtaja Esko 
Halmesmäki. 

4. Sisäilmasta mitattiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuus. Sisäilman 
hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mitattiin kahden viikon 
ajan. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, 2018. Tilaaja Tekninen johtaja Esko Halmes-
mäki. 

5. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää välipohja-, ulkoseinä- ja sokkelirakenteet ja 
rakennusmateriaalien kunto rakenneavauksin rakennuksen ensimmäisessä kerrok-
sessa sijaitsevan päiväkodin toimistotilan alueella. Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, 
2018. Tilaaja Tekninen johtaja Esko Halmesmäki. 

 

Tutkimusten Sisäilmaan haihtuva orgaaniset yhdisteet (VOC) 

Toimenpideraja-arvot 

Asumisterveysasetuksen 2015 mukainen toimenpideraja asunnoissa ja vastaavissa ti-
loissa on 400 µg/m3. Yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella laske-
tun pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/m3 lukuun ottamatta seuraavia yk-
sittäisiä yhdisteitä, joiden toimenpiderajat ovat: TXIB – 10 µg/m3, 2-etyyli-1-heksanoli – 10 
µg/m3, naftaleeni – 10 µg/m3 (hajua ei saa esiintyä) ja styreeni – 40 µg/m3 
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Mitatut tulokset 

Vahanen 2017: Sisäilman VOC-näytteiden perusteella STMa 545/2015:ssa määritetyn toi-
menpiderajan ylittäviä arvoja mitattiin alakerran asunnosta TXIB:n osalta. Muutoin asetuk-
sen toimenpideraja-arvot eivät ylittyneet. 

Vahanen 2018: Tutkimukset tehtiin päiväkodin kellarikerroksen leikki- ja lepotilassa, en-
simmäisen kerroksen tyhjillään olevan asunnon isossa makuuhuoneessa ja toisen kerrok-
sen pienessä makuuhuoneessa. Analyysituloksen mukaan tutkittujen sisäilmanäytteiden 
pitoisuudet alittavat STMa 545/2015:ssa niille asetetut toimenpideraja-arvot. 

Sweco 2018: Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) näytteet otettiin kellari-
kerroksen ruokailuhuoneesta (V1) ja ensimmäisen kerroksen keskimmäisestä leikkihuo-
neesta (V2). Tutkituissa tiloissa TVOC-arvot olivat 35 µg/m3 ja 71 µg/m3. Pitoisuudet alit-
tavat Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Yksittäisiä pitoisuudeltaan kohonneita yh-
disteitä ei näytteissä esiintynyt. 

 

Tutkimusten sisäilmamikrobit 

Vahanen 2017: Sisäilman mikrobinäytteitä otettiin kaikkiaan kolmesta tilasta: päiväkodin 
ryhmähuone, asunnon 1 makuuhuone ja asunnon 2 makuuhuone. Päiväkodin ja alakerran 
asunnon sisäilman mikrobien kokonaismäärät ovat alhaisia mutta yläkerran asunnon koko-
naismikrobimäärä on kohonnut (460 pmy/m3) erityisesti kun huomioidaan saman raken-
teen ja rakennustavan mukainen alempi asunto, jossa kokonaispitoisuudet ovat (24-30 
pmy/m3), ulkoilma (36-53 pmy/m3). 

