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4 RAKENNUSTEN
INVENTOINNIT
JA KUNTOARVIOT

4.1

ASUINALUE JA MYYMÄLÄ

A1 asuintalo, 6.10.2006

s. 1954

Osoite: Hiukkavaara 1, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: Asuinrakennus, vuokra-asuntoja 24 kpl, 2 h
+ k 53 m2 ja 3 h + k 64 m2, pohjakerroksessa päiväkoti
Bruttoala: 2930,5 m2

Sokkeli:

rouhepintainen

betonielementti,

har-

maa/punarouheinen, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: betoni, valkoinen, erittäin karkea rappauspinta,
raekoko # 5-20 mm, maalipinta suurimpien rakeiden kohdalta
on kulunut pois, muuten hyväkuntoinen, kerrosten välillä
2”saumakohtaa”= 50mm ilman rappausta
Vesikate: betonitiilikate, punainen, on 3 v sitten uusittu, hyvä
Vedenpoisto: räystäskourut ja syöksytorvet, valkoiset, on 3v.
sitten uusittu, hyvät
Ikkunat ja ovet: puu/alumiini ikkunat, alumiiniovet, valkoiset
ja harmaat, on 3 vuotta sitten uusittu, hyvät,
Parvekkeet: profiilipelti, keltainen, maali, hyvä

kuva 1 (ylinnä), julkisivu länteen, betonitiilikate, parvekkeet maalattua profiilipeltiä, hyväkuntoiset, alapinnoissa maali hilseilee
kuva 2, julkisivu itään, iso leikkipiha päiväkodille, hyväkuntoinen
puuaita
kuva 3, pääty pohjoiseen, valkoiset puuikkunat, uusittu 3v sitten
kuva 4 (vasemmalla), ulko-ovi, alumiinia
kuva 5, sokkelin ja seinän liittymä
kuva 6, pääty etelään, pohjakerroksessa päiväkoti
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A2 asuintalo, 6.10.2006

s.1958?59

Osoite: Hiukkavaara 2, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: asuinrakennus, omistusasuntoja
Bruttoala: 2737,5 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, harmaa/punarouheinen, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: betoni, karkea rappauspinta (ei yhtä karkea kuin
1. rakennuksessa), valkoinen, maalipinta hyvä, kerrosten
välillä 2 ”saumakohtaa” =50mm ilman rappausta
Vesikate: betonitiilikate, punainen, on 3 v sitten uusittu, hyvä
Vedenpoisto: räystäskourut ja syöksytorvet, valkoiset, on 3v.
sitten uusittu, hyvät
Ikkunat ja ovet: puu/alumiini ikkunat, alumiiniovet, valkoiset
ja harmaat, on 3 vuotta sitten uusittu, hyvät
Parvekkeet: profiilipelti, keltainen, maali, hyvä

kuva 1 (ylinnä), julkisivu länteen
kuva 2, julkisivu länteen
kuva 3, pääty etelään
kuva 4, julkisivu itään
kuva 5, sokkelin ja seinän yhtymäkohta, seinä valkoista roiskerappausta, sokkeli punarouheinen
kuva 6, julkisivu itään ja pääty pohjoiseen
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A3 asuintalo, 6.10.2006

s.1958?59

Osoite: Hiukkavaara 3, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: asuinrakennus, omistusasuntoja
Bruttoala: 2930,5 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, harmaa/punarouheinen, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: betoni, karkea rappauspinta (ei yhtä karkea kuin
1. rakennuksessa), valkoinen, maalipinta hyvä, kerrosten
välillä 2 ”saumakohtaa” =50mm ilman rappausta
Vesikate: betonitiilikate, punainen, on 3 v sitten uusittu, hyvä
Vedenpoisto: räystäskourut ja syöksytorvet, valkoiset, on 3v.
sitten uusittu, hyvät
Ikkunat ja ovet: puu/alumiini ikkunat, alumiini ovet, valkoiset
ja harmaat, on 3 vuotta sitten uusittu, hyvät
Parvekkeet: profiilipelti, punainen, maali, hyvä

kuva 1 (ylinnä), julkisivu länteen
kuva 2, pääty etelään
kuva 3, pääty pohjoiseen
kuva 4, pääty etelään, julkisivu itään
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A4 asuintalo, 6.10.2006

