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TUTKIMUSAJANKOHTA

1.

13.6 – 14.8.2013

LÄHTÖTIEDOT
Kohteeseen suoritettiin kuntotutkimuksia, jossa tavoitteena oli kartoittaa rakennuksien yleiskunto sekä selvittää rakennetyypit ja niissä mahdollisesti esiintyvät vauriot.
Kaikki tutkimuskohteena olevat rakennukset ovat peruskorjaamattomia. Rakennuksiin on kuitenkin tehty kattokorjauksia ilmeisesti 90-luvun taitteessa.
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1.1

ASIAKIRJAT JA AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET
Tutkimuksia varten oli käytettävissä pohja-, julkisivu- ja asemapiirroksia piirustussarjat eivät olleet täydellisiä. Rakennuksiin on tehty arkkitehtiopiskelijoiden toimesta inventointia ja korjaussuunnitelmia 1990-luvun taitteessa.

1.2

TUTKIMUSVÄLINEET JA MENETELMÄT
Rakenteita tutkittiin aistinvaraisesti sekä ottamalla materiaalinäytteitä. Materiaalinäytteet otettiin rakenneavauksista tai kaivamalla purueristerakenteita. Tutkittavat
materiaalinäytteet analysoitiin Oulun aluetyöterveyslaitoksen laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteiden kohdekohtaiset tutkimushavainnot ja materiaalinäytteiden tulokset on esitetty erillisissä raporteissa. Tässä yhteenvedossa
on esitetty liitteenä tutkittujen materiaalinäytteiden laboratorioanalyysit (Työterveyslaitos, Analyysivastaus 232099, MB13-02350 sekä 232741,MB13-02432). Laboratoriossa tehdyt maalianalyysit ovat myös tässä yhteenvedossa liitteenä(Tikkurila
Oyj Maalianalyysiraportti 12282).
Työterveyslaitoksen analyysivastauksessa esitetyn tulkintaohjeen mukaan:
Materiaalinäytteen mikrobiologisen viljelyn tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja
vaurioitumiseen, mikäli materiaalinäytteessä on elinkykyisiä sieni-itiöitä runsaasti
(+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on kuitenkin normaalia.
Suoraviljelymenetelmän mikrobipitoisuus +++ (= runsaasti mikrobeja) ja ++++
(=erittäin runsaasti mikrobeja) vastaavat Asumisterveysohjeen ja – oppaan (Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaita 2003:1, soveltamisopas 3. korjattu painos
2009) laimennossarjamenetelmällä viljellyn materiaalinäytteen tulkintaohjeen yli 10
000 cfu/g mikrobipitoisuutta ja + (=niukasti mikrobeja) ja ++ (=kohtalaisesti mikrobeja) vastaavat laimennossarjamenetelmän alle 10 000 cfu/g pitoisuutta, jolloin
mikrobilajisto on otettava tulosta tulkittaessa huomioon.
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2.