Vahanen 2018: Sisäilman mikrobinäytteitä otettiin kolmesta tilasta: päiväkodin leikki- ja le-
pohuone, ensimmäisen kerroksen asunnon iso makuuhuone ja toisen kerroksen asunnon 
pieni makuuhuone. Lisäksi otettiin vertailunäyte ulkoilmasta, koska maa alkoi olla sula, 
vaikka mittaushetkellä olikin edelleen paikoin lunta. Mikrobien kokonaismäärä toisen ker-
roksen asunnossa oli 18 - 99 pmy/m3. Alemman kerroksen asunnossa mikrobien koko-
naismäärä oli 44 – 72 pmy/m3ja päiväkodissa 6 - 72 pmy/m3. Ulkoilman kokonaismikro-
bipitoisuudeksi mitattiin 190 pmy/m3 Kaikista sisäilmanäytteistä todetut kokonaismikrobi-
määrät olivat matalia (< 100 pmy/m3), mutta molemmissa asunnoissa esiintyi kosteus- tai 
lahovaurioon viittaavia lajeja. Suosittelemme mikrobianalyysien tulosten perusteella ra-
kenne- ja kosteusteknistä kuntotutkimusta ainakin asuntoihin. Tutkimuksessa selvitetään 
vähintään rakennetyypit, rakenteiden kunto ja ilmayhteydet sisätilaan.  

Rakennustarkastus Ratar Oy 2018 rakenneavaus 1.kerroksen asunto: Materiaalinäytteitä 
otettiin seuraavasti:  Näyte 1. Lattiaeriste, mineraalivilla Näyte 2. Ulkoseinän purueriste 
Näyte 3. Ulkoseinän uloin oksamassapahvi. Rakennusmateriaaleissa ei katsottu esiintyvän 
mikrobikasvustoa. Näytteiden home- ja hiivasienten sekä aktinomykeettien pitoisuudet oli-
vat selvästi alle raja-arvojen. 
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Sweco Asiantuntijapalvelut 2019 rakenneavaukset päiväkodin toimistotilan alueella: Väli-
pohjan  materiaalinäytteiden mikrobianalyysissä ei todettu poikkeavaa mikrobikasvustoa. 
Ulkoseinän materiaalinäytteen mikrobianalyysissä ei todettu poikkeavaa mikrobikasvustoa.  

Kosteusmittaukset ja havainnot 

Rakennustarkastus Ratar Oy 2019 Märkäeteinen ja wc tilat: Kosteusmittaus on otettu ns. 
viiltokoemittauksella eli pintamittauksella kahdesta mittauspisteestä. Mittaustulosten perus-
teella rakenteiden suhteelliskosteus RH on ollut mittaushetkellä 60,6 % ja 81,1 %.  

Oma analysointi: Todellisen kosteuden mittaamiseen rakenteista tarvitaan aina ns. pora-
reikämittaus. Uudisrakennuksessa betonisten lattiarakenteiden suhteellisen kosteuden 
määrä RH esimerkiksi muovimatoille tulisi olla alle 85 % ja tarkka määrä vaihtelee hyvinkin 
paljon eri materiaaleilla. Lattiarakenteen suhteellisen kosteudenpitoisuuden sallittava 
määrä riippuu myös hyvin paljon siitä mikä on pinnoitemateriaalin vesihöyryn läpäisevyys-
arvo eli käytännössä tarkoittaa sitä, että pinnoitemateriaali ehtii päästää betonisesta lattia-
rakenteesta syntyvän rakennekosteuden läpi ajan suhteessa ennemmin kuin kosteus al-
kaisi synnyttää haitallisia yhdisteitä mm. lattiamaton liiman kanssa.  

2.kerroksen asunnon WC-tila seinä: RH kosteus 85 %. Tutkimus tehty porareikämittauk-
sella. 

Oma analysointi:  Korjaukset tämän suhteen selvitetty jäljempänä tehdyissä toimenpi-
teissä.  

1. kerroksen asunto seinän ja lattian rakenneavaus: Lattiarakenteen avauksen yhteydessä 
mitattiin eristetilan olosuhteet.  Rakenteen pohjalla: lämpötila + 18,5 ˚C, RH 48,9 % ja 
abs.kost 7,7 g/m³. Rakenteen pinnalta: lämpötila + 20,9 ˚C, RH 49,0 % ja abs.kost 8,9 
g/m³.  Lattiarakenteessa ei havaittu kosteuden aiheuttamaa vaurioitumista. Seinäraken-
teen eristetilan olosuhteet eivät merkittävästi poikenneet lattiarakenteen olosuhteista. Sei-
närakenteen avauksen yhteydessä uloimmassa oksamassapahvissa havaittiin kosteusjäl-
kiä.  