s.1960

Osoite: Hiukkavaara 4, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: asuinrakennus, vuokra-asuntoja 24 kpl, 2 h
+ k 47 m2, 2 h + k 53 m2 , 3 h + k 64 m2 , 3 h + k 71m2 ja
4 h + k 87m2
Bruttoala: 2930,5 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, harmaa/punarouheinen, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: betoni, karkea rappauspinta (ei yhtä karkea kuin
1. rakennuksessa), valkoinen, maalipinta hyvä, kerrosten
välillä 2 ”saumakohtaa” =50mm ilman rappausta
Vesikate: betonitiilikate, punainen, on 3 v sitten uusittu, hyvä
Vedenpoisto: räystäskourut ja syöksytorvet, valkoiset, on 3v
uusittu. sitten, hyvät
Ikkunat ja ovet: puu/alumiini ikkunat, alumiiniovet, valkoiset
ja harmaat, on 3 vuotta sitten uusittu, hyvät
Parvekkeet: profiilipelti, punainen, maali, hyvä

kuva 1 (ylinnä), julkisivu länteen
kuva 2, pääty etelään
kuva 3, julkisivu itään
kuva 4, julkisivu itään
kuva 5, pääty pohjoiseen
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A5 asuintalo, 6.10.2006

s.1960

Osoite: Hiukkavaara 5, 90650 Oulu
Nykyinen

käyttö:

asuinrakennus,

omistusasuntoja

Bruttoala: 2737,5 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, harmaa/punarouheinen, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: betoni, karkea rappauspinta (ei yhtä karkea kuin
1. rakennuksessa), valkoinen, maalipinta hyvä, kerrosten
välillä 2 ”saumakohtaa” =50mm ilman rappausta
Vesikate: betonitiilikate, punainen, on 3 v sitten uusittu, hyvä
Vedenpoisto: räystäskourut ja syöksytorvet, valkoiset, on 3v.
sitten uusittu, hyvät
Ikkunat ja ovet: puu/alumiini ikkunat, alumiini ovet, valkoiset
ja harmaat, on 3 vuotta sitten uusittu, hyvät
Parvekkeet: profiilipelti, vihreä, maali, hyvä

kuva 1 (ylinnä), julkisivu itään
kuva 2, julkisivu länteen
kuva 3, pääty pohjoiseen
kuva 4, julkisivu länteen
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A6 asuintalo, 6.10.2006

s.1964

Osoite: Hiukkavaara 6, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: asuinrakennus, asuntoja 24 kpl, myydään
omistusasunnoiksi, tällä hetkellä osa vuokralla
Bruttoala: 2737,5 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, harmaa/punarouheinen, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: betoni, karkea rappauspinta (ei yhtä karkea kuin
1. rakennuksessa), valkoinen, maalipinta hyvä, kerrosten
välillä 2 ”saumakohtaa” =50mm ilman rappausta
Vesikate: betonitiilikate, punainen, on 3 v sitten uusittu, hyvä
Vedenpoisto: räystäskourut ja syöksytorvet, on 3v sitten uusittu, hyvät
Ikkunat ja ovet: puu/alumiini ikkunat, alumiini ovet, valkoiset
ja harmaat, on 3 vuotta sitten uusittu, hyvät
Parvekkeet: profiilipelti, vihreä, maali, hyvä

kuva 1 (ylinnä), julkisivu itään
kuva 2, julkisivu itään, pääty pohjoiseen
kuva 3, julkisivu länteen
kuva 4, pääty etelään
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Myymälä, 6.10.2006

s.1963

Osoite: Hiukkavaara 1 H 19, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: tiloissa toimii Oulun Geolaboratorio Oy
Bruttoala: 305 m2
Betonisokkeli: muottilautapinta, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: pitkillä sivuilla vaakapaneeli, vaaleanharmaa, on
kulunut, päädyissä mineriitti, pinnat sotketut, muuten ehyet,
vaalean harmaa, päätykolmioissa konesaumapelti (sama kuin
vesikate), punertava
Vesikate: konesaumapelti, punertava, maali on kulunut, päällisin puolin ehyt
Vedenpoisto: räystäskourut ”piilotetut”, ovat räystään peltisen otsapinnan takana, syöksytorvet, valkoiset, kourut huonokuntoiset, syöksytorvet, maali kulunut

kuva 1 (ylinnä), eteläsivun länsipää: loiva harjakate, vesikate ja
otsapinta, konesaumapelti, puuikkunat, vaakapaneeliverhous pitkillä
sivuilla, betonisokkelissa lautakuvio, huom. ed. oleva kaappi myrkkyjä sisältävä
kuva 2, pääsisäänkäynti eteläsivun itäpää
kuva 3, itäpääty
kuva 4, tavaran vastaanotto: rakennuksen takapuolella, törkyinen
kuva 5, pohjoissivun itäpää
kuva 6, pohjoissivun länsipää
kuva 7, länsipääty
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4.2

