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Tiivistelmä
Tutkimuskohde on vuonna 1959 valmistunut yksikerroksinen betonirunkoinen autohalli, jossa on
kaksi yhtenäistä avohallia. Pohjaltaan ja julkisivuiltaan kaarevan muotoisen rakennuksen itäpääty
on eriytetty vuonna 1993 tehdyllä tilarajauksella varasto- ja tekniseksi tilaksi. Rakennuksen keskiosa ja länsipääty ovat toimineet ajoneuvojen säilytystiloina.
Kohteessa suoritettiin kuntotutkimus, jolla selvitettiin rakenteiden ja viemäreiden kunto ja korjaustarpeet. Tutkimustulokset toimivat peruskorjauksen hanke- ja korjaussuunnittelun lähtötietoina. Tutkimuksessa tehtiin muuan muassa rakenneavauksia, porattiin lieriönäytteitä sekä suoritettiin viemäriputkistojen TV-kuvauksia. Tutkimus perustui pääosiltaan sitä varten laadittuun tutkimussuunnitelmaan, josta oli tarkoituksella rajattu pois kosteus- ja mikrobivaurioiden sekä LVISjärjestelmien tutkimukset.
Rakennuksen maanvaraiset alapohjat eivät ole kosteusteknisesti toimivia rakenteita. Lämmöneristämättöissä alapohjissa ei ole vesieristettä eikä varsinaista kapillaarikatkoa. Alapohjien betonilaattoihin on imeytynyt ajoneuvoista valuneita öljyjä. Pilaantuneisuus ulottuu näytetulosten perusteella osin betonilaattojen alapintaan saakka. Aistinvaraisten havaintojen perusteella öljyä on voinut paikoin kulkeutua alapohjien maa-aineksiin asti. Alapohjat joudutaan uusimaan kauttaaltaan,
mikäli rakennukseen suunnitellaan oleskelutiloja. Pilaantuneiden maa-ainesten vaihtamiseen on
syytä varautua.
Puurakenteisten pulpettikattojen aluskatteettomissa rivipeltikatteissa on pinnoite- ja korroosiovaurioita sekä useita vuotokohtia. Kattovuodot ovat todennäköisesti aiheuttaneet laaja-alaisia
kosteus- ja mikrobivaurioita betonirakenteisten yläpohjien lämmöneristeisiin. Vuotovesiä on valunut yläpohjien läpi, koska on sisäkattojen ja väliseinien pinnoilla on paikoin kalkkijälkiä. Vesikatteet tulee ja yläpohjaeristeet tulee uusia.
Julkisivujen tiiliverhouksessa on näytetulosten perusteella runsaasti pakkasenkestoa heikentävää
tekstuurisäröilyä ja kohtalaisesti rapautumisvaurioita. Tiiliverhouksissa on toistaiseksi havaittavissa lähinnä yksittäisiä vauriokohtia. Rapautumisvauriot tulevat todennäköisesti lisääntymään
tulevaisuudessa, joten tiiliverhousten uusiminen on suositeltavaa. Samalla kannattaa korvata ulkoseinien vaurioherkät lastuvillalevyt uusilla lämmöneristeillä sekä uusia teknisen käyttöiän
päässä olevat alkuperäiset ikkunat ja ulko-ovet.
Sisäpihan puoleisen julkisivun betonisten ovipalkkien ulkopinnoissa on yleisesti teräskorroosion
aiheuttamia vaurioita. Ovipalkkien ulkopinnassa esiintyy myös varhaisessa vaiheessa tapahtuneen
jäätymisen aiheuttamia rapautumisvaurioita. Betonin veto- ja puristuslujuudet eivät kuitenkaan
ole heikentyneet. Ovipalkit tulee joko korjata tai uusia.
Ulkoseinälinjojen betonipilarit ovat pääosin kunnossa. Pilareiden julkisivupinnoissa on yksittäisiä
teräskorroosion aiheuttamia vaurioita, koska karbonatisoituminen on osin saavuttamassa terässyvyyden. Rakennuksen sisätilojen keskilinjan yksittäisten pilareiden lujuus on todennäköisesti
heikentynyt suurimmissa lohkeamakohdissa. Betonipilarit tulee korjata vaurioituneilta osin.
Rakennuksen vanhat sisäpuoleiset valurautaviemärit ovat korkeintaan välttävässä kunnossa. Selviä viemärivuotoja ei havaittu, mutta vuotojen mahdollisuutta ei voida poissulkea. Ulkopuoleisissa
viemäreissä on painumia ja puutteellisia liitoksia, joten viemäreistä on saattanut vuotanut jätevettä putkilinjoja ympäröivään sisäpihan maaperään. Viemärit ovat saneerauksen tarpeessa.
Rakennus on tutkimustulosten perusteella laaja-alaisen peruskorjauksen tarpeessa. Korjausaste ja
-kustannukset tulevat nousemaan suuriksi, joten rakennusta ei välttämättä kannata peruskorjata.
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Kaupunginvarikko, autohalli (rak. 11)
Lipporannantie 2
90500 Oulu

2.2

Tilaaja
Oulun Kaupunki
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Solistinkatu 2
90015 Oulun kaupunki
Ritva Kuusisto, projektipäällikkö, Oulun Asuntomessut 2025
puh
040 657 5776
e-mail
ritva.kuusisto@ouka.fi
Tilaajan yhteyshenkilö
Oulun Tilapalvelut
Juha Vattulainen, kiinteistömanageri
puh
044 497 3140
e-mail
juha.vattulainen@ouka.fi

2.3

Tutkimuksen tekijät
Sitowise Oy
Voudintie 3
90400 Oulu
Rakennetekniikka
Vastaava kuntotutkija
Petri Kallioniemi
puh
044 427 9362
e-mail
petri.kallioniemi@sitowise.com
Julkisivujen, pilareiden ja palkkien tutkimukset
Sami Jämsén
puh
044 427 9160
e-mail
sami.jamsen@sitowise.com
Näytteenotto, rakenneavaukset ja paikkaukset
Henri Tyni
puh
050 5430 342
e-mail
henri.tyni@sitowise.com
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050 552 2754
aki.karppinen@sitowise.com

Viemäreiden TV-kuvaus:
PS-Pinnoitus Oy
Juuso Uusitalo, Joakim Regina ja Juha Kurkela
puh
040 8360 596
e-mail
info@ps-pinnoitus.fi
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Tutkimuskohde on vuonna 1959 valmistunut yksikerroksinen autohallirakennus, jonka pohja ja
julkisivut ovat kaarevan muotoisia (74,5 °). Rakennuksen keskiosassa ja länsipäädyssä on ajoneuvojen säilytystiloja. Itäpäädyssä on varastotila ja kompressorihuone. Vain osa tiloista on käytössä.
Kohteessa suoritetaan kuntotutkimus, jossa tehdään pääasiassa rakenneselvityksiä sekä otetaan
haitta-ainenäytteitä. Tutkimustulokset toimivat hanke- ja korjaussuunnittelun lähtötietoina.

Yleiskuva sisäpihan puolelta

3.2

Kohteen yleistiedot
Rakennus on pilari-palkkirunkoinen. Kantavina pystyrakenteina toimivat pitkien sivujen ulkoseinien ja keskilinjan betonipilarit sekä päätyjen betoniseinät. Kaksoislaattarakenteiset yläpohjat on
kannatettu betonipalkeilla. Alapohjat ovat maanvaraisia betonilaattoja. Väliseinät ovat pääasiassa
keveitä tiiliseiniä.
Julkisivuissa on puhtaaksi muurattu tiiliverhous. Sokkelit sekä pilareiden ja palkkien julkisivupinnat
ovat pinnoittamatonta betonia. Vesikattona on puurakenteinen pulpettikatto, jossa on maalattu
rivipeltikate.
Kohteen yleis- ja laajuustietoja lähtötietoaineistosta:
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Valmistunut
Kerrosluku
Pinta-ala
Tilavuus
Lämmitysjärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä

Sitowise Oy
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Ote v. 1987 LVI-asemapiirustuksesta. Autohallin sijainti on merkitty keltaisella rasteroinnilla.

Ote v. 1959 ARK-pohjapiirustuksesta, johon lisätty rakennusosista raportissa käytetyt nimet ja ovikohtien numeroinnit sekä päivitetty tilamuutokset.
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ARK-leikkaus vuodelta 1959

3.3

Lähtötiedot
Rakennus on valmistunut vuonna 1959 autohalliksi, jossa on kaksi yhtenäistä avohallia. Länsipäädyn avohalli (ns. alatasanne) on sisäkorkeudeltaan metrin keskiosan avohallia (ns. ylätasanne)
suurempi. Korkeusero on toteutettu länsipäädyn matalammalla lattiatasolla.
Varikon korjaamorakennukseen vuonna 1978 tehty laajennusosa (rak. 9-10) on rakennettu osin
autohallin itäpäädyn alkuperäistä ulkoseinää vasten. Autohalliin vuonna 1984 tehty laajennusosa
(rak. 12) on rakennettu kiinni autohallin länsipäädyn alkuperäiseen ulkoseinään.
Autohallin itäpääty on eriytetty vuonna 1993 tehdyllä tilarajauksella varasto- ja tekniseksi tilaksi.
Autohallin keskiosassa kadun puoleisen ulkoseinän vierustalla sijainneet kaksi pientä teknistä tilaa
on purettu jossain vaiheessa. Muilta osin rakennuksen tilat ja käyttötarkoitus ovat alkuperäisiä.
Rakennushistoriaselvityksen mukaan kaupunginvarikkoa on esitetty kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan paikallisesti merkittäväksi kohteeksi Pohjois-Pohjanmaan liiton laatimassa Pohjois-Pohjanmaan rakennettu kulttuuriympäristö 2015 -inventoinnissa. Kaupunginvarikolle on esitetty suojelustatusta, koska kokonaisuus on rakennushistoriallisesti Pohjois-Pohjanmaan edustavimpia varikkoalueita.

3.3.1

Merkittävimmät korjaus- ja muutostyöt
Merkittävimmät korjaus- ja muutostyöt lähtötietoaineiston perusteella:
• v. 1993 tilamuutos
➢ itäpäätyyn varastotila ja kompressorihuone
• v. 1993 pakokaasujen kierrätysjärjestelmä
• keskiosan pienten teknisten tilojen purkaminen (ajankohta ei tiedossa)
• v. 1984 autohallin laajennusosa (rak. 12) rakennettu kiinni länsipäädyn ulkoseinään
• v. 1978 korjaamorakennuksen laajennusosa (rak. 9-10) rakennettu osin itäpäätyä vasten
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Aikaisemmat tutkimukset
Kohteessa suoritettiin ennen kuntotutkimusta asbesti- ja haitta-ainekartoitus Sitowisen toimesta.
Kartoituksen mukaan massamainen putkieriste ja IV-kanavan tiivistekitti sisältävät asbestia. Rakennuksen keskiosassa on putkieristeessä rikkoontumakohta, josta voi irrota asbestia.
Kiwa Inspecta on tehnyt kohteessa syksyllä 2018 silmämääräisen kuntokatselmuksen, jossa tehtyihin havaintoihin tätä kuntotutkimusta varten laadittu tutkimussuunnitelma pääosin perustuu.

3.3.3

Asiakirjat
Kohteesta oli käytettävissä seuraavia asiakirjoja (sähköisessä muodossa oleva aineisto):
• asbestianalyysin tutkimusraportti, Labroc, 30.9.2020
• tutkimussuunnitelma, Kiwa Inspecta, 25.2.2020
• rakennushistoriaselvitys, Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy, 11/2016
• ARK-piirustus vuodelta 1993 (itäpäädyn tilamuutos)
• ARK-piirustuksia ja rakennustapaselostus vuodelta 1959
Lisäksi käytössä oli varikon alueen asemapiirustuksia (ARK, LVI, SÄH) vuosilta 1957-1987.
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Kuntotutkimuksen sisältö perustui pääosiltaan Kiwa Inspectan laatimaan tutkimussuunnitelmaan
(25.2.2020), josta oli tarkoituksella rajattu pois kosteus- ja mikrobivaurioiden ja LVIS-järjestelmien
tutkiminen. Tutkimuksessa tehtiin pääasiassa rakenneselvityksiä sekä otettiin haitta-ainenäytteitä.
Lisäksi suoritettiin viemäreiden sisäpuoleisia tv-kuvauksia.
Tutkimuksen raportointi on suoritettu Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
(Ympäristöopas 2016) -oppaan raporttimallia mukaillen.
Julkisivuihin, pilareihin ja palkkeihin liittyvien tutkimusten kenttätyöt tehtiin 21.-25.9.2020. Yläpohjatutkimusten kenttätyöt suoritettiin 30.9.2020 ja alapohjatutkimusten 5.10.2020.
Viemäreiden tv-kuvaukset tehtiin 5.-7.10.2020.