Oma analysointi: Ulkoseinän oksamassapahvista oli suoritettu mikrobitutkimus missä ei ol-
lut havaittu raja-arvot ylittävää kasvustoa.  

Sweco Asiantuntijapalvelut 2019 rakenneavaukset päiväkodin toimistotilan alueella: Väli-
pohjan muovimattopäällysteen alapuolinen suhteellinen kosteus selvitettiin viiltomittauk-
sella. Lämpötila muovimaton alla oli 15,9 °C ja suhteellinen kosteus 30,1 %. Suhteellinen 
kosteus muovimaton alla oli normaali. Välipohjarakenteen puuosien kosteus oli alle 10 p-
%, rakenteet olivat kuivia. Ulkoseinän puurungon kosteus rakenneavauksen kohdalla oli 
alle 10 p-%, rakenteet olivat kuivia eikä puurungossa tai sen takana olevassa pahvissa ha-
vaittu merkkejä kosteudesta, materiaalit olivat aistinvaraisesti hyväkuntoisia. Sokkelin ra-
kenteet olivat kuivia eikä rakenneavauksesta aistittu poikkeavia hajuja.  
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Asbesti 

Rakennustarkastus Ratar Oy radon korjaustavan selvityksessä ja muissa tutkimuksissa 
2018: Asbestia sisältävät putkieristeet. 

Oma analyysi: Eristetyt putket sijaitsevat putkikuilussa lattian alla ja eivät suoraan yhtey-
dessä päiväkodin tiloihin. Asbestipitoisia putkieristeitä on vielä mm. lämmönjakokeskuk-
sessa ja varastotiloissa. Asbestipitoinen putkieriste ei suoraan ole vaarallinen putkieris-
teenä, kun eristeen pinta on ehjä ja sitä ei ns. pölytetä niin että pöly pääsisi leviämään 
huoneilmaan. Asbestipitoisen putkieristeen purkaminen on aina luvanvaraista asbestipur-
kutyötä. Rakennustarkastus Ratar Oy:n selvityksien lisäksi kohteessa on ollut lattiamateri-
aalina vinyylilaattoja päiväkodin kellaritiloissa, 1.kerroksen päiväkodin tiloissa ja asuinhuo-
neistojen porrashuoneessa. Vinyylilaattojen kiinnitysliima on sisältänyt asbestia. Vinyylilaa-
tat ja asennusliima on poistettu kaikista tiloista asbestipurkutyönä.  

PAH yhdisteet 

Rakennustarkastus Ratar Oy radon korjaustavan selvityksessä ja muissa tutkimuksissa 
2018: Huonetilan 11 lattiarakenteen alla olevan kosteuseristeen sisältämät PAH yhdisteet.  

Oma analyysi: PAH yhdisteet tarkoittavat sisäilman kannalta polusyklisiä aromaattisia hiili-
vetyjä ja mittauksissa analysoidaan PAH (16 ) yhdisteet Antraseeni, Asenafteeni, Asenaf-
tyleeni, Bentso(a)antraseeni, Bentso(a)pyreeni, Bentso(b)fluoranteeni, Bentso(g,h,i)pe-
ryleeni, Bentso(k)fluoranteeni, Dibentso(a,h)antraseeni, Fenantreeni, Fluoranteeni, Fluo-
reeni, Indeno(1,2,3-cd)pyreeni, Naftaleeni, Pyreeni, Kryseeni.  