KESKEISET VARUSKUNTARAKENNUKSET

K1 kasarmi, 18.10.2006

s.1958

Osoite: Hiukkavaara K1, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: MAPU eli Maanpuolustustalo, puolustusvoimien käytössä olevaa toimistotilaa
Bruttoala: 4490 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, punertava, pääosin hyväkuntoinen, paloja puuttuu pinnasta
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, maalipinta, valkoiseksi
maalattu, kerrosten välillä 2 ”saumakohtaa” n. 50mm ilman
rappausta, seinässä on joitakin halkeamia ja rappauspinnassa
kulumia, osittain profiilipeltiä, harmaa, hyväkuntoinen
Vesikate: betonitiilikate, punainen, hyväkuntoinen
Vedenpoisto: ulkopuoliset räystäskourut, valkoiset, syöksytorvet hyväkuntoiset, alaosat huonokuntoiset
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, harmaat, kuluneet,
teräsulko-ovet, harmaat, toimivat

kuva 1 (ylinnä), julkisivu pohjoiseen
kuva 2, julkisivu etelään
kuva 3, pääty itään
kuva 4 (vasemmalla), sokkelin ja seinä, pystykourujen alapäät huonokuntoiset
kuva 5, 2-kertaiset puuikkunat
kuva 6, teräsovet
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K2 kasarmi, 8.10.2006

s.1958

Osoite: Hiukkavaara K 2, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: on osittain vuokrattuna, tarkemmin tämän
selvityksen luvussa 1.1
Bruttoala: 4490 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, punertava, sokkelissa jonkin
verran halkeamia
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, maalipinta, valkoiseksi
maalattu, kerrosten välillä 2 ”saumakohtaa” =50mm ilman
rappausta, seinässä on joitakin halkeamia ja rappauspinnassa, kulumia, osassa seinästä profiilipelti, harmaa, hyväkuntoinen
Vesikate: betonitiilikate, punainen, hyväkuntoinen
Vedenpoisto: ulkopuoliset räystäskourut, valkoiset, ulkoapäin
hyväkuntoiset, sisäpuolella jonkin verran ruostekohtia, alaosat huonokuntoiset
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, harmaat, kuluneet,
teräsulko-ovet, harmaat, kuluneet, mutta toimivat

kuva 1 (ylinnä), julkisivu länteen
kuvat 2 ja 3, syöksyjen alaosat kolhiutuneet, halkeamia seinässä,
sisäänkäyntien tiilipinnat jonkin verran kuluneet
kuva 4, rikkoutumia julkisivurappauksessa
kuva 5, pääty etelään
kuva 6, julkisivu itään
kuva 7, kellarisisäänkäynti
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K3 kasarmi, 8.10.2006

s.1955

Osoite: Hiukkavaara K 2, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: on osittain vuokrattuna, tarkemmin tämän
selvityksen luvussa 1.1
Bruttoala: 4110 m2

Sokkeli: rouhepintainen betonielementti, punertava, sokkelissa jonkin verran halkeamia
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, maalipinta, valkoiseksi
maalattu, seinässä on halkeamia ja rappauspinnassa kulumia
Vesikate: vanha betonitiilikate, punainen, näyttää hyväkuntoiselta
Vedenpoisto: ulkopuoliset räystäskourut, valkoiset, ovat ulkoapäin hyväkuntoiset, alaosat kolhitut
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, sinivihreät, kuluneet,
uusittava, teräsulko-ovet, sinivihreät, kuluneet, mutta toimivat
Rakennuksen välipohja sisällä on vino.