4.2

Suoritetut tutkimukset

4.2.1

Rakennetekniikka
Vauriokartoitus
Kuntotutkimuksen yhteydessä suoritettiin rakennekohtainen vauriokartoitus, jossa havainnoitiin
rakenteiden yleiskuntoa aistinvaraisesti. Vauriokartoituksen perusteella määritettiin rakenneavaus- ja näytekohtien alustavat sijainnit.
Rakenneavaukset
Kuntotutkimuksessa tehtiin rakenneavauksia yhteensä 18 kpl:
• 4 kpl alapohjiin
• 3 kpl yläpohjiin
• 9 kpl julkisivuihin
➢ 2 kpl ulkoseinien tiiliverhoukseen
➢ 4 kpl betonipilareihin
➢ 3 kpl betonipalkkeihin
• 2 kpl rakennuksen keskilinjan betonipilareihin
Rakenneavauskohtien sijainnit on esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa (pohja- ja julkisivupiirustuksissa). Avauksista selvitettiin rakennekerrokset (materiaalit ja paksuudet), tarkastettiin
aistinvaraisesti rakenteiden kunto (näkyvät vauriot ja hajut) sekä arvioitiin rakenneratkaisujen toimivuutta. Lisäksi avauksista otettiin materiaalinäytteitä laboratorioanalyysejä varten.
Julkisivujen ja pilareiden rakenneavaukset paikattiin korjauslaastilla. Yläpohjan avaukset paikattiin
väliaikaisesti avauskohtien materiaaleilla. Alapohjien avauskohdat jätettiin paikkaamatta mahdollisten lisätutkimusten varalta. Avausten perusteellisempi paikkaaminen ja pintojen viimeistely ei
sisältynyt kuntotutkimukseen.
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Betonirakenteiden terästysten ja karbonatisoitumisen tutkiminen
Julkisivujen pilareiden ja palkkien sekä rakennuksen keskilinjan pilareiden terästysten peitepaksuuksia mitattiin pistokoeluontoisesti. Mittaukset tehtiin neljästä kohdasta (ohuthienäytteiden
kohdalta).
Betonirakenteiden karbonatisoitumissyvyyden mittauksia tehtiin yhteensä 7 kpl. Mittaukset tehtiin fenoliftaleiiniliuoksella pilareiden ja palkkien rakenneavauskohdista. Lisäksi karbonatisoitumissyvyydet määritettiin laboratoriossa ohuthienäytteiden halkaisupinnoilta.
Tutkittujen betonirakenteiden terästysten kunto ja tyyppi selvitettiin piikkaamalla tehdyistä rakenneavauksista. Lieriönäytteisiin sattuneiden terästen kunto selvitettiin laboratoriossa.
Julkisivujen betonirakenteiden kloridipitoisuudet määritettiin lieriönäytteistä murskatusta jauheesta. Rakennuksen keskilinjan pilareiden kloridipitoisuudet määritettiin porausjauheesta.
Näytteenotto
Kuntotutkimuksessa otettiin rakenteista materiaalinäytteitä yhteensä 41 kpl:
• 11 kpl öljyhiilivetynäytteitä alapohjista (joista 7 kpl lisänäytteitä)
• 2 kpl kapillaarisuusnäytteitä alapohjista
• 12 kpl betonilieriönäytteitä julkisivuista
➢ 6 kpl ohuthienäytteitä
▪ 2 kpl tiiliverhouksista
▪ 2 kpl pilareista
▪ 2 kpl palkeista
➢ 4 kpl vetolujuusnäytteitä
▪ 2 kpl pilareista
▪ 2 kpl palkeista
➢ 2 kpl puristuslujuusnäytteitä
▪ 2 kpl pilareista
▪ 2 kpl palkeista
• 16 kpl kloridinäytteitä
➢ 8 kpl julkisivuista
▪ 4 kpl pilareista
▪ 4 kpl palkeista
➢ 8 kpl rakennuksen keskilinjan pilareista
Materiaalinäytteet otettiin pääsääntöisesti rakenneavauksista. Näytekohtien sijainnit on esitetty
liitteenä olevissa tutkimuskartoissa (pohja- ja julkisivupiirustuksissa).
Kapillaarisuusanalyysit teki Geobotnia. Muiden näytteiden analyysit teetettiin Labrocilla. Näyteanalyysien menetelmäkuvaukset on esitetty liitteinä olevissa analyysivastauksissa.

4.2.2

Talotekniikka
Putkistot
Kuntotutkimukseen sisältyi pohja- ja tonttiviemäreiden tv-kuvaus.
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Käytetyt mittaus- ja tutkimuslaitteet
Rakennetekniset tutkimukset
• Peitepaksuusmittari: Elcometer 331
Talotekniset tutkimukset
• Viemärikamera
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Perustukset ja alapohjat

5.1

Rakennetyypit
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Perustukset
Rakennuksen perustamistavasta ei ollut käytettävissä tarkempia tietoja. Rakennustapaselostuksen
mukaan perustukset on valettu säästöbetonista ja sokkeli vedeneristetty bitumiliuossivelyllä. Havaintojen ja ARK-leikkauspiirustuksen perusteella rakennuksessa on oletettavasti pilariperustukset. Ulkoseinälinjoilla on ilmeisesti sokkelipalkit.
Ulkoseinien perustukset ovat ARK-leikkauksen perusteella valesokkelirakenteisia. Perusmuurien
yläpinta on arviolta 100-150 mm lattiatason alapuolella. Sokkelihalkaisuissa on lastuvillalevy lämmöneristeenä.
Alapohjat
Alapohjat ovat maanvaraisia betonilaattoja, joita ei ole lämmöneristetty. Betonilaatat koostuvat
yhdestä 105-145 mm valukerroksesta, joka on valettu suoraan alapohjien maa-ainesten päälle.
Alapohjissa ei ole varsinaista kapillaarikatkoa. Betonilaattojen alla on noin 30-100 mm kivikerros,
jonka alla on hiekkaista soraa, jonka seassa on suurempia kiviä.
Lattiapinnat ovat harmaaksi maalattuja.

Leikkaus kadun puoleisen ulkoseinälinjan perus- Leikkaus sisäpihan puoleisen ulkoseinälinjan petusten kohdalta.
rustusten kohdalta.
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• Lattioiden maalipinnat ovat monin paikoin kuluneet.
• Keskiosan ja länsipäädyn lattioiden betonipinnat ovat likaantuneet. Lähes jokaisen pilarivälin
(pysäköintipaikan) keskellä on öljyvalumajälkiä. Keskiosan öljyvalumat ovat vanhoja. Pääosa
länsipäädyn öljyvalumista oli uudempia (kosteita/märkiä), sillä halli oli vielä käytössä. Lattiapinnoilla on paikoin hiekkaa ja kivipölyä.
• Itäpäädyn varastotilan lattiassa on paikoin kosteusrasituksen aiheuttamia kalkkijälkiä. Vesipisteen kohdalla on likajälkiä sekä mahdollisia vanhoja öljyvalumajälkiä. Noin puolet lattia-alasta
oli varastoidun irtaimiston peitossa. Kompressorihuoneen lattiaa ei tarkastettu.
• Lattiapintojen näkyvillä osin havaittiin vain neljä halkeamaa (ovien 9, 12, 13 ja 20 edustalla).
• Lattioissa on joitain kuluneita kohtia, joissa betonipinta on mekaanisesti rapautunut.

Keskiosan lattiassa on vanhoja öljyvalumajälkiä Pääosa länsipäädyn lattian öljyvalumista on uulähes jokaisen pilarivälin keskellä.
dempia.

Lattioissa on joitain mekaanisen rasituksen aiheuttamia pintarapautumakohtia.
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Itäpäädyn varaston lattiasta oli vain puolet va- Mahdollisia vanhoja öljyvalumajälkiä itäpäädyn
paana.
vesipisteen kohdalla.
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Rakenneavaukset
Alapohjien (AP) rakenneavauskohdat (RA)
➢ AP-RA-1 – itäpääty, ovikohta 2 – ns. vertailukohta (ei öljyvalumajälkiä)
➢ AP-RA-2 – keskiosa, ovikohta 7 – vanha öljyvalumakohta
➢ AP-RA-3 – keskiosa, ovikohta 14 – vanha öljyvalumakohta
➢ AP-RA-4 – länsipääty, ovikohta 23 – uudempi öljyvalumakohta (lattiapinta märkä)
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä olevaan tutkimuskarttaan.
Havainnot ja mittaustulokset
• Avauksista AP-RA-2, AP-RA-3 ja AP-RA-4 erittyi voimakasta öljyn hajua. Avauksessa AP-RA-1 ei
havaittu poikkeavaa hajua.
• Avauskohdan AP-RA-1 alapohjalaatan alla on 50-100 mm kivikerros, kun muissa avauskohdissa
on ohuempi noin 30-50 mm kerros.
• Alapohjien kivikerroksen alla on hiekkaista soraa itäpäädyn ja keskiosan avauskohdissa. Länsipäädyn avauksen AP-RA-4 kohdalla soraista hiekkaa kivikerroksen alla. Jokaisessa avauskohdassa on suurempia kiviä soran/hiekan seassa.

Avaus AP-RA-1 tehtiin kohtaan, jossa ei ollut öl- Avauskohdassa AP-RA-1 on muita avauksia pakjyvalumajälkiä. Lattialla oleva neste on vettä. sumpi kivikerros alapohjalaatan alla.

Avauskohdassa AP-RA-2 on vanhoja öljyvaluma- Avauksesta AP-RA-2 tuli voimakasta öljyhalua.
jälkiä.
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Avaus AP-RA-3 tehtiin vanhojen öljyvalumajäl- Alapohjien kivikerroksen alla on pääasiassa hiekkien kohdalle.
kaista soraa. Kuvassa avaus AP-RA-3.

Avauskohdassa AP-RA-4 on uudempia öljyvalu- Alapohjan maa-aines on hiekkaisinta länsipäämajälkiä. Lattia oli märkänä öljystä.
dyn avauksen AP-RA-4 kohdalla.
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Öljyhiilivetynäytteet
Taulukko 1. Itäpäädyn ja keskiosan alapohjien öljyhiilivetynäytteiden pitoisuudet.
Alemman ohjearvon ja/tai kynnysarvon ylittävät pitoisuudet on korostettu keltaisella
pohjalla. Ylemmän ohjearvon ja kynnysarvon ylittävät pitoisuudet on korostettu punaisella pohjalla.
Näyte Rakennuksen osa ja näytekohta
Materiaali
C1.1

C5-C10

C10-C21

C21-C40

C10-C40

[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]

itäpääty, avaus AP-RA-1, ovikohta 2

< 50

61

310

370

< 50

< 25

< 50

< 50

< 50

3 900

20 000

24 000

< 50

2 300

7 300

9 600

< 50

120

290

410

< 50

2 900

14 000

17 000

< 50

850

1 600

2 500

< 50

< 25

< 25

< 50

-

-

-

300

- alempi ohjearvo

100

300

600

-

- ylempi ohjearvo

500

1 000

2 000

-

betonilaatta, yläpinnasta 0-30 mm
C1.2

itäpääty, avaus AP-RA-1, ovikohta 2
betonilaatta, yläpinnasta 40-70 mm

C2.1

keskiosa, avaus AP-RA-2, ovikohta 7
betonilaatta, yläpinnasta 0-30 mm

C2.2

keskiosa, avaus AP-RA-2, ovikohta 7
betonilaatta, yläpinnasta 40-70 mm

C2.3

keskiosa, avaus AP-RA-2, ovikohta 7
betonilaatta, alapinnasta 0-30 mm
(yläpinnasta 85-115 mm)

C3.1

keskiosa, avaus AP-RA-3, ovikohta 14
betonilaatta, yläpinnasta 0-30 mm

C3.2

keskiosa, avaus AP-RA-3, ovikohta 14
betonilaatta, yläpinnasta 60-90 mm

C3.3

keskiosa, avaus AP-RA-3, ovikohta 14
betonilaatta, alapinnasta 0-30 mm
(yläpinnasta 115-145 mm)