YHTEENVETO
Tutkimuskohteina olevien Varjakansaaren rakennusten kuntotutkimukset suoritettiin kesän ja syksyn 2013 aikana. Kuntotutkimukset keskitettiin tilaajan esittämien
tarkasteltavien rakennusten ulkoseinä, ylä- ja välipohjarakenteisiin. Tutkimuksissa
tarkasteltiin myös yleisesti rakennusten kuntoa sekä paikallisesti rakenteissa havaittuja puutteita ja ongelmakohtia.
Rakennusten yläpohjissa, mukaan lukien vesikatoissa havaittiin runsaasti puutteita
rakenteissa ja liittymissä. Puutteista aiheutuu kosteusrasitusta yläpohjan rakenteille. Yläpohjatiloissa vallitsee yleisesti riittämätön tuuletus sekä merkkejä pitkäaikaisista kattovuodoista ja kosteusrasituksesta. Vaurioita esiintyy etenkin jiirien ”satulakaton” räystäillä. Kattovuodoista on aiheutunut merkittäviä vaurioita rakennusten
ulkoseinä- ja yläpohjarakenteille. Välipohjien rakenteissa esiintyy myös yläpohjasta tulleiden vesivuotojen aiheuttamia jälkiä ja rakenteellisia ongelmia pinta- ja runkorakenteissa.
Rakennusten kellareissa havaittiin runsaasti vaurioitunutta materiaalia, kuten puurakenteita sekä lahoavaa muuta orgaanista ainesta kuten paperia ja olkia. Kellareissa vallitsee avovesitilanne ja kellarien betonirakenteiset perusmuurit sekä lattiarakenteet ovat halkeilleet ja routineet. Kylmillään olevien rakennusten kellarien
pinnoilla esiintyy vaihtelevasti laajoja lahovaurioita sekä mikrobikasvustoa.
Rakennusten ryömintätilojen ongelmia ovat huono tuulettuvuus ja paikoin matala
ryömintätila sekä ryömintätilan maapohjalla oleva orgaaninen materiaali. Tuuletuksen puutteesta johtuen mikrobikasvustoa esiintyy ryömintätilassa alapohjan puurakenteiden pinnoilla.
Ikkunoissa ja ovissa esiintyy yleisesti laajoja vaurioita pinnoitteissa ja paikallisia
lahovaurioita ulkopuolisissa osissa. Ikkunoiden ja ovien korjaukset tulee toteuttaa
kokonaisvaltaisesti kaikissa rakennuksissa.
Suositeltuina korjaustoimenpiteinä on esitetty kellarien kokonaisvaltaista korjaamista. Yläpohjarakenteille tulee suorittaa perusteellinen korjaus mukaan lukien vesikatot niissä esiintyvien rakenneratkaisujen ja vesikatteen alapuolisten rakenteiden puutteista johtuen. Ylä- ja alapohjaneristeet sekä pintamateriaalit tulee uusia
ja asentaa rakenteeseen ilmansulku. Välipohjarakenteiden eristeet tulee uusia sekä puhdistaa runkorakenteet. Ulkoseinärakenteiden korjauksiin liittyen sisäpuoliset
pinnoitteet tulee uusia mikrobivaurioiden takia. Ulkoverhouslaudoitukset tulee uusia sekä asentaa hirsirungon ulkopuolelle tuulensuoja ja tuuletusrako rungon vaurioitumisen ehkäisemiseksi. Hirsirunkojen lahovauriot tulee kartoittaa ulkoseinien
korjausten yhteydessä.
Rakennuksissa esiintyvien puutteiden sekä olemassa olevien laajojen vaurioiden
korjaaminen ja sitä kautta rakennusten elinkaaren jatkaminen tulee tarkastella rakennuksen tulevaisuuden käyttötarkoituksen mukaan. Tarkastelussa tulee ottaa
huomioon myös taloudellisesti merkittävät, laaja-alaiset korjaukset sekä teknisesti
haastavat yksityiskohdat ja niiden suunnittelu.
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3.

TUTKIMUSHAVAINNOT

3.1

PERUSTUKSET
Rakennukset ovat perustettu pääosin lohkottujen luonnonkivien varaan. Perustuksien välissä on myös osassa rakennuksia niin sanottuja ”tikkurappauksia”. Osassa
rakennuksissa on jatkuvia betonisokkeleita sekä perusmuureja kellareissa.
Luonnonkiviperustuksien päälle rakennetuissa rakennuksissa havaittiin yleisesti
seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:




perustukset ovat painuneita etenkin rakennuksen ulkoreunoilla
runsaan aluskasvillisuuden johdosta kivissä laajaa sammaloitumista painumisesta ja kosteudesta johtuen
perustuksien välissä olevat tikkurappaukset ovat vaurioituneita ja osin rappaus on pudonnut.