kuva 1 (ylinnä), pääty etelään
kuvat 2, julkisivu länteen
kuva 3, vanha tiilikate, hormipiiput kunnossa, seinän halkeama nurkassa
kuva 4 (vasemmalla), kulumia rappauksessa, 2-kertaiset kuluneet
puuikkunat
kuva 5, maalatut teräsovet
kuvat 6 ja 7, kolhitut syöksytorvien alaosat
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K4 kasarmi, 8.10.2006

s.1960?64

Osoite: Hiukkavaara K 4, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: on osittain vuokrattuna, tarkemmin tämän
selvityksen luvussa 1.1
Bruttoala: 5250 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, punertava, sokkelissa jonkin
verran halkeamia
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, maalipinta, valkoiseksi
maalattu, kerrosten välillä 2 ”saumakohtaa” =50mm ilman
rappausta, seinässä on joitakin halkeamia ja rappauspinnassa
on hiushalkeamia, osittain profiilipelti, harmaa, hyväkuntoinen
Vesikate: betonitiilikate, hyväkuntoinen
Vedenpoisto: ulkopuoliset räystäskourut, valkoiset, ulkoapäin
hyväkuntoiset, sisäpuolella on jonkin verran ruostekohtia,
valkoiset syöksytorvet, alaosat huonokuntoiset
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, harmaat, kuluneet,
teräsulko-ovet, harmaat, kuluneet, mutta toimivat

kuva 1 (ylinnä), julkisivu länteen, betonitiilikate, seinät karkeaa rappausta, 2-kertaiset puuikkunat, sokkeli rouhepintaista betonia, rouheväri punainen
kuva 2, sokkelin ja seinän liittymä, sokkelissa halkeamia joissakin
kohdissa, seinäpinnoissa muutamia halkeamia ja useita hiushalkeamia, syöksytorvien alaosat huonossa kunnossa
kuva 3, julkisivu länteen, teräsrakenteiset ulko-ovet ovat kuluneet,
julkisivujen peltiosat profiloitua teräspeltiä, vaalean siniharmaat
kuva 4, pääty etelään
kuva 5 (vasemmalla), hyväkuntoinen betonitiilikate
kuva 6, räystäskouru ja talotikkaat, pinnat ovat kuluneet
kuva 7, pääty pohjoiseen
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K5 kasarmi, 6.10.2006

s.1960?64

Osoite: Hiukkavaara K 5, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: on osittain vuokrattuna, tarkemmin tämän
selvityksen luvussa 1.1
Bruttoala: 5250 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, punertava, sokkelissa jonkin
verran halkeamia
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, maalipinta, valkoiseksi
maalattu, kerrosten välillä 2 ”saumakohtaa” =50mm ilman
rappausta, seinässä on joitakin halkeamia ja rappauspinnassa
hiushalkeamia
Vesikate: betonitiilikate, punainen, hyväkuntoinen
Vedenpoisto: ulkopuoliset räystäskourut, valkoiset, ulkoapäin
hyväkuntoiset, sisäpuolella jonkin verran ruostekohtia, valkoiset syöksytorvet, alaosat huonokuntoiset
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, harmaat, kuluneet,
teräsulko-ovet, kuluneet, mutta toimivat, kunnostettavissa

kuva 1 (ylinnä), julkisivu pohjoiseen
kuva 2, teräsulko-ovet. sähkölukitus kuluneet, mutta toimivat,
teräspilarit, kuluneet, sivuseinälaatoitukset kunnossa
kuva 3, joitakin halkeamia ulkoseinissä ja sokkelissa
kuva 4, pääty länteen
kuva 5, julkisivu etelään
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H1 esikunta, 18.10.2006

s.1958 ja 1967

Osoite: Hiukkavaara H1, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: toimistotilaa, joka on puolustusvoimien käytössä
Bruttoala: 4954 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, harmaa
Ulkoseinät: betoni, valkoinen, karkea rappaus
Vesikate: betonitiilikate, punainen
Vedenpoisto: ulkopuolinen, räystäskourut, punaiset
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, tumman ruskeat ja
valkoiset, teräsulko-ovet, harmaat

Rakennusta laajennetaan ja korjataan parhaillaan.

kuva 1 (ylinnä), länsisiiven julkisivu
kuva 2, länsisiiven pääty pohjoiseen
kuva 3, itäsiiven pääty pohjoiseen ja osa pohjoissivua
kuva 4, pääty etelään ja julkisivu itään
kuva 5, julkisivu itään, kunnostuksia osin tehty
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H2 ruokala, 8.10. ja 11.10.2006

s.1954,

1958,

1960 ja 1969
Osoite: Hiukkavaara K 5, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: on osittain vuokrattuna, tarkemmin tämän
selvityksen luvussa 1.1
Bruttoala: 4567 m2