PIMA-asetus (VNa 214/2007):
- kynnysarvo
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Taulukko 2. Länsipäädyn alapohjan öljyhiilivetynäytteiden pitoisuudet. Alemman ohjearvon ja/tai kynnysarvon ylittävät pitoisuudet on korostettu keltaisella pohjalla. Ylemmän
ohjearvon ja kynnysarvon ylittävät pitoisuudet on korostettu punaisella pohjalla.
Näyte Rakennuksen osa ja näytekohta
Materiaali
C4.1

C5-C10

C10-C21

C21-C40

C10-C40

[mg/kg] [mg/kg] [mg/kg] [mg/kg]

länsipääty, avaus AP-RA-4, ovikohta 23

< 50

3 000

32 000

35 000

< 50

1 600

6 900

8 500

< 50

4 100

6 000

10 000

-

-

-

300

- alempi ohjearvo

100

300

600

-

- ylempi ohjearvo

500

1 000

2 000

-

betonilaatta, yläpinnasta 0-30 mm
C4.2

länsipääty, avaus AP-RA-4, ovikohta 23
betonilaatta, yläpinnasta 30-60 mm

C4.3

länsipääty, avaus AP-RA-4, ovikohta 23
betonilaatta, alapinnasta 0-30 mm
(yläpinnasta 75-105 mm)

PIMA-asetus (VNa 214/2007):
- kynnysarvo

5.2.4

Kapillaarisuusnäytteet
Taulukko 3. Alapohjien maa-ainesten kapillaarisuusnäytteiden tulokset.
Näyte Rakennuksen osa

Materiaali

Kapillaarisuus

sora/hiekka

48 cm

sora/hiekka

ei määritettävissä

Näytekohta
K1

itäpääty
avaus AP-RA-1, ovikohta 2

K2

länsipääty
avaus AP-RA-4, ovikohta 23

Näytteen K2 kapillaarisuutta ei pystytty määrittämään luotettavasti. Näytteessä on aistinvaraisen
havainnon perusteella voiteluöljyä, minkä seurauksena vapaa vesi ei pääse nousemaan normaalisti imeytyskokeessa.
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Johtopäätökset
Ulkoseinien perustukset ovat leikkauspiirustuksen perusteella valesokkelirakenteisia. Maanperästä kapillaarisesti perustuksiin siirtyvä on todennäköisesti aiheuttanut mikrobivaurioita sokkelihalkaisujen lastuvillalevyihin. Sokkelihalkaisujen epäpuhtaudet eivät todennäköisesti ole yhteydessä sisäilmaan ulkoseinien lattian rajoista, mikäli ulkoseinien alapohjaliittymät on toteutettu
leikkauspiirustuksen mukaisesti. Epäpuhtauksia saattaa kuitenkin kulkeutua sisäilmaan ulkoseinien ikkunaliittymien mahdollisista epätiiveyskohdista.
Rakennuksen alapohjat eivät ole kosteusteknisesti toimivia rakenteita. Maanvaraisten alapohjien
lämmöneristämättömiin betonilaattoihin voi nousta kapillaarisesti maaperän kosteutta, koska alapohjissa ei ole vesieristettä eikä varsinaista kapillaarikatkoa. Alapohjalaatoissa ei havaittu vaurioita, jotka saattaisivat heikentää merkittävästi betonin lujuutta.
Alapohjien betonilaattoihin on imeytynyt ajoneuvoista valuneita öljyjä. Näytetulosten perusteella
öljyvalumien kohdilla esiintyy suuria öljyhiilivetyjen pitoisuuksia. Öljyä on imeytynyt osin betonilaattojen alapintaan saakka. Aistinvaraisten havaintojen perusteella öljyä on paikoin kulkeutunut
myös alapohjien maa-aineksiin asti. Öljyjä on voinut levitä ajoneuvojen säilytyspaikkojen ulkopuolelle, mikäli lattiapintoja on huuhdeltu vedellä. Lisäksi on mahdollista, että öljyjä on voinut valua
lattiakaivojen kautta viemäreihin.
Alapohjien poikkeavat öljyhiilipitoisuudet voivat heikentää merkittävästi sisäilman laatua. Asian
käytännön merkitys on kuitenkin toistaiseksi vähäinen, kun tilat eivät ole oleskelukäytössä.

5.4

Toimenpide-ehdotukset
Alapohjarakenteet joudutaan uusimaan kauttaaltaan, mikäli rakennukseen suunnitellaan oleskelutiloja. Alapohjien maa-ainesten ja maaperän pilaantuneisuus tulee selvittää. Pilaantuneet maaainekset tulee vaihtaa tarvittavilta osin.
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Yläpohjat ovat betonirakenteisia kaksoislaattoja, jotka on kannatettu betonipilareiden varassa olevilla betonipalkeilla sekä päätyjen betoniseinillä. Kantavan laatan ja palopermannon välissä on
pääsääntöisesti lastuvillalevyt lämmöneristeenä. Lastuvillalevyjä on osin korvattu kovalla mineraalivillalla kattovuotojen kastelemilla alueilla. Sisäkattopintana toimiva kantavan laatan alapinta on
puhtaaksi valetulla betonipinnalla.
Rakennuksessa on yksi yhtenäinen yläpohjatila, jonne on järjestetty kulku vesikaton tarkastusluukuista. Yläpohjatila tuulettuu painovoimaisesti alaräystäältä sekä katusivun ulkoseinällä olevista
tuuletussäleiköistä.
Rakennuksessa on puurakenteinen pulpettikatto, jossa on paikalla rakennetut kattokannattajat,
jotka tukeutuvat yläpohjan kantavaan laattaan. Vesikatteena on saumattu ja maalattu rivipeltikate. Harvan ruodelaudoituksen päälle asennetun rivipeltikatteen alla ei ole aluskatetta.
Alkuperäinen yläpohjarakenne
Avaukset YP-RA-1 (kuvassa) ja YP-RA-2
Mitta (mm)
15…25

Rakenne (ylhäältä lukien)
yläpohjatila
pintavalu (palopermanto)

50

lastuvillalevy (Toja)

75

lastuvillalevy (Toja)

120

betonilaatta

Uusittu yläpohjarakenne
Avaukset YP-RA-2 ja YP-RA-3 (kuvassa)
Mitta (mm)
-

Rakenne (ylhäältä lukien)
yläpohjatila

75

mineraalivilla

75

mineraalivilla

10

lastuvillalevyn jäämiä

120

betonilaatta
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Vesikatot
• Rivipeltikatteiden pinnoite on haalistunut sekä monin paikoin likaantunut ja kulunut. Keskiosan
ja itäpäädyn katepellit ovat ruostuneet niiltä osin, joissa pinnoite on kokonaan kulunut.
• Länsipäädyn rivipeltikate on uusittu jossain vaiheessa. Katteen pinnoite ei ole yhtä kulunut
kuin keskiosan ja itäpäädyn alkuperäinen vesikate. Paikoittaista ruostumista on tapahtunut lähinnä saumakohdissa.
• Räystäskourujen pinnoite on haalistunut ja kulunut. Kouruissa on monin paikoin ruostetta.

Rivipeltikatteiden pinnoite on likaantunut ja
haalistunut. Pellit ovat osin ruostuneet.

Länsipäädyn vesikate on uusittu (kuvassa etualalla).

Länsipäädyn vesikate (vasemmalla) on keskiosaa ja itäpäätyä paremmassa kunnossa.

Räystäskourujen ulkopinnoilla esiintyy ruostetta
ja pinnoitevaurioita vesikatteen tavoin.
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Yläpohjatilat
• Yläpohjatilan tuulettuminen tapahtuu alaräystäältä sekä kadun puoleisen julkisivun yläosan
kahdesta tuuletussäleiköstä. Itäpäädyn tuuletussäleikkö on muurattu umpeen ja länsipäädyn
tuuletussäleiköstä on yhteys vain autohallin laajennusosan (rak. 12) sisäilmaan. Yläräystäällä ja
päätyseinien räystäillä ei ole tuuletusrakoa.
• Palopermannon pinta on kauttaaltaan pölyyntynyt. Kattovuotojen aiheuttamia kosteusjälkiä
havaittiin vain itäpäädyssä, jossa on kaksi pienialaista aktiivista vuotokohtaa.
• Yläpohjassa on joitain tiivistämättömiä läpivientejä sähköjohdoille sekä paikkaamattomia
avauksia sisäkaton kannatintankojen kiinnikkeiden kohdalla.
• Yläpohjaan on vaihdettu eristeeksi mineraalivillaa kahdelle alueelle. Pois piikattuja ja sahattuja
osia palopermannosta ja lastuvillalevyistä ei ole viety pois yläpohjatilasta, vaan kasattu korjattujen alueiden ympärille. Palopermannon ja lastuvillalevyjen kasoja on myös keskiosan ja länsipäädyn välisellä alueella, vaikka kyseisellä kohdalla yläpohjaeristeitä ei ole uusittu. Muuten yläpohjatilassa on vain vähän rakennusjätettä.
• Mineraalivillalevyjen pinnalla on paikoin kattovuotojen aiheuttamia kosteusjälkiä.
• Vesikaton puurakenteissa on paikoin kosteus- ja tummentumajälkiä. Kattokannattajissa ei havaittu lahovaurioita, jotka voisivat heikentää rakenteiden kantavuutta. Ruodelaudoitukset ovat
kattovuotokohtia lukuun ottamatta hyväkuntoisia. Osa länsipäädyn ruodelaudoituksesta ja kattokannattajista on mahdollisesti uusittu peltikatteen uusimisen yhteydessä.
• Alaräystäällä on monin paikoin vuotojälkiä vesikattorakenteissa. Keskiosassa on kaksi isompaa
aluetta, joissa vuotojälkiä. Pienialaisia vuotojälkikohtia on paikoitellen.
• Itäpäädyn seinän tiilimuurauksessa on paikoin kalkkijälkiä.
• Länsipäädyn yläpohjatilassa on lämmöneristämätön viemärin tuuletusputki.
• Sisäkaton betonipinnat ovat paikoin nokeentuneet. Länsipäädyn sisäkatossa on kattovuotojen
aiheuttamia kalkkijälkiä lähes kauttaaltaan. Keskiosan pilarivälissä nro 4 on laajempi kalkkijälkikohta. Muuten kalkkijälkiä on havaittavissa vai yksittäisesti ja pienialaisina.

Länsipäädyn vesikaton puurakenteita on mah- Yläpohjatilasta ei ole viety pois piikattuja palodollisesti osin uusittu.
permannon ja lastuvillalevyjen kappaleita.
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Alaräystäällä on monin paikoin vuotojälkiä.

Yläpohjaan paikoin lastuvillalevyjen tilalle asennetuissa mineraalivilloissa on kosteusjälkiä.

Itäpäädyssä havaittiin kaksi pientä aktiivista
kattovuotokohtaa.

Länsipäädyn eristämätön viemärin tuuletusputki.

Länsipäädyn tuuletussäleiköstä on yhteys laajennusosan sisätiloihin.

Kattovuodon aiheuttamia kalkkijälkiä itäpäädyn
seinässä.
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Länsipäädyn sisäkatossa on lähes kauttaaltaan Keskiosan sisäkaton laajempi kalkkijälkikohta
kattovuotojen aiheuttamia kalkkijälkiä.

Yläpohjan ja sisäkaton tarkastushavaintojen sijainnit pohjapiirustuksessa
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Rakenneavaukset
Yläpohjien (YP) rakenneavauskohdat (RA)
➢ YP-RA-1 – länsipääty – lastuvillalevyllä eristetty rakenne
➢ YP-RA-2 – keskiosa – lastulevyvillalla ja mineraalivillalla eristettyjen rakenteinen liittymä
➢ YP-RA-3 – keskiosa – mineraalivillalla eristetty rakenne
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Avauskohdassa YP-RA-2 on vuotojälkiä ylemmän mineraalivillalevyn pinnalla olevassa pölyssä.
• Avauksen YP-RA-3 kohdalla olevat villalevyt ovat osin mustuneet. Avauksen vieressä on kattovuodon aiheuttamia kosteusjälkiä.
• Mineraalivillojen alle on jäänyt noin 10 mm lastuvillalevyn jäämiä.

Mineraalivillan pinnalla olevassa pölyssä on kos- Mineraalivillojen alle on jäänyt lastuvillalevyä.
teusjälkiä avauksen YP-RA-2 kohdalla.