Betoniperustuksien päälle rakennetuissa rakennuksissa havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:






matalissa betoniperustuksissa sammaloitumista
raudoitteita pinnassa ja halkeamia, puutteellisesti raudoitettuja rakenteita
painumia perustuksissa
pystysuuntaisia halkeamia sokkeleissa ja perusmuureissa
kosteuden aiheuttamaa kalkkihärmää perusmuureissa ja
mikrobivaurioita pinnoilla.

Vaurioita rakennuksien perustusrakenteisiin ovat aiheuttaneet routiminen ja mahdollisesti myös rakenteiden painuminen. Perustukset tulee oikaista kaikkien rakennuksien osalta ja asentaa bitumikaista puurakenteiden ja perustusosien väliin
mikäli sitä ei alahirren osalla ole.
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3.2

MAANVARAISET ALAPOHJARAKENTEET
Rakennuksien maanvaraiset alapohjarakenteet ovat yleisesti rakennuksien kellareissa olevia betonirakenteisia alapohjia.
Maanvaraisissa alapohjarakenteissa rakennuksissa havaittiin yleisesti seuraavia
rakenteellisia ongelmia ja puutteita:





painumia kellareiden laattojen sekä perusmuurien osalla
laaja-alaisia routimisen ja painumisen aiheuttamia halkeamia laatoissa
puutteellinen raudoitus, joista aiheutuu halkeamia
kellareissa yleisesti oleva avovesitilanne, jossa kellarin lattialla hulevesiä jotka ovat päässeet kellareihin haljenneiden
perusmuurien kautta.

Kellarien alapohjan täyttöhiekat tulisi vaihtaa ja asentaa alapohjaan ja perusmuuriin kapillaarikatkosora sekä routaeristerakenteet.
3.3

RYÖMINTÄTILAISET ALAPOHJARAKENTEET
Rakennuksien ryömintätilaiset alapohjarakenteet ovat rakennuksissa yleisesti betoni tai luonnonkivien varaan perustettujen rakennuksen alapohjan ryömintätiloja,
joissa tuuletus on toteutettu perustukseen tehtyjen aukkojen kautta.
Ryömintätilaisissa alapohjarakenteissa rakennuksissa havaittiin yleisesti seuraavia
rakenteellisia ongelmia ja puutteita:





ryömintätilan tuuletus puutteellinen johtuen tehdyistä aukoista perustukseen, aukkojen koko yleisesti pieni
orgaaninen aines ryömintätilan lattialla, puu, olki, paperi,
kutterinpuru
matala ryömintätila
kosteusrasitusta puutteellisista maanpinnan kaltevuuksista
rakennuksen ulkoreunojen osalta, rännivesiä ei ole ohjattu
pois perustuksien ja ryömintätilan vierestä.

Rakennusten alapohjarakenteet tulee korjata kokonaisvaltaisesti. Korjaus sisältää
kaikkien purueristeiden, aluslaudoituksen sekä lattioiden pintarakenteiden poistamisen ja uusien materiaalien asentamisen. korjausten yhteydessä tulee asentaa
eristeiden sisäpinnalle ilmansulku estämään ilmavirtausten pääsy alapohjasta
huoneilmaan ja vähentämään huoneilman kosteuden siirtymistä eristerakenteisiin.
Jäljelle jäävät kantavat puuosat tulee puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida.
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3.4

VÄLIPOHJARAKENTEET
Rakennuksissa on puurakenteiset välipohjarakenteet ovat tyypillisiä puru ja kutterinlastulla eristettyjä välipohjia rakennuksen 1 ja 2 krs. välissä. Välipohjarakenteessa on näkyvissä yleisesti laaja-alaisia vaurioitumisia, jotka johtuvat katolta tulleista vuotovesistä.
Välipohjarakenteissa havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:
 runsaasti vaurioita kattopaneeleissa ja välipohjan eristeistä
kattovuodoista aiheutuen, kosteusvaurioista johtuen näkyvää mikrobikasvustoa esiintyy myös kattopaneeleissa
 kattopaneelien muodonmuutokset vuotokohdissa sekä paneelien maalien hilseily ja paikoittain esiintyvät lahovauriot
 paritalojen kellarirakenteiden välipohjissa esiintyy laajaa
mikrobikasvustoa kellarin puurakenteisissa välipohjan osissa.
Välipohjarakenteet tulee korjata kokonaisvaltaisesti. Korjaus sisältää kaikkien purueristeiden, alakattojen sekä lattioiden pintarakenteiden poistamisen. Jäljelle jäävät kantavat puuosat tulee puhdistaa ja tarvittaessa desinfioida.