Sokkeli: rouhepintainen betonielementtikuori kivirakenteisessa

osassa,

harmaa/punarouheinen,

sokkelissa

halkeamia,

puuverhotussa osassa maalattu betoni, harmaa, maalipinta
hilseilee
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, maalipinta, valkoiseksi
maalattu, seinässä on joitakin halkeamia ja rappauspinnassa
hiushalkeamia, pohjoisosan siivessä maalattu puupinta, valkoinen, maali osin kulunut
Vesikate: kiviosassa on betonikattotiili, punainen, hyväkuntoinen, puuverhoillussa osassa konesaumattu peltikate, harmaa, hyväkuntoinen
Vedenpoisto: ulkopuoliset räystäskourut ja syöksytorvet ulkoapäin, valkoiset, maali hilseilee, syöksytorvien alaosat kolhiintuneet, katto vaatii tarkemman tutkimuksen
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, valkoiset, kuluneet,
teräsulko-ovet, harmaat, kuluneet, mutta toimivat
teräsrakenteet, maalipinnat hilseilevät

kuva 1 (ylinnä), julkisivu etelään
kuva 2, osajulkisivu itään
kuva 3, karkearapattu seinä, sokkelikuorien pinnat halkeilleet, betoniportaissa halkeamia
kuva 4, pääporras etelää, teräsosat kuluneet, portaista paloja pois,
kulumia
kuva 5, julkisivu länteen, kiviosa
kuva 6, sokkelin alaosasta puuttuu rappauspintaa koko julkisivun
matkalla
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kuvat 7 ja 8 (ylinnä), pohjoispuolen sisäänkäynti kiviosaan, betonissa
kulumia ja kosteusvaurioita
kuva 9, siipiosan puuverhottu julkisivu länteen, konesaumakate
kuva 10, räystäskourujen maali hilseilee
kuva 11, puuosan laudoitus kulunut, sokkelissa maali hilseilee, syöksytorvien maali hilseilee (vasemmalla), kiviosa itäsivulta
kuva 12, julkisivu pohjoiseen
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H13 poliklinikka, 18.10.2006

s.1968

Osoite: Hiukkavaara H13, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: on puolustusvoimien soittokunnan käytössä
Bruttoala: 1250 m2

Sokkeli: betoni, maali, harmaa, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, on valkoiseksi maalattu,
kunnossa
Vesikate: huopakate musta, hyvä, kunnossa (tasakatto)
Vedenpoisto: sisäpuolinen vedenpoisto
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, tummanruskeat,
kunnossa, teräsulko-ovet, harmaat, kunnossa

Rakennus on pidetty hyvässä kunnossa.

kuva 1 (ylinnä), julkisivu pohjoiseen, pääsisäänkäynti
kuva 2, pääsisäänkäynti, sen itäpuolella maalattu muuri
kuva 3, pääsisäänkäynnin teräsovet
kuva 4, itäpäädyn huoltosisäänkäynti
kuva 5, länsipääty
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kuva 5 (ylinnä), länsipäädyn syvennys
kuva 6, eteläsivu
kuva 7, ulkoseinän ja sokkelin liitos, seinäpinta ja sokkeli ovat kunnossa
kuva 8, tasakatto ja sisäpuoliset vedenpoistot ovat kunnossa
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4.3

HUOLTO- JA VARASTORAKENNUKSET

H3 miehistösauna, 7.10.2006

s.1967

Osoite: Hiukkavaara H 3, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: varastotilaa
Bruttoala: 605,5m2

Sokkeli: betoni, maalattu, harmaa, hyväkuntoinen, ehyt,
maali on kulunut
Ulkoseinät: karkearappaus, valkoinen, rappauksesta paloja
pois, itäsivulla on vaakapaneeliosia, maalipinta kulunut
Vesikate: harjakatto, aaltomineriitti, alkujaan musta tai tumman harmaa, väri on kulunut lähes kokonaan pois, sammaloitunut, vuotokohtia, läpivienneissä ja hormipiipuissa maali
kulunut, ruosteiset räystäät
Vedenpoisto: ulkopuoliset, valkoiset, räystäskourujen kannakkeissa on ruostetta, syöksyjen alaosat kolhitut
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuyläikkunat, tummanruskeat,
kiinteät, puupaneeliulko-ovet, tummanruskeat, kohtuulliset