Avaus YP-RA- tehtiin kattovuotokohdan viereen. Mineraalivillat ovat osin mustuneet avauskohdassa YP-RA-3.
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Johtopäätökset
Alkuperäinen vesikatto on välttävässä kunnossa. Rivipeltikatteen tekninen käyttöikä on täyttynyt,
sillä katteessa on pinnoitevaurioita, ruostetta ja useita vuotokohtia. Länsipäädyn kohdalla on uudempi rivipeltikate, jonka yleiskunto on tyydyttävä. Aluskatteen puuttuminen lisää kattokannattajien ja yläpohjarakenteiden vaurioitumisriskiä.
Kattovuotojen vedet ovat todennäköisesti aiheuttaneet laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita
yläpohjien lämmöneristeisiin. Yläpohjien pääasiallisena eristeenä on alkuperäiset lastuvillalevyt,
jotka ovat vaurioherkkiä materiaaleja. Lastuvillalevyihin on saattanut syntyä mikrobivaurioita jo
palopermannon valuvaiheessa.
Yläpohjan eristeet on uusittu oletettavasti suurimpien kattovuotojen kohdilta. Lastuvillalevyjen
tilalle vaihdetuissa mineraalivillalevyissä on monin paikoin kosteus- ja vuotojälkiä, koska vesikaton
vuotoja ei joko ole korjattu tai korjaukset eivät ole onnistuneet. Poistettujen lastuvillalevyjen ja
palopermannon kappaleet on jätetty kasoina yläpohjatilaan.
Yläpohjatilan tuulettuvuus vaikuttaa kohtalaiselta. Julkisivujen yläosien tuuletussäleikköjen määrä
on puolittunut sen jälkeen, kun laajennusosat on rakennettu kiinni päätyseiniin. Länsipäädyn tuuletussäleiköstä voi kulkeutua yläpohjatilan epäpuhtauksia autohallin laajennusosan sisäilmaan.
Sisäkattojen betonipinnat ovat paikoin nokeentuneet ajoneuvojen pakokaasuista. Lisäksi sisäkatoissa on paikoin kattovuotojen aiheuttamia kalkkijälkiä.

6.4

Toimenpide-ehdotukset
Vesikatteet uusitaan länsipäädyn uudempi rivipeltikate mukaan lukien. Uuden vesikatteen alle
asennetaan aluskate. Samalla uusitaan räystäskourut.
Yläpohjaeristeet uusitaan kauttaaltaan. Yläpohjatilan tuulettuvuutta parannetaan asentamalla vesikaton yläräystään viereen alipainetuulettimia. Länsipäädyn seinän tuuletussäleikkö tukitaan,
jotta yläpohjatilasta ei ole yhteyttä laajennusosan sisätiloihin. Länsipäädyssä oleva viemärin tuuletusputki lämmöneristetään yläpohjatilan osalta.
Sisäkattojen betonipinnat puhdistetaan ja pinnoitetaan.
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Väliseinät ovat pääasiassa ei-kantavia tiiliseiniä. Keskiosan ja länsipäädyn välillä on alkuperäinen
punatiilistä muurattu väliseinä. Itäpäädyn ja keskiosan välinen kalkkihiekkatiilirakenteinen seinä
on muurattu v. 1993 tilarajauksen yhteydessä. Seinät ovat puhtaaksi muuratulla tiilipinnalla.
Itäpäädyn varastotilan ja kompressorihuoneen väliset seinät ovat v. 1993 ARK-pohjapiirustuksen
mukaan puurunkoisia kipsilevyseiniä, joissa on mineraalivillaa eristeenä. Varastotilan puoleisia
seiniä ei ole pinnoitettu.
Länsipäädyn ja autohallin laajennusosan (rak. 12) välinen seinä sekä itäpäädyn ja korjaamorakennuksen laajennusosan (rak. 9-10) välinen seinä ovat kantavia betoniseiniä, jotka ovat toimineet
alun perin ulkoseininä. Seinissä on oletettavasti alkuperäiset rakenteet (lastuvillalevy ja tiiliverhous). Seinät ovat puhtaaksi valetulla betonipinnalla. Länsipäädyn seinässä oleva vanha oviaukko
on muurattu umpeen punatiilillä.
Itäpäädyn puurunkoisten levyseinien rakenne
v. 1993 ARK-piirustuksesta
Mitta (mm)

Rakenne

6

kipsilevy

50

mineraalivilla/
puurunko 50x75 k600

6

kipsilevy

50

mineraalivilla/
puurunko 50x75 k600

6

kipsilevy
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• Itäpäädyn betoniseinän (ent. US) sekä itäpäädyn ja keskiosan välisen tiiliseinän alaosissa on
paikoin kosteuden aiheuttamia kalkkijälkiä.
• Keskiosan ja länsipäädyn väliseinässä on kummallakin puolella kattovuotojen aiheuttamia
laaja-alaisia kalkkijälkiä.
• Länsipäädyn entisen ulkoseinän oviaukon muurauksen ala- ja yläosassa on paikoin kalkkijälkiä.

Kalkkijälkiä itäpäädyn entisen ulkoseinän alaosassa.

Kalkkihiekkatiiliseinän alaosassa on kalkkijälkiä
sekä itäpäädyn että keskiosan puolella.

Kalkkihiekkatiiliseinän vierustalla on runsaasti
kalkkikiteytymää itäpäädyn varaston puolella.

Keskiosan ja länsipäädyn välisessä seinässä on
kattovuotojen aiheuttamia kalkkijälkiä.
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Johtopäätökset
Vesikattovuodot ovat kastelleet keskiosan ja länsipäädyn väliseinää, minkä seurauksena seinässä
on laaja-alaisia kalkkijälkiä. Myös länsipäädyn entisen ulkoseinän oviaukon kohdalla olevan muurauksen kalkkijäljet vaikuttavat kattovuotojen aiheuttamilta.
Itäpäädyn entisen ulkoseinän alaosan kalkkijäljet ovat todennäköisesti maaperästä kapillaarisesti
nousseen kosteuden aiheuttamia. Kalkkihiekkatiiliseinän alaosan kalkkijäljet eivät vaikuta pelkästään kapillaarikosteuden aiheuttamilta. Runsaat kalkkijäljet seinän alaosassa ja sen vierustalla voivat olla vanhan putkivuodon aiheuttamia.

7.4

Toimenpide-ehdotukset
Tiilirakenteisten väliseinien pinnat puhdistetaan sen jälkeen, kun vesikate on uusittu.
Kompressorihuoneen väliseiniin suositellaan rakenneavauksia, joista tutkitaan rakenteiden kunto
sekä selvitetään, onko seinien ja alapohjalaatan välissä kosteuden kapillaarinousun estävä erotuskaistale.
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Rakennuksessa on paikalla valettu pilari-palkkirunko. Kantavina pystyrakenteina toimivat pitkien
sivujen ulkoseinien ja keskilinjan betonipilareiden lisäksi päätyjen betoniseinät, jotka ovat olleet
alun perin ulkoseiniä. Yläpohjat on kannatettu pilareihin tukeutuvilla betonipalkeilla. Sisäpihan
ulko-ovien yläpuolella on betoniset ovipalkit, jotka kantavat julkisivun yläosan tiilimuurausta.
Katusivun ulkoseinien alaosat ovat lastuvillalevyllä lämmöneristettyjä tiiliseiniä. Rakenneratkaisu
ei vastaa suunnitelmia, sillä leikkauspiirustuksen ja rakennustapaselostuksen mukaan rakenteen
tulisi koostua pelkästä 1½-kiven reikätiilimuurauksesta.
Ulkoseinien yläosassa on lastuvillalevy lämmöneristeenä betonipalkkien kohdalla. Myös päätyjen
betoniseinät on oletettavasti eristetty lastuvillalevyillä.
Ulkoseinien sisäpinnat ovat puhtaaksi muurattua tiiltä. Ulkoseinälinjojen pilarit ja palkit ovat betonipinnalla.
Kadun puoleisen ulkoseinän ikkunanauhassa on v. 1993 pohjapiirustuksen perusteella mineraalivillalla eristetty levyverhoiltu kohta itäpäädyn ulko-oven vieressä.
Katusivun ulkoseinien alaosan rakenne
Avaus US-RA-2
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

130

reikätiili

40

ilmaväli

100

lastuvillalevy (Toja)

30

ilmaväli

130

kennoreikätiili

Ulkoseinien yläosan rakenne
Avaus US-RA-1
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

-

betonipalkki

-

ilmaväli

90

lastuvillalevy (Toja)

130

kennoreikätiili
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Ulkoseinien julkisivuissa on puhtaaksi muurattu tiiliverhous, jossa ei ole tuuletusrakoja. Sokkelit
sekä pilareiden ja ovipalkkien julkisivupinnat ovat pinnoittamatonta betonia.
Ulko-ovet ovat metallirakenteisia. Sisäpihan puolella olevat isot pariovet (27 kpl) ovat alkuperäisiä
teräsrunkoisia ja peltiverhoiltuja ovia. Itäpäädyn katusivulla on teräsrakenteinen lasiaukollinen
ulko-ovi, joka on ilmeisesti alkuperäinen.
Ikkunat ovat alkuperäisiä MS-tyypin puuikkunoita.
Rakennuksen keskilinjalla on 260x260 mm betonipilarit, joihin yläpohjapalkit tukeutuvat.

Yleiskuva kadun puoleiselta julkisivulta

Kadun puoleisten ulkoseinien alaosat ovat tiilirakenteisia.

Yleiskuva sisäpihan puoleiselta julkisivulta

Pariovien kohdalla on betoniset ovipalkit.
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Julkisivut
• Julkisivuissa ei ole tuuletusrakoja.
• Kadun puoleisessa julkisivumuurauksessa yksittäinen vauriokohta, josta eristekerros näkyvillä.
• Kadun puoleisen julkisivun sokkelissa on vauriokohta, jossa on eristekerros näkyvillä.
• Julkisivujen liikuntasaumojen ympärillä esiintyy halkeilua ja lohkeilua tiiliverhouksessa.
• Länsipäädyn ja laajennusosan välisen liikuntasauman elastinen saumamassa on puutteellinen.
• Julkisivujen muurauksissa havaittiin yksittäisiä tiilten rapautumia tiiliverhouksen alaosissa.
• Alkuperäiset puuikkunat ovat ikääntyneet ja ikkunapeltien kaadoissa on puutteita.
• Ikkuna-aukkojen yläosassa on vesien aiheuttamaa kalkkihärmää.
• Vauriokartoituksen havainnot on esitetty myös liitteenä olevassa tutkimuskartassa.

Katusivun julkisivumuurauksessa on vaurio…

…josta on näköyhteys ulkoseinän eristetilaan.

Katusivun sokkelissa on vauriokohta…

…jossa näkyy sokkelihalkaisun lastuvillalevy.
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Julkisivujen liikuntasaumat ovat pääasiassa sau- Liikuntasaumojen ympärillä on tapahtunut halmaamattomia.
keilua ja lohkeilua.

Länsipäädyn ja laajennusosan välisen liikuntasauman saumamassa on puutteellinen.
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Ulkoseinälinjan pilarit ja ovipalkit
• Pariovien aukkojen yläpuolella olevien ovipalkkien julkisivupinnoilla on lähes jokaisen aukon
kohdalla havaittavissa betonin lohkeilua sekä korroosiovaurioituneita teräksiä. Palkkien kohdalla betonin peitepaksuus on vähäinen.
• Betonipilareissa havaittiin aistinvaraisesti vain yksittäisillä kohdilla betonin halkeilua/korroosiovaurioituneita teräksiä.
• Vauriokartoituksen havainnot on esitetty myös liitteenä olevassa tutkimuskartassa.

Pariovien yläpuolella on julkisivujen tiilimuurausta kantavat ovipalkit.

Ulkoseinälinjojen pilarit ja ovipalkit ovat näkyvissä rakennuksen sisäpuolella.

Ovipalkeissa on havaittavissa halkeilua ja lohkeilua…

…jonka on aiheuttanut teräksissä esiintyvät korroosiovauriot.
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Rakennuksen keskilinjan pilarit
• Yksittäisissä pilareissa havaittiin pilareihin kohdistuneiden iskujen aiheuttamia vaurioita, kuten
lohkeamia. Pilareiden poikkileikkauksen pinta-ala on paikon pienentynyt merkittävästi

Keskilinjalla on betonipilareita läpi rakennuksen. Yksittäisten pilareiden poikkileikkausala on pienentynyt merkittävästi.

8.2.2

Rakenneavaukset
Ulkoseinien (US) rakenneavauskohdat (RA)
➢ US-RA-1 – itäpääty – ulkoseinän yläosa
➢ US-RA-2 – keskiosa – ulkoseinän alaosa
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Ulkoseinässä on lastuvillalevy eristeenä alaosassa sekä yläosan yläpohjapalkin kohdalla.
• Ulkoseinän alaosan avauksen kohdalla ilmaväli lastuvillalevyn sisä- ja ulkopuolella. Yläosan
avauskohdassa on ilmaväli (ns. sormirako) vain lastuvillalevyn ulkopuolella.