3.5

ULKOSEINÄRAKENTEET
Rakennuksissa on pystyhirsirakenteiset ulkoseinät pois lukien rakennus 3, jossa
poikkeavasti vaakahirsirunko. Kaikkien rakennuksien ulkoverhouslaudoituksessa
paikoin pintalahoa sekä maalipinta suuressa osassa ajan saatossa kulunut pois.
Hirsirunkojen alahirsiä tutkittiin lahoporauksin ja tutkimuksien yhteydessä havaittiinkin useissa kohdissa lahovaurioita.
Ulkoseinärakenteissa havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:
 tuuletusraon puuttuminen ulkoverhouspaneelin ja runkohirren välistä, ulkoverhouspaneelien alaosat lahoja, paneeleissa kuivumiskutistumaa ja halkeilua
 ulkoseinissä lintujen tekemiä suuria koloja suuressa osassa
rakennuksista
 laajoja lahovaurioita kattorakenteiden ja avokuistien vuodoista johtuen
 bitumikermin puuttuminen perustuksen ja alahirren välistä
 useita vaurioita sisäpintojen pinnoitteissa kattovuodoista aiheutuen.
Ulkoseinien ulkopinnan lautaverhoilu tulee uusia ja asentaa laudoituksen taakse
tuuletusrakoa vasten rimoitus. Samalla tarkastetaan seinän hirsirungon lahovaurioituminen mm. kattovuotojen kohdilta. Samassa yhteydessä voidaan tarkastaa
myös riivaus hirsien välissä ja mahdollisen tuulensuojan tarpeellisuus.
Sisäpintojen tapetit, pinkopahvit ja mahdolliset muut sisäpintamateriaalit tulee
poistaa niissä esiintyvien näkyvien kosteusvaurioiden takia.
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Hirsirungoista on arvioitu, että kattovuotojen kohdilta joudutaan lahovaurioituneita
hirsiä uusimaan. Myös alahirsiä joudutaan vaihtamaan laajasti lahoporausten yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan.
3.6

VÄLISEINÄRAKENTEET
Rakennuksissa on väliseinärakenteita 1. ja 2.kerrosten lisäksi kellaritiloissa. Kellaritilan väliseinärakenteet ovat pääosin lautarakenteisia, muut väliseinät ovat pääosin hirsirunkoisia. Paikoin voi olla käytetty pystyrunkorakenteita sekä paritalojen
osalta lastulevyä.
Väliseinärakenteissa havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:
 kattovuodoista aiheutuvia ongelmia sisäpinnoitteissa pistemäistä mikrobikasvustoa, kupruilua ja tummentuneita vesivuotojälkiä.
Väliseinärakenteista puretaan pintarakenteet molemmin puolin runkoja, jäljelle
jäävät rakenteet mahdollisesti desinfioidaan ja lahovauriot seinärakenteet uusitaan.
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3.7