kuva 1 (ylinnä), pääty pohjoiseen
kuvat 2, 3 ja 4, seinissä karkea rappaus, sokkeli maalattua betonia
kuva 5, seinän ja sokkelin liitoskohta, maali sokkelissa on kulunut
kuva 6, kate kulunut ja sammaloitunut, läpiviennit ruostuneet
kuva 7, betoniosat kuluneet, teräsosat ruostuneet
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H4 huoltorakennus, 14.10.2006

s.1959

Osoite: Hiukkavaara H4, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: toimisto ja varastotilaa, rakennuksessa on
Puolustushallinnon rakennuslaitoksen toimisto
Bruttoala: 1384 m2

Sokkeli: betoni, maalattu, harmaa, hyväkuntoinen, osin maali
hilseilee
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, maalipinta, valkoinen,
kerrosten välillä 2 ”saumakohtaa” n. 50mm ilman rappausta,
seinässä on joitakin halkeamia ja rappauspinnassa kulumia,
päätykolmioissa aaltomineriitti, harmaa, halkeamia
Vesikate: vanha betonitiilikate, punain, kulumia
Vedenpoisto: ulkopuoliset räystäskourut, valkoiset, hyväkuntoiset, syöksytorvet, alaosat huonokuntoiset
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, harmaat, kuluneet,
teräsulko-ovet, valkoiset, toimivat

kuva 1 (ylinnä), julkisivu länteen
kuva 2, pääty etelään
kuva 3, julkisivupinnoissa kulumia, maali hilseilee sokkelista
kuva 4, länsisivun pääsisäänkäynti
kuva 7, pohjoispään huoltosisäänkäynti
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H5 varasto, 7.10 ja 8.10.2006

s.1958?59

Osoite: Hiukkavaara H5, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: varastotilaa (lämmin ja kylmä)
Bruttoala: 1102m2

Sokkeli: sokkeli, betonia (lähes sokkeliton, ulkoverhous alkaa
n. 5 cm maasta)
Ulkoseinät: pystylauta, maali, ruskea. lautojen alapäät lahonneet, muutenkin huonokuntoinen, päätykolmion mineriittiverhouksessa rikkoutumia
Vesikate: harjakatto, aaltomineriitti, alkujaan musta tai tumman harmaa, väri kulunut lähes kokonaan pois, sammaloitunut, vuotokohtia, läpiviennit ja hormipiiput kunnossa, ei räystäspellityksiä
Vedenpoisto: ei räystäskouruja
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, valkoiset, ovat kuluneet, ovet tummanruskeat, kuluneet, osin lahoja

kuva 1 (ylinnä), päätykolmio sileä, aaltomineriittiä, julkisivuverhous
maalattua pystylautaa, betonisokkeli n. 50mm
kuva 2, ikkunat kuluneet, laseja rikki, ikkunoiden väliset puuosat
kuluneet
kuvat 3, 4 ja 5, julkisivulaudoitusten alapäät lahoja koko rakennuksessa
kuva 6, vuotokohtia räystäällä
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H6 varasto, 7.10 ja 8.10.2006

s.1958?59

Osoite: Hiukkavaara H6, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: varastotilaa (kylmä)
Bruttoala: 1257m2

Sokkeli: betonia (lähes sokkeliton, ulkoverhous alkaa n. 5 cm
maasta)
Ulkoseinät: pystylauta, maali, tummanruskea, lautojen alapäät ovat lahonneet, muutenkin huonokuntoinen, päätykolmion mineriittiverhous toisessa päädyssä on kunnossa
Vesikate: harjakatto, aaltomineriitti, alkujaan musta tai tumman harmaa, väri kulunut lähes kokonaan pois, sammaloitunut, vuotokohtia, läpiviennit ja hormipiiput kunnossa, ei räystäspellityksiä
Vedenpoisto: ei räystäskouruja
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, ovat valkoiset, kulumia, ovet tummanruskeat, kuluneet, osin lahoja, osa ikkunoista värillistä lasikuituaaltolevyä

kuva 1 (ylinnä), osa pohjoispäätyä ja länsisivua
kuva 2, räystäillä lahovaurioita
kuva 3, osa länsisivua
kuva 4, ikkunat kuluneet ja lahot, julkisivulaudoitus laho
kuva 5, vesikate sammaloitunut, kulunut ja paikoin vuotanut
kuva 6, eteläpääty
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H7

varasto

(suojatilan

yläpuolella),

20.10.2006

s.1962?63 ja 1982
Osoite: Hiukkavaara H 7, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: puolustusvoimien käytössä, varastotilaa
(kylmä)
Bruttoala: 2300m2