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimus
Kaupunginvarikko, autohalli (rak. 11)
P20250.3
18.12.2020

38/47

Julkisivujen pilareiden ja ovipalkkien rakenneavauskohdat
• Ovipalkkien teräksissä havaittiin korroosiovaurioita jokaisessa avauskohdissa. Fenoliftaleiiniliuoksella arvioituna karbonatisoituminen on saavuttanut terässyvyyden. Palkkien etureunassa
terässyvyys vaihteli 20…30 mm välillä.
• Pilareiden avauskohtien teräksissä ei havaittu korroosiovaurioita. Fenoliftaleiiniliuoksella arvioituna karbonatisoituminen ei ole vielä saavuttanut terässyvyyttä. Pilareiden teräkset sijaitsevat avauskohdissa osin noin 50…60 mm syvyydellä pilarin etureunassa. Pilarin sivulla teräkset
sijaitsevat tarkastelluilta osin noin 20 mm syvyydellä.
• Pilareiden sivureunojen avauskohdissa karbonatisoituminen on lähes saavuttanut terässyvyyden ohuesta peitepaksuudesta johtuen. Todennäköisesti karbonatisoituminen on paikoin saavuttanut terässyvyyden pilareiden sivureunoissa.

Ovipalkkien teräksissä on korroosiovaurioita.

Teräskorroosio on aiheuttanut betonivaurioita
ovipalkkien julkisivupintoihin.

Karbonatisoituminen on saavuttanut ovipalkkienPilareiden julkisivupintojen karbonatisoituminen
julkisivupinnassa terässyvyyden.
ei ulotu terässyvyydelle asti.
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Rakennuksen keskilinjan pilareiden rakenneavauskohdat
• Pilareiden avauskohtien teräksissä ei havaittu korroosiovaurioita. Fenoliftaleiiniliuoksella arvioituna karbonatisoituminen ei ole vielä saavuttanut terässyvyyttä. Pilareiden teräkset sijaitsevat avauskohdissa noin 40 mm syvyydellä.

Pilareiden teräksissä ei havaittu korroosiota ra- Karbonatisoituminen ei ole saavuttanut teräskenneavausten kohdalla.
syvyyttä.

Avauskohdan teräksessä ei ole korroosiota.

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Teräs sijaitsee karbonatisoitumattomalla syvyydellä.

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimus
Kaupunginvarikko, autohalli (rak. 11)
P20250.3
18.12.2020

8.2.3

40/47

Ohuthienäytteet
Julkisivujen tiiliverhous
Taulukko 4. Julkisivujen tiiliverhouksesta porattujen lieriönäytteiden laatu ja kunto. Ohuthieanalyysien tutkimusraportti on kokonaisuudessaan raportin liitteenä.

Tiilinäytteiden tulosten yhteenveto (keskeisimmät asiat ohuthieanalyysien tutkimusraportista):
• Tiilinäytteiden laatu ja kunto ovat välttäviä.
• Näytteissä oli havaittavissa valmistuksen aikaista tekstuurisäröilyä sekä pakkasen aiheuttamaa
voimakasta säröilyä.
Julkisivujen pilarit ja ovipalkit
Taulukko 5. Julkisivujen pilareista ja ovipalkeista porattujen lieriönäytteiden laatu ja kunto.
Ohuthieanalyysien tutkimusraportti on kokonaisuudessaan raportin liitteenä.
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Betoninäytteiden tulosten yhteenveto (keskeisimmät asiat ohuthieanalyysien tutkimusraportista):
• Näytteet otettiin rakenteista silmämääräisesti vaurioitumattomilta kohdilta.
• Pilareista otetuissa näytteissä (OH1 ja OH2) betonin laatu ja kunto ovat hyvä. Karbonatisoituminen ei ole edennyt syvälle. Näytteissä ei havaittu rapautumista.
• Betonipalkeista otetuissa näytteissä (OH3 ja OH4) betonin laatu on tyydyttävä. Näytteiden
kunto on ulkopinnalla 15 - 25 mm syvyydelle välttävä, muilta osin tyydyttävä. Molemmissa
näytteissä havaittiin betonin varhaisessa vaiheessa tapahtunutta jäätymistä, joka on heikentänyt betonin kuntoa palkkien ulkopinnoilla.

8.2.4

Vetolujuusnäytteet
Taulukko 6. Julkisivujen pilareista ja ovipalkeista porattujen lieriönäytteiden vetolujuudet. Rapautuneen betonin raja-arvona pidetään 1,5 MN/m2.

Tulosten tulkinta:
• Näytteiden vetolujuudet eivät viittaa betonin rapautumiseen tai lujuuden heikentymiseen.

8.2.5

Puristuslujuusnäytteet
Taulukko 7. Julkisivujen pilareista ja palkeista porattujen lieriönäytteiden puristuslujuudet.

Tulosten tulkinta:
• Näytteiden puristuslujuudet ovat hyvää tasoa. Alkuperäisiä rakennesuunnitelmia ei ollut käytettävissä, joten tuloksia ei voitu verrata suunniteltuihin lujuusarvoihin.
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Kloridinäytteet
Julkisivujen pilarit ja ovipalkit
Taulukko 8. Julkisivujen pilareiden ja palkkien kloridipitoisuudet. BY 42 mukaan kloridipitoisuuden kynnysarvona pidetään jännittämättömissä betonirakenteissa 0,05…0,07 p-%.

Tulosten tulkinta:
• Näytteiden kloridipitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoa, joten betonien kloridipitoisuudet eivät
lisää teräskorroosion riskiä.
Rakennuksen keskilinjan pilarit
Taulukko 9. Rakennuksen keskilinjan pilareiden kloridipitoisuudet.

Tulosten tulkinta:
• Näytteiden kloridipitoisuudet eivät ylitä kynnysarvoa, joten betonien kloridipitoisuudet eivät
lisää teräskorroosion riskiä.
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Peitepaksuudet ja karbonatisoitumissyvyydet
Taulukko 10. Julkisivujen pilareiden ja ovipalkkien terästysten peitepaksuudet ja karbonatisoitumissyvyydet sekä laskennallisesti korroosiovyöhykkeellä olevat osuudet terästyksistä.

Julkisivujen pilareista mitattujen betonipeitepaksuuksien keskiarvo oli pilarin ulkopinnalla 52 mm.
Laboratorioanalyysin perusteella karbonatisoituminen on edennyt keskimäärin 12 mm asti pilareiden ulkopinnassa. Mittausten perusteella karbonatisoituminen ei ole saavuttanut terässyvyyttä
pilareiden ulkopinnoissa.
Ovipalkeista mitattujen betonipeitepaksuuksien keskiarvo oli palkkien ulkopinnalla 17 mm. Laboratorioanalyysin perusteella karbonatisoituminen on edennyt keskimäärin 52 mm palkkien ulkopinnassa. Mittausten perusteella palkkien ulkopinnan raudoitteista 100 % sijaitsee karbonatisoituneessa betonissa. Karbonatisoitumisen aiheuttama terästen korroosiovaurioituminen on merkittävä.
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Johtopäätökset
Rakennuksen ulkoseinät ovat lastuvillalevyillä (Toja) eristettyjä. Myös ulkoseinien valesokkelirakenteisten perustusten sokkelihalkaisussa on lastuvillalevy lämmöneristeenä. Lastuvillalevyissä voi
esiintyä mikrobivaurioita, koska ulkoseinät eivät ole tuulettuvia ja perustusten betonipinnat ovat
todennäköisesti kosteita. Ulkoseinien mahdolliset epäpuhtaudet voivat olla yhteydessä sisäilmaan, mikäli ikkunaliittymissä on epätiiveyskohtia. Sokkelit ovat pääosin hyväkuntoisia.
Julkisivujen kennoreikätiilissä on ohuthienäytteiden perusteella runsaasti valmistuksen aikaista
tekstuurisäröilyä, joka heikentää tiilten pakkasenkestoa. Näytteet ovat laadultaan ja kunnoltaan
välttäviä, koska niissä oli havaittavissa kohtalaista pakkasen aiheuttamia/voimistamia rapautumisvaurioita. Julkisivuissa on toistaiseksi havaittavissa lähinnä yksittäisiä vauriokohtia. Tiiliverhousten
rapautumisvauriot tulevat todennäköisesti lisääntymään tulevaisuudessa.
Alkuperäisten puuikkunoiden tekninen käyttöikä on täyttynyt. Ikkunoiden puuosat ovat välttävässä kunnossa ja vesipellityksissä on kallistuspuutteita. Ulko-ovet ovat teknisen käyttöiän päässä.
Sisäpihan puoleisten oviaukkojen kohdalla olevissa betonisten ovipalkkien ulkopinnoissa on yleisesti teräskorroosion aiheuttamia betonivaurioita, koska karbonatisoituminen on saavuttanut
palkkien ulkopinnan terässyvyyden. Ovipalkkien ulkopinnassa esiintyy ohuthienäytteiden perusteella varhaisessa vaiheessa tapahtuneen jäätymisen aiheuttamia rapautumisvaurioita, jotka ulottuvat 15-25 mm asti. Sitä syvemmällä jäätymisen aiheuttamat vaikutukset ovat vähäisiä. Ovipalkkien veto- ja puristuslujuusnäytteiden tulokset eivät viittaa betonin rapautumiseen tai lujuuden
heikentymiseen.
Ulkoseinälinjojen betonipilarit ovat pääosin kunnossa. Pilareiden julkisivupinnoissa vain yksittäisissä kohdissa halkeilua ja teräskorroosiota. Karbonatisoituminen on saavuttamassa terässyvyyden pilareiden sivupinnoissa, joissa peitepaksuudet ovat etupintaa huomattavasti pienempiä. Pilareiden ohuthienäytteissä ei ollut havaittavissa betonin kuntoa heikentäviä vaurioita. Veto- ja puristuslujuusnäytteiden tulokset eivät olleet poikkeavia.
Rakennuksen sisätilojen keskilinjalla olevissa betonipilareissa on paikoin iskujen aiheuttamia vaurioita. Yksittäisteisten pilareiden poikkileikkausala on osin pienentynyt merkittävästi suurimmissa
lohkeamakohdissa, mikä on todennäköisesti heikentänyt kyseisten pilareiden lujuutta. Pilareissa
ei esiinny teräskorroosiota, koska karbonatisoituminen ei ole edennyt betonissa terässyvyydelle.

8.4

Turvallisuus- ja terveysriskit
Sisäpihan puoleisista ovipalkeista lohkeavat ja putoavat betonikappaleet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin rakennuksen vierellä liikkuville.

8.5

Toimenpide-ehdotukset
Julkisivujen tiiliverhouksen uusiminen on suositeltavaa. Tiiliverhouksen uusimisen yhteydessä korvataan ulkoseinien lastuvillalevyt uusilla lämmöneristeillä. Ikkunat ja ulko-ovet uusitaan. Sokkeleihin tehdään paikkauskorjaus.
Sisäpihan puoleisen julkisivujen ovipalkit joko korjataan tai uusitaan. Korjaustarpeen selvittämiseksi suositellaan lisätutkimuksina rakenneavauksia, joista tutkitaan, esiintyykö palkeissa jäätymisen aiheuttamia rapautumavaurioita myös sisätilojen puolella.
Ulkoseinälinjojen pilareiden julkisivupintoihin tehdään paikkauskorjaus, jonka yhteydessä pilarit
pinnoitetaan. Keskilinjan pilareiden suurimmat lohkeamakohdat korjataan mantteloimalla.
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Pohja- ja tonttiviemärit

9.1

Järjestelmätyypit
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Pohja- ja tonttiviemärit ovat valurautaviemäreitä. Rakennuksen sisäpuoleiset viemärit ovat todennäköisesti alkuperäisiä. Ulkopuoleiset viemärit ovat uudempaa asennusta.

9.2

Tutkimustulokset
• Sisäpuoleisissa pohjaviemäreissä on runsaasti ruostekertymää. Valurauta on hauraan oloista.
Selviä vuotokohtia ei havaittu.
• Jokaisessa ulkopuoleisessa viemärilinjassa painuma-alueita. Linjoissa viallisia ja epäkeskoja liitoksia. Tiivisterengas on irronnut yhdellä linjalla. Valurauta ei ole vielä päässyt ruostumaan.