YLÄPOHJARAKENTEET JA VESIKATOT
Rakennuksissa on puurunkoisia ja purueristeisiä yläpohjatiloja 2. kerroksen yläpuolella sekä 1. kerroksen yläpuolella ns. poskitiloissa. Rakennuksien vesikate
materiaaleina on käytetty huopa- ja tiilikatteita. Katepintoja on paikallisesti korjattu
ja uusittu 90.luvun taitteessa.
Yläpohja- ja vesikattorakenteissa havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:
 kattoturvatuotteet puuttuvat, olemassa olevat portaat lapetikkaat ovat lahonneita/puuttuvat
 tiilikatoissa runsaasti haljenneita tiiliä, joista vesivuotoja
yläpohjan puupohjaisiin eristeisiin, aluskatteessa puutteita
ja vuotoja etenkin räystäillä
 huopakatot käyttöikänsä päässä, liittymät ulkoseinärakenteisiin puutteellisia muun muassa ylösnostot rakennuksen
ulkoverhoukseen
 huopakatoissa vesivuotojen jälkiä harjoilla ja jiireissä sekä
etenkin ”satulakaton” räystäillä
 puutteelliset liittymät savuhormien ja vesikaton liitoskohdassa, joista vesivuotoja yläpohjan puupohjaisiin eristeisiin
ja kantaviin rakenteisiin
 räystäskourut tukossa ja painuneet, aiheuttavat julkisivulle
ja räystäsrakenteille kosteusrasitusta
 räystäiden aluslaudoitukset ovat paikoittain lahovaurioituneita ja puu-osissa esiintyy kosteuden aiheuttamia muodonmuutoksia ja maalien hilseilyä
 osassa rakennuksista on lahovaurioita vesikaton kantavissa
rakenteissa.
Talotikkaat, lapetikkaat ja kattokulkusillat tulee rakentaa. Kattopinnoissa on useita
vuotokohtia, jotka ovat aiheuttaneet merkittäviä vaurioita myös yläpohja-, ulkoseinä- ja sisäpuolisille rakenteille.
Yläpohjan eristeissä esiintyy mikrobikasvustoa kattovuotojen kohdilla sekä osassa
näytteistä myös niillä kohdilla, joissa selkeitä kattovuotojälkiä ei ole tutkimuksissa
havaittu. Osasta rakennuksista yläpohjasta purueristeitä on vuotokohdalta poistettu. Yläpohjan eristeiden vaurioituminen johtuu osin kattovuodoista, osin eristeiden
mikrobivaurioituminen voi olla aiheutunut myös yläpohjan tuuletuksen puutteesta.
Yläpohjarakenteessa ei ole ilmansulkupaperia eristeiden alapinnassa, joten ilmavuodot yläpohjasta huonetilaan ovat mahdollisia.
Kattopinnat tulisi uusia/korjata kokonaisvaltaisesti sekä osa kattorakenteiden aluslaudoituksista. Samalla korjata tulisi myös vesikatteiden aluskatteet ja uusia myös
yläpohjan purueristeet ja asentaa eristeiden sisäpinnalle ilmansulku estämään ilmavirtausten pääsy yläpohjasta huoneilmaan ja vähentämään huoneilman kosteuden siirtymistä eristerakenteisiin.
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3.8

IKKUNAT JA OVET
Rakennuksissa on puuikkunat ulkoseinien puukarmeihin kiinnitettyinä, suurin osa
ikkunoiden sisemmistä ikkunapuitteista on irrotettu ja kasattu rakennukseen eri
huonetiloihin.
Ikkunoissa havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:








osa ikkunoiden sisimmistä puitteista on poistettu, varmuutta
ikkunoiden olemassaolosta ei ole
ikkunoiden ulkopuitteissa yleisesti lahovaurioita alaosissa
vedenohjauspuissa
maalipintojen kunto heikko, maali hilseilee tai on rapistunutta
osa ikkunaruuduista rikki
ikkunoiden ulkopuitteiden kittaukset irronneet josta johtuen
sadevesi lahottaa ikkunan jakopuitteita
osassa karmirakenteista esiintyy maalin hilseilyä ja karmirakenteet ovat vääntyneet ulkoseinien epätasaisesta painumisesta johtuen
ikkunoiden rautaosissa ruostetta kuten saranat ja jako- ja
välipuitteiden ”reunaraudat”.