Sokkeli: betoni, harmaa, kunnossa
Ulkoseinät: betoni ja pystylaudoitus, harmaa ja ruskea, kunnossa
Vesikate: aaltomineriitti, harmaa, kunnossa
Vedenpoisto: vedenpoisto, harmaa, ulkopuolinen, kunnossa
Ovet: teräsulko-ovet, kunnossa, pystypaneelipintaiset liukuovet, ruskeat, kunnossa

kuva 1 (ylinnä), rakennus on puolustusvoimien käytössä
kuva 2, julkisivu itään
kuva 3, julkisivu länteen
kuva 4, pohjoispääty
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H8 autohalli, 14.10.2006

s.1960 ja 1982

Osoite: Hiukkavaara H8, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: autohalli ja -korjaamo
Bruttoala: 2634 m2

Sokkeli: maali ja betoni, harmaa, hyväkuntoinen
Ulkoseinät: pohjoispää, profiilipelti, tummanvihreä, hyväkuntoinen, joissain kohdin on pinta irronnut, eteläpää, maalamaton kevytbetoniharkko, hyväkuntoinen
Vesikate:

pohjoispää:

huopakate,

musta,

hyväkuntoinen,

eteläpää: konesaumapelti, harmaa, hyväkuntoinen
Vedenpoisto:

ulkopuoliset

räystäskourut,

hyväkuntoiset,

syöksytorvet, hyväkuntoiset
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, harmaat, ovat kuluneet, teräsulko-ovet, punaharmaat ja harmaat, hyväkuntoiset

kuva 1 (ylinnä), osa länsijulkisivua, rakennuksen pohjoispää
kuva 2, sokkelin ja julkisivupinnan liitoskohta
kuva 3, osa länsijulkisivua, rakennuksen pohjoispää, hyväkuntoiset
ovet
kuva 4, osa länsijulkisivua, rakennuksen pohjois- ja eteläpään taitekohta
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kuva 5 (ylinnä), sokkelin ja seinän liitos, sokkeli on maalattu, 2kertaiset puuikkunat on listoitettu suoraan runkoon
kuva 6, pääty etelään
kuva 7, rakennuksen eteläpään julkisivu maalaamatonta kevytbetoniharkkoa
kuva 8, rakennuksen eteläpään julkisivu länteen
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H9 lämpövoimala, muuntaja, kaasuvarasto ja polttoainesäiliöt, 11.10.2006

s.1960?61 ja 1968

Osoite: Hiukkavaara H9, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: varastotilaa (lämmin ja kylmä)
Bruttoala:688 m2

Sokkeli: rouhepintainen betoni, sinertävä, sokkelissa jonkin
verran halkeamia
Ulkoseinät: kalkkihiekkatiili, käsittelemätön, profiilipelti, harmaa, hyväkuntoinen osittain yläosissa aaltomineriittiverhous,
harmaa, halkeamia
Vesikate: huopakate, harmaa, hyväkuntoinen
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, ruskeat, kuluneet,
teräsulko-ovet, ruskeat, kuluneet, mutta toimivat

kuva 1, julkisivu itään
kuva 2, pääty etelään, päätyjen mineriitissä halkeamia
kuva 3, teräsovet
kuva 4, kalkkihiekkakivi likaantunut, saumat osin kuluneet, sokkeli
hyväkuntoinen
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kuva 5 (ylinnä), toisaalla sokkelimaali kulunut
kuva 6, muuntaja, mineriittikate, seinät kalkkihiekkatiiltä, sokkeli
betonia, sokkelin maali kulunut
kuva 7, räystäskouruissa ja syöksytorvissa maali hilseilee
kuva 8, kaasuvarasto ja polttoainesäiliöt, säiliöt ovat ruostuneet,
kaasuvarasto on rähjäisessä kunnossa
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H11

hevostalli

ja

ajoneuvovarastot,

20.10.2006

s.1960
Osoite: Hiukkavaara H11, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: varastotilaa (lämmin ja kylmä)
Bruttoala: 1298 m2