Asumisterveysasetuksen 2015 mukainen toimenpideraja on naftaleeni – 10 µg/m3 (hajua 
ei saa esiintyä) ja styreeni – 40 µg/m3 

Vahanen 2017: mitattu aromaattiset hiilivedyt päiväkodin alakerrassa päiväkodin ryhmä-
huone 0,6 µg/m3 

Vahanen 2018: Tutkimukset tehtiin päiväkodin kellarikerroksen leikki- ja lepotilassa. Aro-
maattisia hiilivetyjä ei mittaustulosten mukaan ole todettu.  

Swecon Asiantuntijapalvelut 2018: Mittaustulosten mukaan naftaleenin ja styreenin arvot 
olivat <1,0 µg/m3 

Yleiset ongelmat 

Tutkimusten ja havaintojen perusteella yleisenä ongelmana voidaan pitää hallitsematon 
ilmanvaihto ja ilmavirtausten liikkuminen vanhoista rakenteista sisäilmaan. Rakennuk-
sessa on painovoimainen ilmanvaihto missä päiväkodin osalla poisto on isojen hormien 
kautta ja tuloilma pitäisi toimia ikkunoiden korvausilmaventtiilien kautta mutta vanhoissa 
ikkunoissa ne ei toimi suunnitellulla tavalla. Tiilään koulurakennus on rakennettu noin 60 
vuotta sitten. Huom ! Vahasen tulosraporttiraportti 2017:  Tuloksista ei ole yhteenvetoa, 
koska on huomioitava, että puurakenteisista koulu- tai päiväkotirakennuksista otettujen il-
manäytteiden tuloksissa ei tutkimuksissa ole todettu eroja kosteus- ja homevaurioituneiden 
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ja vauriottomien vertailukoulujen välillä. Erityisesti, jos puurakenteinen rakennus on vanha, 
on mahdollista, että siellä on käytetty eristemateriaaleina luonnonmateriaaleja, mm: sa-
hanpurua ja sammalta, joissa esiintyy luonnostaan paljon mikrobeja. Näitä voi vapautua 
myös sisäilmaan, mikä on huomioitava tuloksia tulkittaessa.  

Oma analyysi: Hallitsemattomien ilmavirtausten kulkemisen estämiseksi rakenteissa tulee 
rakenteita tiivistää ja ettei korvausilma tule hallitsemattomasti rakenteiden läpi tulee kor-
vausilmareitit suunnitella tai ikkunat uusia missä on säädettävät korvausilmareitit. Ilman-
vaihto tulee pysyttää painovoimaisena tai mikäli käyttäjien määrän lisääntyessä ja paino-
voimainen ilmanvaihto ei riitä toiminnallisesti niin että sallittu hiilidioksidimäärä ylittyy ti-
loissa tulee mahdollinen koneellinen ilmanvaihtosuunnitelma tehdä alan asiantuntijan 
suunnittelemana niin että korvausilma saadaan johdettua rakennukseen hallitusti ja pysty-
tään minimoimaan rakenteiden läpi tuleva ilmavirtaus sekä ei vaaranneta rakenteiden ra-
kennusfysikaalisia ominaisuuksia mm. vaipan rakennekosteus.   

Korjaukset 

Tiilään monitoimitalossa on tehty kesän 2019 aikana radonkorjauksia ja rakenteiden tiivis-
tyskorjauksia päiväkodin osalta sekä asuntojen kosteusvahinkokorjauksia. Korjaukset on 
suorittanut alan tunteva ammattitaitoinen rakennusliike.  

1. Asbestipurkutyöt 

Kohteessa on suoritettu kesän 2019 aikana päiväkodin tiloissa lattiamateriaalina ol-
leen vinyylilaatan poistot asbestipurkutyönä. 

2. Radon korjaukset 

Kohteeseen on rakennettu päiväkodin lattian alle radon imuriputki perusmaahan. 