Ikkunat tulee kunnosta ja tarvittaessa korjata puuttuvat puitteet uusilla. Ikkunoiden
kunnostuksen voi tehdä paikan päällä uusimalla kittaukset, kaapimalla irtoavan
maalin pois, maalaamalla puuosat ja vaihtamalla rikkoutuneiden ruutujen tilalle
uudet. Tällä korjauskeinolla ikkunoiden runkojen kierouksia ei saada oikaistua, ja
ikkunat jäävät vetoisiksi.
Suositeltava korjauskeino on purkaa ikkunoiden puitteet ja mitata karmiaukot. Ikkunoiden puuosat tulee puhdistaa ja uusia lahovaurioituneet osat sekä oikaista
puitteet ja karmirakenteet. Tämän jälkeen lasit tai asennetaan takaisin puitteisiin ja
kitataan ja asennetaan oikaisun ja maalauksen jälkeen takaisin puhdistettuihin
karmeihin. Ikkunoiden korjausten yhteydessä parannetaan myös ikkunan karmin ja
hirsirungon liitoskohtia tiivistämällä.
Rakennuksissa olevat pääovet ja väliovet ovat yleisesti puurunkoisia alkuperäisiä
”peiliovia” puurunkoisiin karmeihin kiinnitettyjä.
Ovissa havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:




kellarien puurakenteisissa paneloiduissa ovissa on runsaasti lahovaurioituneita rakenteita, kellarien ovissa mikrobikasvustoa rakenteiden pinnoilla
huoneistojen väliovissa kauttaaltaan maalihilseilyä ja muodonmuutoksia, suuresta huoneilman kosteudesta johtuen
rakennuksen ulko-ovissa tyypillistä maalihilseilyä puutteellisesta huoltomaalauksesta johtuen, ovien karmeissa painumia rungon muodonmuutoksista johtuen
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ovien käynti on paikoitellen huono rakenteiden painumisesta johtuen

Ovien kunnostus on mahdollista. Suositeltava korjauskeino on purkaa ja huoltomaalata ovilehdet. Ovien karmien puuosat tulee puhdistaa, oikaista ja huoltomaalata. Tämän jälkeen asennetaan oikaisun ja maalauksen jälkeen takaisin puhdistettuihin ja oikaistuihin karmeihin.
3.9

AVOKUISTIT JA KUISTIEN PORRASRAKENTEET
Useissa rakennuksista on puurunkoiset kuistit sisäänkäyntien edustoilla. Puurunkoisten kuistien vesikatteena on käytetty yleisesti huopakatetta.
Avokuisteista ja porrasrakenteista havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja puutteita:








kuistien katemateriaalit ovat iäkkäitä
katteiden pinnoilla sammaloitumista ja liittymät ulkoseinän
rakenteisiin puutteellisia muun muassa ylösnostojen osalta
vesikatteiden räystäät tukossa ja sammaloituneet, joista vesi rasittaa räystäs- ja ulkoverhouksen laudoituksia
aluslaudoituksissa osassa merkkejä vesikatteen vuodoista
avokuistien porrasrakenteet ovat huonokuntoisia ja niissä
esiintyy lahovaurioita
kuistien puuosissa maalipinnan irtoamista ja tästä aiheutuen puuosien lahovaurioita etenkin ulkoverhouslaudoituksessa ja kuistin lattialaudoituksessa
kuistien alapuolinen tuulettuvuus heikko, ryömintätiloissa
kuistin alla sinne kuulumatonta materiaalia, kuten puuta ja
rakennusmateriaaleja.