9.3

Johtopäätökset
Rakennuksen sisäpuoleiset vanhat valurautaviemärit ovat saneerauksen tarpeessa, sillä ne ovat
korkeintaan välttävässä kunnossa. Vaikka viemäreiden kuvauksessa ei havaittu selviä vuotokohtia,
ei vuotoja voida poissulkea, koska linjoissa on runsaasti ruostekertymää ja valurauta on haurastunutta.
Ulkopuoleisista viemäreistä on mahdollisesti vuotanut jätevettä putkia ympäröivään maaperään,
koska putkilinjoissa on painumia ja puutteellisia liitoksia. Jätevesissä on saattanut olla mukana
ajoneuvoista lattiakaivojen kautta viemäreihin valuneita öljyjä.
Sisä- ja ulkopuoleiset viemärit ovat tutkimustulosten perusteella saneerauksen tarpeessa.

9.4

Toimenpide-ehdotukset
Rakennuksen sisäpuoleiset viemärit suositellaan saneerattavaksi seuraavan 3–5 vuoden aikana
joko sisäpuolisin saneerausmenetelmin tai uusimalla viemärit.
Ulkopuolen viemärit suositellaan korjattavaksi seuraavan 3–5 vuoden aikana joko sisäpuolisin saneerausmenetelmin tai uusimalla viemärit. Tiiveydessä havaittujen puutteiden vuoksi suositellaan
selvittämään putkilinjoja ympäröivän maa-aineksen mahdollinen saastuminen.
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Toimenpide-ehdotusten yhteenveto
korjaustoimenpiteet 0…3 vuoden kuluessa (kiireelliset ja huoltoluonteiset)
• yläpohjatilan länsipäädyn seinän tuuletussäleikön tukkiminen
• länsipäädyn viemärin tuuletusputken lämmöneristäminen yläpohjatilan osalta
korjaustoimenpiteet 3…5 vuoden kuluttua (peruskorjauksen yhteydessä)
• alapohjien uusiminen
• pilaantuneiden maa-ainesten vaihtaminen
• vesikatteiden ja räystäskourujen uusiminen
• yläpohjien lämmöneristeiden uusiminen
• yläpohjatilan tuulettuvuuden parantaminen alipainetuulettimilla
• ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen
• ulkoseinien lämmöneristeiden ja julkisivujen tiiliverhouksen uusiminen
• sokkeleiden paikkauskorjaus ja vedeneristäminen
• sisäpihan puoleisen julkisivujen ovipalkkien korjaus tai uusiminen
• ulkoseinälinjojen pilareiden julkisivupintojen paikkaus- ja pinnoituskorjaus
• rakennuksen keskilinjan pilareiden korjaukset
• tilojen sisäpintojen puhdistaminen ja mahdollinen pinnoittaminen
• viemäreiden saneeraus
lisätutkimukset
• alapohjien maa-aineisten ja maaperän pilaantuneisuuden tutkiminen
• sisäpihan viemärilinjoja ympäröivien maa-aineisten mahdollisen saastumisen tutkiminen
• kompressorihuoneen väliseinien alaosien kuntotutkimus
• sisäpihan puoleisen julkisivun ovipalkkien kunnon tutkiminen sisätilojen puolelta
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Liitteet
1. Ala- ja yläpohjien tutkimuskartta (pohjapiirustus), 1 sivu
2. Julkisivujen tutkimuskartta (julkisivupiirustukset), 1 sivu
3. Keskilinjan pilareiden tutkimuskartta (pohjapiirustus), 1 sivu
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Tutkimuskartta - rakenneavaus- ja näytekohdat sekä näytetulosten tulkinnat
Alapohjat ja yläpohjat
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YP-RA-2
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AP-RA-3

AP-RA-2

C3.1 - alapohjalaatta: yp 0-30 mm
C3.2 - alapohjalaatta: yp 60-90 mm

8
6

C2.1 - alapohjalaatta: yp 0-30 mm

4

C2.2 - alapohjalaatta: yp 40-70 mm

C3.3 - alapohjalaatta: ap 0-30 mm

AP-RA-4 K2 - sorainen hiekka
C4.1 - alapohjalaatta: yp 0-30 mm
C4.2 - alapohjalaatta: yp 30-60 mm
C4.3 - alapohjalaatta: ap 0-30 mm

MATERIAALINÄYTTEET
C - öljyhiilivetynäyte
K - kapillaarisuusnäyte (yp=yläpinta, ap=alapinta)
ÖLJYHIILIVETYNÄYTTEIDEN TULOSTEN TULKINTA
tavanomainen (pitoisuudet alittavat kynnys- ja ohjearvot)
lievästi poikkeava (pitoisuudet ylittävät kynnysarvon ja/tai alemman ohjearvon)
poikkeava (pitoisuudet ylittävät kynnysarvon ja ylemmän ohjearvon)

komp.
huone

5
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3

C2.3 - alapohjalaatta: ap 0-30 mm
K1 - hiekkainen sora
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Rakenneavaus
AP - alapohja
YP - yläpohja
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AP-RA-1

C1.1 - alapohjalaatta: yp 0-30 mm
C1.2 - alapohjalaatta: yp 40-70 mm
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Merkkien selitykset:
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= Tiilen rapautumaa
US-RA-x

Tutkimuskartta - näytekohdat ja vauriokartoituksen havainnot
Julkisivut

US-RA-1

US-RA-2
OHTIILI1
Tiilimuurauksessa reikä,
tojaeiste näkyvillä

VETO3
KLO7
KLO8

Liikuntasauman kohdalla
tiilissä rapautumaa

OHTIILI2
Sokkelibetonissa reikä,
tojaeriste näkyvillä
OH4
VETO4
KLO5
KLO6

OH3
PUR2

PUR1

OH2
VETO2
KLO3
KLO4

Kaikkien oviaukkojen kohdalla betonisessa
ylityspalkissa betonin halkeilua/lohkeilua ja
paikoin korroosiovauriotuneita teräksiä

OH1
VETO1
KLO1
KLO2

= Rakenneavauskohta ulkoseinään

MNx

= Mikrobi materiaalinäytteen ottokohta

OHx

= Ohuthienäytteen ottokohta

VETOx

= Vetokoenäytteen ottokohta

PURx

= Puristuslujuusnäytteen ottokohta

KLOx

= Kloridinäytteen ottokohta

Kuntotutkimus
Kaupunginvarikko, rakennus 11, autohalli, Lipporannantie 2, Oulu
P20250.3
15.12.2020

Liite 3
Sivu 1 (1)

Tutkimuskartta - keskilinjan pilarit
Näytekohdat
KLOx

= Kloridinäytteen ottokohta

KLO11
KLO12

KLO15
KLO16

KLO9
KLO10

KLO13
KLO14
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118274.3/ÖLJY

ÖLJYHIILIVETYPITOISUUDEN MÄÄRITYS
Tilaaja:
Kohde:

Sitowise Oy
Kaupunginvarikko, rakennus 11,
Lipporannantie 2, 90500, Oulu
Projektinumero: P20250.4
Menetelmät:

Tilauspäivä: 9.10.2020
Toimitettu laboratorioon: 12.10.2020
Laboratorio: Oulu

Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä ISO 16703 mukaisesti. Näyte murskattiin ja jauhettiin ennen analysointia. Analyysi on
teetetty alihankintana. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDFmuodossa ilman suojausta.

Näytteenottaja:

Petri Kallioniemi, Sitowise Oy

Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa

C1.1
C2.1

Näytteet 9.10.2020
Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-1, ovikohta
nro 2, 0 - 30 mm yläpinnasta
Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-2, ovikohta
nro 7, 0 - 30 mm yläpinnasta

C5-C10
(mg/kg)

C10-C21
(mg/kg)

C21-C40
(mg/kg)

C10-C40
(mg/kg)

C5-C40
(mg/kg)

< 50

61

310

370

370

< 50

3900

20000

24000

24000

C3.1

Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-3, ovikohta
nro 14, 0 - 30 mm yläpinnasta

< 50

2900

14000

17000

17000

C4.1

Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-4, ovikohta
nro 23, 0 - 30 mm yläpinnasta

< 50

3000

32000

35000

35000

Näytteet 3.11.2020
C1.2

Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-1, ovikohta
nro 2, 40 - 70 mm yläpinnasta

< 50

< 25

< 25

< 50

< 50

C2.2

Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-2, ovikohta
nro 7, 40 - 70 mm yläpinnasta

< 50

2300

7300

9600

9600

C3.2

Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-3, ovikohta
nro 14, 60 - 90 mm yläpinnasta

< 50

850

1600

2500

2500

C4.2

Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-4, ovikohta
nro 23, 30 - 60 mm yläpinnasta

< 50

1600

6900

8500

8500

< 50

120

290

410

410

C2.3

Näytteet 30.11.2020
Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-2, ovikohta
nro 7, 0 - 30 mm alapinnasta

C3.3

Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-3, ovikohta
nro 14, 0 - 30 mm alapinnasta

< 50

< 25

< 25

< 50

< 50

C4.3

Betoni, alapohjalaatta, avaus AP-RA-4, ovikohta
nro 23, 0 - 30 mm alapinnasta

< 50

4100

6000

10000

10000

Rakennusjätteen hyötykäytön raja-arvo öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudelle (C10-C40) on 500 mg/kg (Vna 843/2017)
Pysyvän jätteen kaatopaikan raja-arvo öljyhiilivetyjen kokonaispitoisuudelle (C10-C40) on 500 mg/kg (Vna 331/2013)
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Vaarallisen jätteen pitoisuusraja öljyhiilivedyille (C5-C40, pitoisuus >) on 1000 mg/kg jos:
- jätteen bentseeni- ja PAH-pitoisuudesta ei ole tietoa, tai
- jäte sisältää bentseeniä vähintään 0,1 %, tai
- jäte sisältää bentso(a)pyreeniä tai dibentso(a,h)antraseenia vähintään 0,01 %, tai
- jäte sisältää bentso(a)antraseenia, bentso(e)pyreeniä, kryseeniä, bentso(b)fluoranteenia, bentso(j)fluoranteenia tai
bentso(k)fluoranteenia vähintään 0,1 %
(Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:2, jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi)

Vaarallisen jätteen pitoisuusraja öljyhiilivedyille (C5-C40, pitoisuus >) on 10 000 mg/kg jos:
- jäte sisältää bentseeniä alle 0,1 %, tai
- jäte sisältää bentso(a)pyreeniä tai dibentso(a,h)antraseenia alle 0,01 %, tai
- jäte sisältää bentso(a)antraseenia, bentso(e)pyreeniä, kryseeniä, bentso(b)fluoranteenia, bentso(j)fluoranteenia ja
bentso(k)fluoranteenia alle 0,1 %
(Ympäristöministeriön julkaisuja 2019:2, jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi)

Tämä raportti korvaa raportin 118274 Lipporannantie 2 OLJ2.pdf

Anssi Riekki, Tutkija, Laboratorioanalyytikko
p. 044 074 0410, anssi.riekki@labroc.fi

Mikko Kivelä, Tutkija, Laboratorioanalyytikko
p. 050 438 8912, mikko.kivela@labroc.fi

TYRNÄVÄNTIE 12, 90400 OULU, PUH. 010 524 9580 | MÄNTYHAANTIE 1, 33800 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
MALMINKAARI 10, 00700 HELSINKI, PUH. 010 524 9583 | METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6

Sitowise Oy
Petri Kallioniemi

13.10.2020

Voudintie 3
90400 OULU

TUTKIMUSTULOKSET

Näyte K1:

Näytteenottaja: Sitowise Oy, otettu 9.10.2020
Näytteenottopaikka: Kaupunginvarikko, rakennus 11
Näyte: Alapohjan sepeli/sora, ovikohta nro 2, avaus AP-RA-1
Kapillaarisuus:

Näyte K2:

48 cm

Näytteenottaja: Sitowise Oy, otettu 9.10.2020
Näytteenottopaikka: Kaupunginvarikko, rakennus 11
Näyte: Alapohjan sora/hiekka, ovikohta nro 23, avaus AP-RA-4
Kapillaarisuus:
Aistinvaraisten havaintojen perusteella näytteessä voiteluöljyä,
joka vääristää kapillaarisuustulosta.
Kapillaarisuutta ei pysty luotettavasti määrittämään.