 

Kuva 1, Radon imuriputken keräilyputki lattian alla perusmaassa 
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Radon imuriputken keräilyputkesta lähtee putki johdettavaksi katolle ja asennus-
paikka on tiivistetty hyvin ympäröivään materiaaliin 

 

Kuva 2, radon putken alku päiväkodin tilassa kellaritilassa  

 

Kuva 3, Radon imuriputkiston paikka päiväkodin tilassa 07 

 

Kuva 4, eristetty radon putki 1.kerroksessa 
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3. Rakenteiden tiivistyskorjauksia 

Kohteessa on suoritettu radonkorjauksiin ja sisäilmatutkimuksiin perustuvia tiivistys-
korjauksia rakenteiden osalta 

 

Kuva 5, päiväkodin tilassa kerhohuoneen 07 lattiarakenteiden tiivistykset  

  

Kuva 6, päiväkodin tilassa kellarin käytävän lattiarakenteiden tiivistykset 
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Kuva 7, Tiivistykset tehty kaikissa huonetiloissa päiväkodin osalta lattian ja seinäliit-
tymiin ja lattiarakenteissa kaikki silmin havaittavat railot/halkioimat on tiivistetty. Tii-
vistykset on suoritettu tiivistyksiin suunnitellulla Kiillon tiivistysmateriaalilla.  

 

4. Muut korjaukset 

Kohteessa on lisäksi suoritettu muita korjauksia tutkimusraportit huomioiden ja kor-
jaukset jatkuvat vielä. Näiden lisäksi päiväkodin puolella on suoritettu pinnoitteiden 
korjausta mm. lattiamatot vaihdettu purettujen vinyylilaattojen tilalle sekä tilojen sei-
nien maalipintoja uusittu. Kohteessa tullaan suorittamaan myös ikkunanvaihdot 
missä on huomioitu suunnitelmallisesti korvausilmaventtiilit.  

 

Tulevat mittaukset ja tutkimukset 

Kohteessa on aloitettu radonmittaus uudelleen viikolla 40. Kohteeseen tullaan tekemään 
laajat ja kattavat rakenneavaukset alkaen viikolla 42 niin että tutkimukset päiväkodin osalta 
saadaan tehtyä viikolla 42 ja tarvittaessa tutkimukset jatkuvat asuinhuoneistojen osalta vii-
kolla 43. Tutkimuksissa tullaan tekemään rakenteiden mikrobi ym. tutkimukset asumister-
veysasetusten mukaan sekä kosteusmittaukset. Koska kohteessa on tehty kesän aikana 
korjauksia mm. tiivistys- ja pinnoitekorjauksia niin varsinaiset sisäilmamittaukset (TVOC) 
tämän vuoden puolella voivat epävarmoja koska suositus on että mittaukset tulisi suorittaa 
korkeintaan 6 kuukauden kuluttua korjaustöiden valmistuttua. näiden sisäilmamittausten 
tarpeellisuus ja ajankohta tarkistetaan asiantuntijoilta ja voidaanko mittaukset vielä suorit-
taa tämän vuoden puolella.  
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Yleinen oma arvio kohteesta 

Kysymyksessä on vanha koulu rakennus joka on arviolta noin 60 vuotta vanha. Rakennus 
on rakennettu sen ajan rakennustavan mukaisesti ja eristemateriaalina on käytetty mm. 
sahanpurua. Tehdyissä tutkimuksissa ja korjaustöiden aikana avatuissa rakenteissa päivä-
kodin osalta ei ole havaittu eristeissä kosteutta ja näin ollen viittausta rakenteiden vahin-
goittumiseen. Kohteen tiivistyskorjausten lähtökohtana on ollut että hallitsematon ilmavir-
tausten kulku rakenteista sisäilmaan saadaan pois suljettua tai ainakin minimoitua hyvin 
vähäiseksi niin ettei ne aiheuta ongelmia käyttäjille. Rakennus on vanha ja eristeenä käy-
tetty sahanpuru, kuten myös Vahasen tutkimusraportissa asia tuodaan esille, asettaa koh-
teelle tarkkaa seurantaa myös jatkossa vaikka olosuhteita saataisiinkin parannettua raken-
teiden tiivistyksillä. Kohteessa tullaan nyt suorittamaan laajemmat rakenneavaukset missä 
pyritään tutkimaan rakenteiden mikrobit ym. asumisterveysasetusten mukaisesti. Tutki-
mustulokset pyritään saamaan pikaisesti mutta arvio tutkimustulosten valmistumisesta vie 
noin 1-2 kuukautta. Tarkemmat jatkotoimenpiteet tulee tehdä sitten kun tutkimustuloksista 
on saatu tutkijoilta lopullinen tutkimusraportti. Tähän mennessä tehtyjen tutkimusten ja teh-
tyjen tiivistyskorjausten mukaan oma arvioni on, että kohdetta voidaan käyttää normaalisti 
edellyttäen myös lisäksi kohteen ilmanvaihdon toiminnan saamista hallitulle tasolle. Lisäksi 
edellytetään että tehdyillä radonkorjauksilla on saavutettu lopputulos niin, että radonin uu-
delleen mittausten avulla todetaan radonin arvot laskeneet sallitulle tasolle.   

