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1.

LÄHTÖTIEDOT JA KÄYTTÄJIEN HAASTATTELU
Tutkittu rakennus sijaitsee Oulun kaupungin keskustassa. Rakennus on rakennettu
vuonna 1935 ja se valmistui alun perin Oulun kaupungin keskuskansakouluksi. Rakennusta on laajennettu vuonna 1952.
Rakennuksen kantava runko on tiilimuurattu ja ulkoseinät ovat tyyppiä tiili + eriste +
tiili, jonka päällä on rappauspinta. Rakennuksen välipohjat on toteutettu alalaattaholvirakenteella. Rakennus on kolmekerroksinen ja siinä on betonirunkoinen kellari. Rakennuksessa on kermipäällysteinen tasakatto.
Rakennukseen on tehty vuosien aikana lukuisia korjauksia ja laajennuksia, jotka ovat
lueteltu seuraavassa pääpiirteittäin:
-

-

1.1

Rakennuksen eteläpään laajennuksessa yksikerroksisen osan muunto kolmekerroksiseksi ja lisärakennuksen teko 1950-luvulla.
Kanslian, lääkäritilojen ja opetuskeittiön muutostöitä vuona 1966.
Keittolan ja keittiöhenkilökunnan sosiaalitilojen perusparannus- ja muutostyö
vuonna 1976.
Liikennevalojen ohjauskeskuksen rakennustyö vuonna 1977.
Sisäväliseinien muutostöitä vuonna 1978.
Perusparannus 1980-luvulla, jossa käyttötarkoituksen ja sisärakenteiden muutostöitä. Lisäksi ilmanvaihtotekniikan muutostöitä.
Vuonna 1992 LVIS muutostöitä
Kiinteistöstä löydettiin vuonna 1996 kosteusvaurioita Oulun Aluetyöterveyslaitoksen toimesta mm. toisen kerroksen hammaslääkärihuoneiden lattioiden alapuolella olevissa rakenteissa sekä kellarin lattiassa ja seinärakenteiden alaosissa. Kosteusvaurion korjaamiseksi kohteeseen suoritettiin laaja perusparannus vuonna
1997. Perusparannuksessa suoritettiin mm. salaojien, sadevesiviemäreiden sekä
perusmuurin kosteuseristyksen rakentaminen. Lisäksi ilmanvaihdon peruskorjaus,
jossa uusittiin tärkeimmät ilmanvaihtokoneet ja säilyville ilmanvaihdon osille suoritettiin puhdistus ja desinfiointi. Toisen kerroksen lattian kosteusvaurioituneiden
alueiden rakenteet ja hammaslääkärien huoneiden alapuolisten tilojen kattojen levytykset runkoineen purettiin ja uusittiin. Kosteusvaurioituneille alueille suoritettiin
tämän jälkeen desinfiointihöyrytys. Käytävien ja huoneiden linoleumlaatat on poistettu rakennuksen III-alueen(päärakennus) eteläpäädyn puolelta.
Vuonna 1997 uusittiin myös potilashissi ja suoritettiin keittiön peruskorjaus.
Vuonna 2005 asennettiin kellarin IV-kone, jonka toiminta-alueena on kellarin sosiaali –ja varastotilat sekä ruokailutilat. Liitos kolmannen kerroksen IV-koneeseen
tulpattiin. Lisäksi kellarin suurtalouskeittiölle rakennettiin oma ilmanvaihtokone.
Kiinteistön ilmanvaihto-, vesi ja viemärijärjestelmiin tehtiin paikallisia muutostöitä.
Asiakirjat ja aiemmat tutkimukset

Keskustan terveysaseman kiinteistöä koskevia asiakirjoja löydettiin tätä kuntotutkimusta varten Oulun Tilaliikelaitoksen arkistosta sekä korjausprojektien vetäjiltä seuraavasti:
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1.2

-

Alkuperäinen ja vuoden 1966 muutostöiden rakennustapaselostus.

-

Vuoden 1952 julkisivu-, leikkaus ja pohjapiirroksia.

-

Rakennuslupahakemuksia eri vuosilta.

-

Asemapiirros 1970-luvulta.