Timo Nuutilainen,
Geolaborantti

GEOBOTNIA OY
Y 0187209-7

Koulukatu 28
90100 Oulu

p. (08) 5354 700
f. (08) 5354 710

gb@geobotnia.fi
www.geobotnia.fi

117869/OH
Kaupungin varikon kiinteistöt, rakennus 11

TUTKIMUSRAPORTTI
30.10.2020
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OHUTHIEANALYYSI
Tilaaja:
Sitowise Oy / Sami Jämsen

Tilaus-/ toimituspäivä:
2.10.2020

Kohde/ projektinumero:
P20250.3 Lipporannantie, Kaupungin
varikon kiinteistöt, rakennus 11
Näytepreparaatti:
48 mm x 28 mm (paksuus 0,020-0,025 mm)

Näytetunnukset:
Näytteiden materiaali:
OH1-OH6
Betoni, tiili
Menetelmä:
Tilaajan toimittamat näytteet tutkittiin stereomikroskoopilla ja niistä valmistetut ohuthieet polarisaatiomikroskoopilla.
Ohuthieanalyysi on akkreditoitu menetelmä ja analyysissä sovelletaan standardia ASTM C 856-20. Näytteenotosta vastaa
tilaaja. Ohuthieet on valmistettu tilaajan osoittamasta näytepinnasta pintaa vastaan kohtisuoraan Labroc Oy:n laboratoriossa.
Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Tulokset toimitetaan
sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

Tutkija:

Tarkastaja:

Tapani Arola, Tutkija, Geologi
p. 050 411 3779, tapani.arola@labroc.fi

TULOSTEN ARVIOINTI:
Taulukoissa on arvioitu näytteiden laatua ja kuntoa asteikolla: HYVÄ, TYYDYTTÄVÄ, VÄLTTÄVÄ ja HEIKKO.
Laadultaan hyvissä näytteissä betoni/laasti/tiili on tasalaatuista ja hyvin tiivistynyttä ja mikrorakenteeltaan tasalaatuista.
Laadultaan tyydyttävissä näytteissä on lieviä laatupuutteita, joilla voi olla vaikutusta lujuuteen tai säilyvyyteen. Laadultaan
välttävissä ja heikoissa näytteissä on merkittäviä laatupuutteita, jotka heikentävät betonin lujuutta ja säilyvyyttä.
Kunnoltaan hyvissä näytteissä ei ole havaittavissa betonin/laastin/tiilin kuntoa heikentäviä vaurioita. Kunnoltaan heikoissa
näytteissä betoni/laasti/tiili on täysin vaurioitunut. Kunnoltaan tyydyttävissä ja välttävissä näytteissä on havaittavissa
eriasteisia vaurioita, joilla on kuntoa ja säilyvyyttä heikentävää vaikutusta.
Karbonatisoituminen on mitattu ohuthieestä ja/tai pH-indikaattoriliuoksella lieriön halkaistulta pinnalta.
Huokostus on arvioon perustuva.
Rapautuneisuutta on kuvattu asteikolla 0-4: 0 - ei rapautumaa, 1 - vähäistä, 2 - kohtalaista, 3 - voimakasta,
4 - ei koossapysyvää.
Laastien kalkki-sementtisuhteen arviointi: arvio on suuntaa antava ja perustuu optiseen analyysiin.
Punatiilen pakkasenkestoarvio: arvio on tehty mikrorakenteen perusteella, index 0-3 (VTT:n julkaisu 1624 -95, jäädytyssulatustestaus). Index: 0 – ei pakkasenkestoa heikentävää tekstuurisäröilyä, 1 – vähäistä tekstuurisäröilyä, 2 – kohtalaista
tekstuurisäröilyä, 3 – runsasta tekstuurisäröilyä (tiilen mikrorakennetutkimus ei kuulu akkreditoinnin piiriin).
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TULOSTEN ARVIOINTI JA YHTEENVETO (betoni
Näyte

Rakenneosa/
ohuthiepinta

Laatu

Kunto

OH1

Betonipilari,
julkisivu pihalle/
ulkopinta
0-48 mm
Betonipilari,
julkisivu pihalle/
ulkopinta
0-48 mm
-

hyvä

hyvä

Betonipalkki,
julkisivu pihalle/
ulkopinta
0-48 mm

tyydyttävä

lisätieto
OH2

lisätieto
OH3

lisätieto
OH4

lisätieto

Huokostus/
huokostäytteet

Rapautuneisuus

hyvä

Karbonatisoituminen min-max/ka.
(mm)
ulkopinta 12-18/13

ei/ei

0

hyvä

ulkopinta 3-17/10

ei/ei

0

ulkopinnasta
ulkopinta 24-30/28
ei/ei
15 mm
välttävä,
muuten
tyydyttävä
- valu on jäätynyt varhaisessa vaiheessa, jäätymisen aiheuttamaa rakomaista huokostilaa on
ulkopinnassa runsaasti 15 mm syvyydelle
Betonipalkki,
tyydyttävä
ulkopinnasta
koko näytteen
ei/ei
julkisivu pihalle/
25 mm
pituudella (75 mm)
ulkopinta
välttävä,
0-48 mm
muuten
tyydyttävä
- valu on jäätynyt varhaisessa vaiheessa, jäätymisen aiheuttamaa rakomaista huokostilaa on
ulkopinnassa runsaasti 25 mm syvyydelle ja tätä syvemmällä jonkin verran

2
(jäätynyt)

2
(jäätynyt)

Yhteenveto:
Pilari- ja palkkinäytteet.
Pilarinäytteissä ei ole havaittavissa betonin kuntoa heikentäviä vaurioita. Pilarinäytteissä betoni on tasalaatuista ja
hyvin tiivistynyttä. Karbonatisoituminen ei ole edennyt erityisen syvälle.
Palkkinäytteissä betoni on jäätynyt varhaisessa vaiheessa. Jäätymisen aiheuttamaa rakomaista huokostilaa on
näytteessä runsaasti OH3 15 mm syvyydelle ja näytteessä OH4 runsaasti 25 mm syvyydelle. Tätä syvemmällä
jäätymisen aiheuttamat vaikutukset ovat vähäisiä. Palkkien ulkopinnoissa karbonatisoituminen on edennyt syvälle,
näytteessä OH4 karbonatisoituneessa betonissa olevassa teräksessä on vähäistä korroosiota.
Betonit eivät ole huokostettuja, eivätkä ne huokosrakenteensa perusteella arvioituna ole pakkasenkestäviä
kosteusrasituksessa.
Huokosissa ei ole havaittavissa haitallisia kiteytymiä.
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TULOSTEN ARVIOINTI JA YHTEENVETO (tiili)
Näyte
OH5

lisätieto
OH6

lisätieto

Rakenneosa/
Laatu
Kunto
Pakkasenkestoarvio
ohuthiepinta
INDEX 0-3
tiili, julkisivu
välttävä
välttävä
3
kadulle/
ulkopinta
0-48 mm
- pakkasenkestoa/ laatua heikentävää tekstuurisäröilyä on runsaasti (index 3)
- ulkopinnassa pakkasrapautumisen voimistamaa säröilyä
tiili, julkisivu
välttävä
välttävä
3
kadulle/
ulkopinta
0-48 mm
- pakkasenkestoa/ laatua heikentävää tekstuurisäröilyä on runsaasti (index 3)
- ulkopinnassa pakkasrapautumisen voimistamaa säröilyä

Rapautuneisuus
2

2

YHTEENVETO:
Näytteet on porattu kennoreikätiilistä. Tiilissä on runsaasti valmistuksen aikaista tekstuurisäröilyä, mikä heikentää
niiden pakkasenkestoa. Kummassakin näytteessä on havaittavissa pakkasen aiheuttamaa/voimistamaa säröilyä.
Tiilet ovat laadultaan ja kunnoltaan välttäviä.
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Näyte OH1. Betonipilari, julkisivu pihalle
lieriön pituus 110 mm, Ø: 50 mm, ohuthiepinta: ulkopinta 0-48 mm
Näytteen ulkoasu ja pinnat:
- näyte ei ulotu valun läpi
- ulkopinta betonipinta
Karbonatisoituminen (min.-max./ka.) ja teräkset:
- ulkopinta 12-18/13 mm
- ulkopinnasta 56 mm etäisyydellä oleva teräs (ø 6 mm) on hyvässä kunnossa, korroosiota ei ole
Tiivistyminen:
- hyvä, tiivistyshuokosia on jonkin verran, nämä ovat tasaisesti jakautuneet
- kiviaineen ja sideaineen tartunnat ovat tiiviit
Kiviaines:
- pääkivilajit: osin pyöristyneet – pyöristyneet granitoidit, suurin raekoko 14 mm, kiviaine on ehjää,
haitallisia kiviainesreaktioita ei ole havaittavissa
Sideaine:
- portlandsementti, seosaineena kuona, hyvin hydratoitunut, mikrorakenne on tasainen
- sideainetta suhteessa kiviaineeseen on tavanomaisesti
Suojahuokostus ja huokostäytteet:
- pyöreitä suojahuokosiksi kooltaan luettavia huokosia on vähän
- huokosissa ei ole havaittavissa merkittäviä kiteytymiä
Halkeilu/ säröily:
- halkeilua/säröilyä tai merkittävää mikrosäröilyä ei ole havaittavissa

Näytekuva (ulkopinta kuvassa vasemmalla)
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Näyte OH2. Betonipilari, julkisivu pihalle
lieriön pituus 93 mm, Ø: 50 mm, ohuthiepinta: ulkopinta 0-48 mm
Näytteen ulkoasu ja pinnat:
- näyte ei ulotu valun läpi
- ulkopinta betonipinta
Karbonatisoituminen (min.-max./ka.) ja teräkset:
- ulkopinta 3-17/10 mm (karbonatisoituminen on epätasaista)
- ulkopinnasta 80 mm etäisyydellä oleva teräs (ø 6 mm) on hyvässä kunnossa, korroosiota ei ole
Tiivistyminen:
- hyvä, tiivistyshuokosia on vähän
- kiviaineen ja sideaineen tartunnat ovat tiiviit
Kiviaines:
- pääkivilajit: osin pyöristyneet – pyöristyneet granitoidit, suurin raekoko 16 mm, kiviaine on ehjää,
haitallisia kiviainesreaktioita ei ole havaittavissa
Sideaine:
- portlandsementti, seosaineena kuona, hyvin hydratoitunut, mikrorakenne on tasainen
- sideainetta suhteessa kiviaineeseen on tavanomaisesti
Suojahuokostus ja huokostäytteet:
- pyöreitä suojahuokosiksi kooltaan luettavia huokosia on vähän
- huokosissa ei ole havaittavissa merkittäviä kiteytymiä
Halkeilu/ säröily:
- halkeilua/säröilyä tai merkittävää mikrosäröilyä ei ole havaittavissa

Näytekuva (ulkopinta kuvassa vasemmalla)
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Näyte OH3. Betonipalkki, julkisivu pihalle
lieriön pituus 40 mm, Ø: 50 mm, ohuthiepinta: ulkopinta 0-48 mm
Näytteen ulkoasu ja pinnat:
- näyte ei ulotu valun läpi
- ulkopinta betonipinta
Karbonatisoituminen (min.-max./ka.) ja teräkset:
- ulkopinta 24-30 mm/28 mm
- näytteeseen ei ole sattunut teräksiä
Tiivistyminen:
- hyvä, tiivistyshuokosia on vähän, valuaikaisen jäätymisen aiheuttama rakoilu heikentää tiiveyttä
ulkopinnasta 15 mm syvyydelle
- kiviaineen ja sideaineen tartuntoja on jäätymisen seurauksena osin auki, voimakkaimmin ulkopinnasta
15 mm syvyydelle
Kiviaines:
- pääkivilajit: osin pyöristyneet – pyöristyneet granitoidit, suurin raekoko 16 mm, kiviaine on ehjää,
haitallisia kiviainesreaktioita ei ole havaittavissa
Sideaine:
- portlandsementti, seosaineena kuona, hyvin hydratoitunut, mikrorakenne on tasainen
- sideainetta suhteessa kiviaineeseen on tavanomaisesti
Suojahuokostus ja huokostäytteet:
- pyöreitä suojahuokosiksi kooltaan luettavia huokosia on vähän
- huokosissa ei ole havaittavissa merkittäviä kiteytymiä
Halkeilu/ säröily:
- ulkopinnassa on runsaasti valuaikaisen jäätymisen aiheuttamaa pinnansuuntaista rakomaista huokostilaa
(leveys 0,1 mm, pituus 1-3 mm) 15 mm syvyydelle
- ulkopinnassa on 6 mm syvyydellä on voimakas pinnansuuntainen jatkuva särö (leveys 0,1 mm)
Näytekuva (ulkopinta kuvassa vasemmalla)