Vertailu muihin rakennuksiin 

Monitoimitalo Tiilään rakennusta tehtyjen tutkimusten ja havaintojen perusteella ei voida 
pitää huonompana rakennuksena kuin saman ikäisiin muihin rakennuksiin nähden kuten 
esimerkiksi Särkijärven kouluun tai Kuusilinnan ryhmäperhepäiväkodin tiloihin. Särkijärven 
koululla ja Kuusilinnan ryhmäperhepäiväkodissa on suoritettu sisäilmasto- ja kosteustekni-
nen kuntotutkimus vuoden 2018 aikana Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n toimesta. Koh-
teessa on mitattu haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pitoisuutta ja sisäilman hiilidi-
oksidipitoisuutta. Mittaustulosten perusteella kohteen VOC arvot olivat koulun osalta nor-
maalit mutta ensimmäiset mittaukset päiväkodin osalta olivat korkeat mutta uudelleen mit-
tauksissa on todettu normaaliksi. Hiilidioksidimittausten mukaan sekä koulussa sekä päi-
väkodin puolella oli hetkellisiä hiilidioksidin määrän ylityksiä. Swecon tutkimusten 2018 
mukaan Päiväkoti Tammenterhon osalta myös esiintyi hiilidioksidin määrässä hetkellisiä 
ylityksiä.  Vertailuna voidaan todeta että molemmat rakennukset ovat vanhoja ja ilman-
vaihto toimii painovoimaisena, niin näiden perusteella ei voida myöskään osoittaa suoraan 
että jompikumpi rakennus on terveellisempi käyttäjille.  

Yleistä asiaa itäpuolen varhaiskasvatuksen tiloista 

Valtuusto on tehnyt päätöksen taloudentasapainottamisohjelman mukaisesti siirtää ja kes-
kittää Askolan itäpuolen varhaiskasvatuksen Päiväkoti Tammenterhoon. Asiasta on kes-
kusteltu paljon ja myös kuntalaisten osalta on tullut kysymyksiä siitä miksi Kuusilinnan ryh-
mäperhepäiväkodin tiloja ei voida käyttää itäpuolen varhaiskasvatuksen tiloiksi. Tällä het-
kellä se lapsi määrä mikä on yhteensä päiväkoti Tammenterhossa ja Kuusilinnan ryhmä-
perhepäiväkodissa ei voida sijoittaa Kuusilinnaan ilman suurempia investointia kohteen 
laajennukseen ja korjaukseen. Kuusilinnan perhepäiväkodin tilat eivät täytä turvallisuuden 
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osalta niitä kriteerejä mitä päiväkodin tiloilta vaaditaan ja muutokset vaatisivat isot korjauk-
set ja laajennuksen. Mikäli itäpuolen varhaiskasvatusta varten hankittaisiin nopealla aika-
taululla siirtoparakit ja kokonaislaajuus noin 350 m2 tulisi perustamiskustannukset ole-
maan noin 80 -100 000 euroa ja parakkien vuokra vuositasolla noin 80 000 euroa ja lisäksi 
päälle muut lisääntyneet ylläpitokulut mm. sähkö. Vuoden 2019 investointiohjelmassa var-
haiskasvatuksen toimitilojen korjauksille on varattuna kokonaisuudessaan 140 000 euroa 
ja tällä hetkellä Monitoimitalo Tiilään korjauksiin on käytetty noin 50 000 euroa ja ikku-
nakorjaukset tulevat olemaan noin 38 000 euroa ja nyt tulevat lisätutkimukset tulevat mak-
samaan noin 16 -20 000 euroa. Tarvittavat lisäkorjaukset ja kustannukset riippuvat nyt li-
sätutkimuksista ja radonmittaustuloksista. Monitoimitalo Tiilään kustannukset jakaantuvat 
päiväkoti Tammenterhon ja kahden asunnon kesken noin laajuuden suhteessa.  