-

Vuoden 1976 keittolan ja keittiöhenkilökunnan sosiaalitilojen perusparannus- ja
muutostöiden työselitys.

-

Oulun aluetyöterveyslaitoksen kosteus- ja homevaurioiden selvitys 30.8.1996

-

Huonetilojen ja kosteusvaurioiden korjaustyön purkutöiden katselmus 20.5.1997

-

Kosteuskorjausten ja tilamuutosten rakennustapaselostus 13.12.1997

-

Korjaus ja muutospiirrokset vuodelta 1997

-

Kuntoarvio 19.3.2001 VTT Rakennustekniikka/Martti Hekkanen

-

LVIS-järjestelmien parannuspiirustukset vuodelta 2005

-

YIT kiinteistötekniikka: Ilmamäärien mittauspöytäkirja 27.7.2005

-

YIT kiinteistötekniikka: Vesimäärän mittauspöytäkirja 14.7.2005
Tutkimusvälineet ja menetelmät

Rakenteissa havaittujen ja epäiltyjen ongelmien selvittämiseksi tehtiin rakenteiden avauksia ja porauksia. Avauksista ja porauksista tarkastettiin rakenneratkaisut, käytetyt materiaalit ja niiden paksuudet sekä arvioitiin rakenteiden vaurioitumista ja tarvittaessa
otettiin materiaalinäytteitä vaurioitumisen selvittämiseksi. Laboratorionäytteiden tutkimisen suoritti työterveyslaitoksen Oulun yksikkö. Tutustumiskierroksen pintakosteuden
kartoitukset suoritettiin GANN Hydromette UNI 1 pintakosteusosoittimella.
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2.

RAKENNESELVITYKSET JA TUTKIMUSTULOKSET
Ennen varsinaisia tutkimuksia suoritettiin alustava silmämääräinen tarkastus/tutustumiskierros, 22.10.2008. Tarkastuksessa käytiin läpi kaikki huoneet missä
sisäilmaongelmia oli käyttäjien mukaan ilmennyt. Tarkastetuissa huoneissa suoritettiin pintakosteuskartoituksia pistokoemaisesti. Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja.
Tutustumiskierroksen perusteella laadittiin kuntotutkimussuunnitelma kohteen ongelmien kartoittamiseksi.
Tutkimukset kiinteistössä sijoittuvat aikavälille 6.11.2008 – 21.1.2009.

2.1

KEITTIÖN VARASTOTILA (016) KELLARISSA
Keittiön varastossa havaittiin tutustumiskierroksella selkeä hajuhaitta, jota lähdettiin
tutkimaan selvittämällä kellarin seinä- ja lattiarakenne. Tilan seinään ja lattiaan suoritettiin avauksia, joista selvitettiin rakennetyypeiksi liitteissä 1-3 esitetyt rakenteet.
Liitteessä 4 on selvitetty rakenteiden avauskohdat ja näytteenottokohta.
Kellarin seinä on pääosin rakenteeltaan sisältäpäin lueteltuna seuraava:
-

Tasoite/maalipinta

-

180 mm tiilimuuraus

-

Bitumi

-

Betoni
Rakenteessa ei ole eloperäisiä materiaaleja, joista haju voisi syntyä.

Kuva 1. Kellarin seinäavaus.
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Kellarin ikkunan alapuolinen seinärakenne on sisältäpäin lueteltuna seuraava:
-

Tasoite/maalipinta

-

25mm Haltex-levy

-

400 mm tiilimuuraus

Perusmuurirakenteessa eloperästä materiaalia on Haltex-levy, josta otettiin materiaalinäyte. Haltex-levyä on käytetty ikkunan alapuolisissa rakenteissa todennäköisesti
patterin lämpösäteilyn estämiseksi seinärakenteeseen. Materiaalinäytteen mikrobianalyysin tulokset on esitelty raportin liitteessä 5 (Työterveyslaitos, materiaalinäytteen mikrobianalyysi, 29.12.2008).
Otetussa näytteessä ei havaittu kosteusvaurioitumiseen viittaavia merkkejä.