Ohuthiekuva, kuvan pystysivun pituus 4 mm,
ulkopinta kuvassa ylhäällä
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Näyte OH4. Betonipalkki, julkisivu pihalle
lieriön pituus 75 mm, Ø: 50 mm, ohuthiepinta: ulkopinta 0-48 mm
Näytteen ulkoasu ja pinnat:
- näyte ei ulotu valun läpi
- ulkopinta betonipinta
Karbonatisoituminen (min.-max./ka.) ja teräkset:
- karbonatisoitunut kauttaaltaan
- ulkopinnasta 18 mm etäisyydellä olevassa teräksessä (ø 4 mm) on viiteitä käynnistyvästä korroosiosta
Tiivistyminen:
- hyvä, tiivistyshuokosia on vähän, valuaikaisen jäätymisen aiheuttama rakoilu heikentää tiiveyttä
ulkopinnasta 25 mm syvyydelle
- kiviaineen ja sideaineen tartuntoja jäätymisen seurauksena osin auki, voimakkaimmin ulkopinnasta 25 mm
syvyydelle
Kiviaines:
- pääkivilajit: osin pyöristyneet – pyöristyneet granitoidit, suurin raekoko 12 mm, kiviaine on ehjää,
haitallisia kiviainesreaktioita ei ole havaittavissa
Sideaine:
- portlandsementti, seosaineena kuona, hyvin hydratoitunut, mikrorakenne on tasainen
- sideainetta suhteessa kiviaineeseen on tavanomaisesti
Suojahuokostus ja huokostäytteet:
- pyöreitä suojahuokosiksi kooltaan luettavia huokosia on vähän
- huokosissa ei ole havaittavissa merkittäviä kiteytymiä
Halkeilu/ säröily:
- ulkopinnassa on runsaasti valuaikaisen jäätymisen aiheuttamaa pinnansuuntaista rakomaista huokostilaa
(leveys 0,1 mm, pituus 1-3 mm) 25 mm syvyydelle, tätä syvemmällä (25-48 mm) on yksittäisiä vastaavia
rakomaisia huokostiloja
Näytekuva (ulkopinta kuvassa vasemmalla)
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Näyte OH5, tiili, julkisivu pihalle
lieriön pituus: 95 mm, Ø: 50 mm, ohuthiepinta: ulkopinta 0-48 mm
Näytteen ulkoasu ja pinnat:
- punainen kennoreikätiili
- näyte ei ulotu tiilen läpi, sisäpinnasta puuttuu materiaalia
- makrorakenteeltaan tiili on runsaan tekstuurisäröilyn seurauksena rikkonainen
Tiivistyminen:
- runsas tekstuurisäröily heikentää tiiveyttä
- kiviaineen ja saviaineksen sidokset ovat pääosin tiiviit, yksittäisesti säröilyn seurauksena osin avoimet
Kiviaines:
- hyvälaatuista, alle 1,5 mm silikaattinen hiekka ja alle 3 mm tiilimurske
Sideaine:
- punasavi, mikrorakenne on tasalaatuinen, massamainen ja suuntautumaton
Halkeilu/ säröily:
- runsaasti pinnan ja reikien suuntaista tekstuurisäröilyä (index 3), ulkopinnassa jatkuvampaa pakkasen
aiheuttamaa/voimistamaa säröilyä, ulkopinnasta on rapautunut materiaalia irti 4 mm syvyydelle

Näytekuva (ulkopinta kuvassa vasemmalla)
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Näyte OH6, tiili, julkisivu pihalle
lieriön pituus: 115 mm, Ø: 50 mm, ohuthiepinta: ulkopinta 0-48 mm
Näytteen ulkoasu ja pinnat:
- punainen kennoreikätiili
- näyte ulottuu tiilen läpi
- makrorakenteeltaan tiili on runsaan tekstuurisäröilyn seurauksena rikkonainen, sisäpinnassa polton
aiheuttamaa tummentumaa
Tiivistyminen:
- runsas tekstuurisäröily heikentää tiiveyttä
- kiviaineen ja saviaineksen sidokset ovat pääosin tiiviit, yksittäisesti säröilyn seurauksena osin avoimet
Kiviaines:
- hyvälaatuista, alle 1,5 mm silikaattinen hiekka ja alle 3 mm tiilimurske
Sideaine:
- punasavi, mikrorakenne on tasalaatuinen, massamainen ja suuntautumaton
Halkeilu/ säröily:
- runsaasti pinnan ja reikien suuntaista tekstuurisäröilyä (index 3), ulkopinnassa jatkuvampaa pakkasen
aiheuttamaa/voimistamaa säröilyä, ulkopinnasta on rapautunut materiaalia irti 3 mm syvyydelle
Näytekuva (ulkopinta kuvassa vasemmalla)
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117869/VETO

VETOLUJUUS
Tilaaja:
Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Sitowise Oy
Lipporannantie, Kaupungin varikon kiinteistöt,
rakennus 11
P20250.3

Tilauspäivä: 2.10.2020
Toimitettu laboratorioon: 2.10.2020
Laboratorio: Oulu

Koe suoritettiin tilaajan toimittamista näytteistä laboratoriossa standardin SFS 5445 mukaan. Kokeessa käytetty vetolaite on Proceq DY-225. Vetolaitteen
mittausepävarmuus on ± 0,30-2,02 %. Laite on kalibroitu 10/2019.
Vetokoe betonista suoritetaan uudelleen, jos tulos alittaa 1,5 MN/m2. Mahdollinen uusintaveto merkitty *.
Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

Näytteenottaja:
Pituus Tulos Murtokohta ja pääasiallinen
mm MN/m2 murtotapa

Näyte Materiaali/ tila tai rakennusosa

ø

VETO1 Julkisivu pihalle, betonipilari

51

64

5,4

54-64 mm ulkopinnasta, myötäilee

-

VETO2 Julkisivu pihalle, betonipilari

51

68

3,0

30-37 mm ulkopinnasta, myötäilee

-

VETO3 Julkisivu pihalle, betonipalkki

51

46

3,5

29-38 mm ulkopinnasta, leikkaa

-

VETO4 Julkisivu pihalle, betonipalkki

51

51

1,8

18-40 mm ulkopinnasta, myötäilee

-

Ari Räty, Tutkija, Laborantti
p. 040 759 8869, ari.raty@labroc.fi
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117869/PUR L

PURISTUSLUJUUS
Tilaaja:
Kohde:

Sitowise Oy
Lipporannantie, Kaupungin varikon
kiinteistöt, rakennus 11
P20250.3
PUR1, PUR2

Projektinumero:
Näytetunnukset:
Tilavuuden
määritysmenetelmä:
Arvioitu runkoaineen
maksimiraekoko:
Menetelmät:

Tilauspäivä: 2.10.2020
Toimitettu laboratorioon: 2.10.2020
Näytteenotto pvm: 21. - 24.9.2020
Testaus pvm: 14.10.2020

Todellisiin mittoihin perustuva laskenta.

Pintakosteustila Kuiva
testaushetkellä:
Laboratorio: Oulu

18 mm

Puristuslujuuskoe ja tiheyden määritys ovat akkreditoituja menetelmiä ja ne suoritettiin tilaajan toimittamista näytteistä laboratoriossa standardin SFS-EN 12504-1 ja SFSEN 12390-7 mukaisesti. Koekappaleiden puristuspinnat on tasoitettu hiomalla siten, että pituuden ja halkaisijan suhde on 1,0 ± 0,1. Kokeessa käytetty
puristustestauskone on Controls Automax 55-C46D02. Puristuslujuuskokeen mittausepävarmuus on ± 3,9 % ja tiheyden määrityksen mittausepävarmuus on ± 2,0 %.
Laitteisto on kalibroitu 03/2020 (Espoo), 2/2020 (Oulu) ja 3/2020 (Tampere). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013
mukaisesti. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

Näytteenottaja:
Sami Jämsén
Materiaali / tila tai
Näyte
rakennusosa

Halkaisija
Näytteen
[mm]
pituus [mm]

Tiheys
[kg/m3]

Voima
[kN]

Tulos 1)
[MPa]

Poikkeama

PUR1 Julkisivu pihalle, betonipilari

51

77

2260

118,1

63,6

-

PUR2 Julkisivu pihalle, betonipalkki

50

67

2290

114,6

65,0

Runkoaineen
raekoko > ⅓ Ø.

1) Lieriölujuus on muunnettu kuutiolujuudeksi BY65 kohdan 5.2.3.2 mukaan.

Antti Väyrynen, Tutkija, Laborantti
p. 040 525 9993, antti.vayrynen@labroc.fi
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117869/KLORIDI

KLORIDIPITOISUUDEN MÄÄRITYS
Tilaaja:
Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Sitowise Oy
Lipporannantie, Kaupungin varikon kiinteistöt, rakennus
11
P20250.3

Tilauspäivä: 2.10.2020
Toimitettu laboratorioon: 2.10.2020
Laboratorio: Oulu

Koe suoritettiin titraamalla tilaajan toimittamista näytteistä standardin SFS-EN 14629 mukaan (Volhardin menetelmä). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista
KSE 2013 mukaisesti. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

Näytteenottaja:
Näyte

Sami Jämsén

Materiaali / tila tai rakennusosa

Kuivapaino
[g]

Cl -pitoisuus
[p-%]

Tyyppi

KLO1-2

Näytteestä OH1, julkisivu pihalle, betonipilari, 0-30mm
Näytteestä OH1, julkisivu pihalle, betonipilari, 30-60mm

5,18
5,21

<0,01
<0,01

Kappale

KLO3-4

Näytteestä OH2, julkisivu pihalle, betonipilari, 0-30mm
Näytteestä OH2, julkisivu pihalle, betonipilari, 30-60mm

5,13
5,10

<0,01
<0,01

Kappale

KLO5-6

Näytteestä OH4, julkisivu pihalle, betonipalkki, 0-30mm
Näytteestä OH4, julkisivu pihalle, betonipalkki, 30-60mm

5,32
5,18

<0,01
<0,01

Kappale

KLO7-8

Näytteestä VETO3, julkisivu pihalle, betonipalkki, 0-30mm
Näytteestä VETO3, julkisivu pihalle, betonipalkki, 30-60mm

5,26
5,27

0,01
0,02

Kappale

KLO9
KLO10
KLO11
KLO12
KLO13
KLO14
KLO15
KLO16

Pilari rakennuksen sisältä, pilarin alaosa, 0-30mm
Pilari rakennuksen sisältä, pilarin yläosa, 0-30mm
Pilari rakennuksen sisältä, pilarin yläosa, 0-30mm
Pilari rakennuksen sisältä, pilarin alaosa, 0-30mm
Pilari rakennuksen sisältä, pilarin yläosa, 0-30mm
Pilari rakennuksen sisältä, pilarin alaosa, 0-30mm
Pilari rakennuksen sisältä, pilarin yläosa, 0-30mm
Pilari rakennuksen sisältä, pilarin alaosa, 0-30mm

5,32
5,34
5,26
5,31
5,40
5,34
5,25
5,25

<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01
<0,01

Jauhe
Jauhe
Jauhe
Jauhe
Jauhe
Jauhe
Jauhe
Jauhe

Ari Räty, Tutkija, Laborantti
p. 040 759 8869, ari.raty@labroc.fi

Henna Berg, Tutkija, Laborantti
p. 040 741 1421, henna.berg@labroc.fi
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1. Kohdetiedot
Lipporanta 11, 90500 Oulu

2. Tilattu työ
Jätevesiviemäreiden kuntokartoitus

3. Havainnot
Havainnekuviin merkittynä kuvatut linjat

Sisäpuoliset pohjaviemärit vanhaa huonokuntoista valurautaa. Selviä vuotokohtia ei kuvauksella
havaittu, mutta linjoissa runsaasti ruostekertymää ja valurauta hauraan oloista.
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Jokaisessa kuvatussa ulkopuolisessa jätevesilinjassa lanttoalueita. JVK 2 – 3 välisellä linjalla irronnut
tiivisterengas n. 5,5 m päässä JVK 2 lähdöstä. Linjassa muitakin viallisia/epäkeskoja liitoksia.
Linjat materiaaliltaan uudempaa valurautaa, joka ei ole vielä päässyt ruostumaan.

4. Toimenpide-ehdotus
Suositellaan sisäpuolisten valurautaisten viemärilinjojen kunnostamista sukittamalla.
Suositellaan myös JVK 2 – 3 välisen linjan liitosten korjaamista.

5. Työn suoritti
Juuso Uusitalo
Joakim Regina
Juha Kurkela
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