Askolan kunnan kiinteistöt ja investointiohjelma 

Olen pakotettu tuomaan esille tässä samassa yhteydessä päättäjille sen tosiasian ja oman 
näkemykseni Askolan kunnan kiinteistöistä. Vuoden 2019 investointiohjelma kiinteistöjen 
korjausten osalta on tehty hyvin varovaisesti taloudelliseen tilanteeseen nähden. Kiinteis-
töjen korjausvelka on kasvanut vuosien varrella hallitsemattomalle tasolle kuten varmaan 
monessa muussakin kunnassa. Mikäli tekninen toimi pystyy tarjoamaan tarvittavat tilat tur-
vallisena ja terveenä käyttäjille tulisi kunnassa tehdä tärkeä strateginen päätös kiinteistö-
strategiasta. Todellisuudessa kiinteistöstrategia tarkoittaa kiinteistöjen salkuttamista niin 
teknisen kunnon kuin myös palvelutarpeen kannalta. Kiinteistöstrategian ja talouden kan-
nalta tulee harkita syvästi sitä että mitä kiinteistöjä kunta tarvitsee sekä mitä kiinteistöjä 
pystyy pitämään tässä taloudellisessa tilanteessa. Teknisen toimen käyttötalouden budjetti 
on pieni verrattuna mm. perusturvan- ja sivistystoimen budjettiin mutta isot tarvittavat in-
vestoinnit voivat velkaannuttaa kuntaa hallitsemattomasti. Tekninen toimi kuitenkin vastaa 
tilojen kunnosta ja kiinteistöjen hallitsematon korjausvelka voi johtaa ja on jo johtanut hallit-
semattomiin tulipalokorjauksiin hallittujen sekä ennakoitavien korjausten sijaan. Huomatta-
via vuoden 2020 investointeja tulee olemaan mm. Monninkylän koulun II-vaiheen rakenta-
minen noin 2,5 -2,8 milj. euroa, Askolan koulukeskuksen vanhojen tilojen korjaukset 0,4 -
0,6 milj. euroa, Askolan Lukion korjaukset mm. salaojat ja tarkentuvat suunnittelun perus-
teella noin 0,3 – 0,5 milj. euroa, Kiinteistöjen energiataloudelliset korjaukset mm. lämmön-
tuotantotapojen muutokset noin 0,3 -0,5 milj. euroa riippuen kiinteistöjen määrästä mitä 
otetaan mukaan ja summa voi myös pienentyä tarkemman energiakatselmuksen tarkas-
tuksen jälkeen, vesi- ja viemärilaitoksen tarvittavat investoinnit noin 0,2 – 0,3 milj. euroa. 
Tässä lueteltuna tällä hetkellä tiedossa olevat suurimmat investointikohteet ja tarkemmat 
kohdekohtaiset kustannusarviot tarkentuu suunnittelun aikana.  
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