Kuistien puuosat tulee kunnostaa kaapimalla irtonainen maaliaines ja maalamalla
avokuistit uudelleen. Kaikkien avokuistien kattopintojen uusiminen ja liittymien korjaaminen on syytä tehdä rakennuksien vesikatteiden korjausten yhteydessä.
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3.10

HORMIT JA TULISIJAT
Rakennuksissa olevat hormien ja tulisijojen rakenteet ovat todennäköisesti alkuperäisiä tiilimuurihormeja sekä -uuneja, jotka tukeutuvat alapohjissa oleviin betoni ja
luonnonkiviperustuksiin. Lisäksi rakennuksissa on ns. pönttöuuneja ja valurautaisia helloja.
Hormeissa ja tulisijoissa havaittiin yleisesti seuraavia rakenteellisia ongelmia ja
puutteita:
 ulkopuolisissa savuhormien yläosissa rapautumaa tiilissä ja
laasteissa
 hormeilla ei ole sadesuojaa ”piipunhattua”
 pellitykset hormin yläosassa irtoilleet ja tiiliä puuttuu
 osa hormeista on tukossa
 liittymät vesikatteeseen epätiiviitä, yläpohjassa olevissa
hormeissa runsaasti vuotojälkiä
 muurattujen ja pönttöuunien valurautaisissa ja teräsosissa
ruostetta
 pönttöuuneissa laajoja ruostevaurioita kuoressa, kosteusrasituksesta johtuen, paikoin läpiruostuneita kohtia
 tallirakennuksen tiilihormi kaatunut ja tulisija tuhoutunut.
Hormien yleiskunto on heikko pettäneiden tiilimuurausten takia. Hormeihin on satanut vettä ja lunta, joka on valunut tulisijojen kautta sisälle rakennukseen. Nykyisessä kunnossa tulisijoja ei tule ottaa käyttöön. Riski tulen pääsemiselle rakenteisiin on olemassa. Tulisijat ja hormirakenteet tulee kunnostaa/uusia kokonaisvaltaisesti. Tulisijat, jotka ovat pellitettyjä, tulee purkaa pellityksistä ja tutkia tulisijojen
sisäpuolisten rakenteiden kunto. Valurautaisien tulisijojen käyttö on puhdistettuna
todennäköisesti mahdollista.

3.11

RAKENNUSTEN YMPÄRISTÖ
Kaikkien rakennuksen ympärillä kasvaa runsaasti puita ja pienempiä matalampaa
kasvustoa. Rakennuksen ympäristö on umpeenkasvanutta nuorta metsää
Rakennusten ympäristöistä tehtiin yleisesti seuraavia havaintoja:






Maanpinnan muotoilu rakennuksen perustuksien on voimakkaasti rakennukseen päin viettävä.
Syöksytorvien vedet laskevat rakennuksen vierelle ja kastelevat kellarin perusmuurin pintaa.
Rakennuksen väärän suuntaiset maanpintojen kallistukset
ovat todennäköisesti aiheuttaneet sade- ja sulamisvesien
tulvimista kellariin.
Julkisivujen ja kattopinnan vaurioitumisen vähentämiseksi
puustoa ja kasvustoa rakennuksen viereltä tulee vähentää.
Matala kasvusto tukkii rakennusten ryömintätilaan johtavat
tuuletusluukut, jolloin ilman vaihtuvuus ryömintätilassa
heikkenee(läpivirtausvaikutus).
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Rakennuksien maanpinnanmuotoilut tulee muotoilla rakennuksesta poispäin viettäväksi ja osiin rakennuksista suositellaan asennettavaksi rakennuksen perusmuurin ulkopintaan eristelevy ja/tai perusmuurilevy. Syöksytorvien kautta tulevat sadevedet tulee ohjata kauemmaksi rakennusten perustuksien vierestä.

3.12

LIITTEET

LIITE 1.Materiaalinäytteiden mikrobianalyysi
Työterveyslaitos/MB13-02350

5 sivua

LIITE 2.Materiaalinäytteiden mikrobianalyysi
Työterveyslaitos/MB13-02432

5 sivua

LIITE 3.Maalinäytteet Analyysiraportti Tikkurila Oy/12282

2 sivua

Instaro Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 95) mukaan.
INSTARO OY
Oulussa 6.11.2013

Hyväksynyt:

____________________

___________________

Riku Ansamaa, RI

Juha-Pekka Kumpulainen

gsm: 010 839 3804

gsm: 010 839 3802
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