Kuva 2. Ikkunan alapuolisen seinärakenteen avaus.
Kellarin lattian rakenne on rakenteeltaan lattian tasosta lueteltuna seuraava:
-

100 mm betoni

-

Hiekkatäyttö

Rakenteessa ei ole eloperäisiä materiaaleja, joista haju voisi syntyä.
Keittiön varaston johtojen läpivientejä on tiivistetty, mutta niissä havaittiin edelleen
epätiiviyttä.
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Kuva 3. Johtojen ja putkien heikot tiivistykset.
Kellarissa tutkittiin lattiassa havaitun tarkastusluukun alapuolisten osien merkitystä
mahdollisena hajulähteen aiheuttajana. Avaamalla tarkastusluukku havaittiin, että
kyseessä on todennäköisesti viemärilinjan tarkastusluukku. Tarkastusluukusta ei havaittu hajuhaittaa.

Kuva 4. Kellarin lattiassa on todennäköisesti viemärin tarkastusluukku.
Työntekijöiden huonetilojen lattiassa, 1-3 kerroksessa, havaittiin läpivientejä, jotka
ovat todennäköisesti sähköjohtojen läpivientejä.
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Kuva 5. Huonetilojen läpiviennit tulpataan.

2.2

LVI-TEKNISET RAKENNUSOSAT
Rakennuksen huonetiloissa koetun huonon sisäilman vuoksi kiinteistössä suoritettiin ilmamäärien mittaus. Ilmamäärien mittausten tuloksista on kerrottu raportin liitteessä Lvi-kuntokatselmus. Ilmamäärien mittausten aikana havainnoitiin huoneiden
korkeampien tasojen kuten hyllyjen ja valaisimien päällä runsaasti pölyä. Lisäksi
huoneissa on paljon avonaisia paperinsäilytyskaappeja, jotka keräävät pölyä.
Lisäksi Lvi-kuntokatselmuksessa on selvitykset kuntotutkimussuunnitelmassa mainituista viemäriputken kapasiteetin riittävyydestä sekä pohjavesipumpun toiminnan
selvitys.
Kiinteistön IV-koneiden ovien tiiviys tarkastettiin merkkisavumenetelmällä. Ivkoneiden ovissa ei havaittu ilmavuotokohtia.
Kiinteistön Iv-tuloilmakanavista otettiin mineraalivillakuitunäytteet kanavien puhtauden selvittämiseksi. Pintanäytteet otettiin kolmannessa kerroksessa sijaitsevan Ivkonehuoneen molempien ilmanvaihtokoneiden Iv-kanavien tarkastusluukkujen kohdalta. Iv-kanavissa on merkinnät Tuloilmakanava 1 krs. sekä Tuloilmakanava 2 krslänsisivu.
Pintanäytteiden mineraalivillakuitupitoisuuksien tulokset on esitelty raportin liitteessä
6 (Työterveyslaitos, Pintanäytteen mineraalikuitupitoisuus, 29.1.2009).
Pintanäytteiden tulokset ovat seuraavat:
Tuloilmakanava 1.krs

4,1 kpl/cm²

Tuloilmakanava 2.krs länsisivu 82 kpl/cm²
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Tulokset jaetaan analyysin mukaiseen 14 cm² pinta-alasuhteen arvoon, josta saadaan näytteille tulokset:
Tuloilmakanava 1.krs

1,4 kpl/cm²

Tuloilmakanava 2.krs länsisivu 27,3 kpl/cm²

Pintanäytteestä tutkitaan mineraalikuitupitoisuus, josta ilmoitetaan yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut. Säännöllisen siivouksen piiriin kuuluvissa tiloissa tasopintojen kuitupitoisuudet, jotka ylittävät 0,2kpl/cm² pitoisuuden ovat merkittä
västi kohonneita. Pitoisuudet välillä 1-10 kpl/cm² ovat suuria. Iv-kanavissa mineraalikuitupitoisuuksia ei saisi olla.
Mineraalivillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja ne saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Iv-kanavien mineraalivillakuitupitoisuudet ovat kohteessa suuria.