talli (nykyisin lämmin varasto):
Sokkeli: maalattu betoni, harmaa, maali hilseilee
Ulkoseinät: betoni, karkea rappaus, maali, valkoinen, seinissä
halkeamia ja rappauspinnassa kulumia ja paloja puuttuu,
osittain puuverhous, tummanruskea, terve
Vesikate: aaltomineriitti, tummanruskea, on kulunut
Vedenpoisto: ulkopuolinen, räystäät, ei kouruja
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuikkunat, tummanruskeat,
ovat kuluneet, puu-ulko-ovet, tummanruskeat, ravistuneet

Bruttoalat: 336 m2 ja 324 m2

ajoneuvokatokset (nykyisin varastot)
Sokkeli: ei sokkelia, betonianturoiden varassa, hyväkuntoiset
Ulkoseinät: maalattu lauta, tummanruskea, on osittain ravistunut, metalliosissa ruostetta
Vesikate: aaltomineriitti, tummanruskea, päällisin puolin kunnossa
Vedenpoisto: ulkopuolinen, räystäät, ei kouruja
Ovet: puuovet, tummanruskeat, ovat osittain ravistuneet

kuva 1 (ylinnä), pääty länteen
kuva 2, pääty itään
kuva 3, hevostalli, julkisivu etelään, aaltomineriittikate, osittain puuverhous ja osittain karkea rappaus
kuva 4, rappauksesta puuttuu paloja ja sokkeli on ravistunut
kuva 5, ajoneuvovarastot, räystäät ja laudoitus
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H14

polkupyörä-

ja

suksivarasto,

6.10.2006

s.1971
Osoite: Hiukkavaara H 14, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: varastotilaa (kylmä)
Bruttoala: 618m2

Sokkeli: betoni, muottipinta, hyväkuntoinen, maalaamaton
Ulkoseinät: vaakavinopaneeli, tummanruskea, kunto hyvä
Vesikate: loiva harjakatto, huopa, musta, vaikuttaa hyväkuntoiselta, räystäspellitykset ruostuneet
Vedenpoisto: ulkopuolinen, ei räystäskouruja
Ikkunat ja ovet: 2-kertaiset puuyläikkunat kiinteät, tummanruskeat, puupaneeliulko-ovet, tummanruskeat, ovat kunnostettavissa

kuva 1 (ylinnä), julkisivu länteen
kuva 2, pystypaneeliulko-ovet kohtuukuntoiset, sokkeli muottipintainen, maalaamaton, ehyt
kuva 3, ei räystäskouruja, seinien paneeli kiertää seinäulokkeen ympäri
kuva 4, erittäin loiva harjakatto, seinäpaneelit kunnossa
kuva 5, julkisivu itään
kuva 6, musta huopakate, vaikuttaa ehyeltä, räystäspellitykset ovat
ruostuneet, palkit ja kannattajat suorat
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H15, H16, H17 ajoneuvokatokset ja H18 kuljetusalan
varasto, 20.10.2006

s.1981?85

Osoite: Hiukkavaara H15, H16, H17, H 18, 90650 Oulu
Nykyinen käyttö: varastotilaa (katokset ja kylmä varasto)
Bruttoalat: 1291m2 + 1291 + 1291m2 + 1075m2

katokset:
Sokkeli: ei sokkelia, betonianturoilla
Ulkoseinät: profiilipelti, punainen, hyväkuntoinen
Vesikate: profiilipelti, hyväkuntoinen
Vedenpoisto: ulkopuolinen, räystäät, hyväkuntoiset

kuljetusalan varasto:
Sokkeli: ei sokkelia, betonianturoilla
Ulkoseinät: profiilipelti, punainen, hyväkuntoinen
Vesikate: profiilipelti, hyväkuntoinen
Vedenpoisto: ulkopuoline, räystäät, hyväkuntoiset
Ulko-ovet: profiilipelti, hyväkuntoiset

kuva 1 (ylinnä), H17, julkisivu etelään
kuva 2, päädyt itään
kuva 3, julkisivu pohjoiseen ja pääty itään
kuva 4, H15, etelään
kuva 5, H15 kulma
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kuva 6 (ylinnä), H16 ja H17 väli
kuva 7, H17 ja H18 väli
kuva 8, kuljetusalanvaraston H18 pääty