3.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPITEET
Kellarin seinä- ja lattiarakenteessa ei havaittu kosteusvaurioon viittaavia merkkejä.
Tilassa aistittiin kuitenkin hajuja, joka on suositeltavaa selvittää tyhjentämällä varastotila kalusteista, jotta pystytään selvittämään onko hajulähde varaston tavaroissa.
Huonetilojen lattioiden läpiviennit suositellaan tiivistettävän.
LVI-teknisissä osissa on suositeltavaa noudattaa tämän raportin liitteenä olevassa
lvi-kuntokatselmuksessa esitettyjä jatkotoimenpiteitä.
Tarkastusten yhteydessä havaittu ylätasojen pölymäärä on suositeltavaa puhdistaa
säännöllisesti. Lisäksi huoneiden paperimateriaali suositellaan säilytettävän umpinaisissa säilytyslaatikoissa. Tasojen päällä oleva pöly ja avonaiset paperinsäilytyshyllyt saattavat aiheuttaa tunkkaisuuden tunnetta ja ylähengitysteiden oireita.
Iv-kanavista otettujen pintanäytteiden mineraalivillakuitupitoisuudet ovat suuria. Kuitupitoisuuden selvittämiseksi Iv-koneet on aukaistava ja suoritettava koneen sekä
kanavan ääneneristyksille sidontakäsittely. Lisäksi on varmistettava Iv-koneiden ilmanottokanavan tiiviys. Edellä mainittujen toimenpiteiden jälkeen ilmanvaihtokanavat on nuohottava. Nuohouksen jälkeen on suositeltavaa varmistaa iv-kanavien
puhtaus ottamalla kontrollipintanäytteet.
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Heti suositeltavat toimenpiteet hinta-arvioineen:
•

Tavaran poistaminen kellarin keittiön varastosta

•

Kaikkien huonetilojen(1-3 krs.) läpivientien tarkastus ja

300 €

tarvittaessa tulppaus
•

1500 €

Työhuoneiden ylätasojen siivous heti ja säännöllisin
välein.

•

3000 €

Yläkerran Iv-koneiden ja kanavien ääneneristyksien
avaus, tarkastus ja sidontakäsittely. Lisäksi IV-koneiden ilmanottokanavan tiiveyden tarkastus. Toimenpiteiden jälkeen suoritetaan Iv-kanavien nuohous ja
ilmamäärien tasapainotus.

20000 €

•

Kipsihuoneen vetokaapin suunnittelu ja asennus

3000 €

•

Pakkaamon ja ruokasalin ilmamäärien muuttaminen
ja Iv-suunnitelmien päivittäminen

•

2000 €

Ilmamäärien säätö työhuonetiloihin Iv-kuntokatselmuksessa esitetyllä tavalla.

2000 €
yht.

28100 €

1-3 vuoden kuluessa suositeltavat toimenpiteet hinta-arvioineen:
•

Työhuoneiden vanhempien muovimattojen uusinta.

•

Keittiön kohdepoistojen huippuimuri PK2 siirto ja
kanavointi vesikatolle.

•

10000 €

Työhuoneiden tavaransäilytyskaappien muuttaminen
umpinaisiksi

•

10000 €

5000 €

Pesualtaisiin tarvittaessa 50 mm hajulukkojen vaihto.
yht.

INSTARO Oy
PALJETIE 10
90150 OULU
010 839 3800, faksi (08) 311 3420
324 SIT Keskustan terveysasema rap

25000 €

11

KUNTOTUTKIMUS
Keskustan terveysasema
9.2.2009

4.

LIITTEET

Liite 1:

Kellarin seinärakenne

Liite 2:

Kellarin seinä, ikkunan alapuoli

Liite 3:

Kellarin lattia

Liite 4:

Pohjapiirros

Liite 5:

Työterveyslaitos, materiaalinäytteen mikrobianalyysi, 29.12.2008

Liite 6:

Työterveyslaitos, Pintanäytteen mineraalikuitupitoisuus, 29.1.2009

LVI-kuntokatselmus 30.1.2009

Instaro Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 95) mukaan

INSTARO OY

Oulussa 9.2.2009

___________________________
Antti Strömmer
puh: 010 839 3803
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