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Tiivistelmä
Tutkimuskohde on 1800- luvun lopulla valmistunut yksikerroksinen hirsirunkoinen rakennus. Rakennukseen on ajansaatossa suoritettu korjauksia, joiden laajuudesta ei kuitenkaan ole tarkkaa
tietoa. Rakennus toimi nykyiseltään varasto- ja bänditilana.
Kohteessa suoritettiin kuntotutkimus, jolla selvitettiin rakenteiden ja LVV-järjestelmien kuntoa ja
korjaustarpeet. Tutkimusten yhteydessä suoritettiin lisäksi sähköjärjestelmien kuntoarvio. Tutkimustulokset toimivat peruskorjauksen hanke- ja korjaussuunnittelun lähtötietoina. Tutkimuksessa
tehtiin muun muassa rakenneselvityksiä rakenneavauksin sekä suoritettiin viemäriputkistojen kuvauksia.
Rakennuksen alapohja on tuulettuva niin sanottu rossipohja. Ryömintätilan tuulettuvuus ei ole
todennäköisesti tukittujen tuuletusaukkojen vuoksi riittävää. Ryömintätilassa oleva ilmankosteus
sekä ryömintätilan heikko tuulettuvuus voi johtaa muun muassa alapohjarakenteiden vaurioitumiseen, josta viittaavat laho- ja mikrobivaurioituneet alapohjarakenteet. Rakenteista mikrobeja voi
päätyä ilmavirtauksien mukana sisäilmaan ja aiheuttaa sisäilmaongelmaan. Lahovaurioituneet rakenteet heikentävät mahdollisesti myös alapohjarakenteiden kantavuutta.
Ryömintätilan puolella alapohjaan on asennettu lisätuentoja. Lisätuennat ovat irti alustasta,
minkä vuoksi riskinä on alapohjarakenteiden notkahtaminen, mikä voi aiheuttaa vaurioita myös
muihin rakenteisiin. Alapohjarakenteet vaativat korjauksia. Korjauksissa laho-, kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia ja ryömintätilan tuulettuvuutta sekä alapohjarakenteiden tuentaa parantaa.
Yläpohjassa tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen vesikatossa on vuotokohtia, joista vettä
on valunut yläpohjarakenteisiin ja aiheuttanut kosteusvauriota. Osa kattovuodoista ovat aktiivisia
ja kastelevat jatkuvasti vesikaton sekä yläpohjan rakenteita. Aistinvaraisten havaintojen lisäksi
myös yläpohjasta otetuissa mikrobinäytteissä on viite vaurioista.
Yläpohjassa havaittiin lisäksi vesikattovuotojen aiheuttamia lahovaurioita sekä näkyvää mikrobi- ja
sienikasvustoa. Yläpohjasta tehtyjen havaintojen perusteella yläpohjan tuulettuminen on puutteellista. Tähän viittaavat vesikattojen räystäsalueilla havaitut kosteudesta aiheutuneet jäljet kattokannattajissa ja aluslaudoituksessa. Yläpohja- ja vesikattorakenteet vaativat korjauksia. Rakennuksen vesikatto on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja se tulee uusia.
Julkisivuverhouksen tekninen käyttöikä on aistinvaraisen tarkastelun perusteella uusimattomilla
osin loppumassa. Julkisivuverhouksen taakse ei ole avointa tuuletusväliä seinän alaosasta uusimattomilla osin, jonka vuoksi ulkoseinärakenteen tuulettuvuus ei näillä osin ole todennäköisesti
riittävä.
Luoteispäädyn ulkoseinässä havaittiin muodoin muutos. Muodonmuutos voi johtua rungon notkahtamisesta. Notkahtamien voi heikentää rungon kantavuutta.
Kahdessa hirren sisäpinnalta otetussa materiaalinäytteessä oli viite sienikasvustoon. Homekasvustosta tai lahovauriosta vapautuvat aineenvaihduntatuotteet voivat päätyä ilmavirtauksien mukana sisäilmaan, mikä voi heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa tilojen käyttäjillä oireilua.
Ikkunoiden tekninen käyttöikä on päättynyt ja niissä havaittiin ulkopuolella lahovaurioita. Ikkunapellityksien kallistukset ovat puutteelliset ja niiden ylösnostoja ei ole tiivistetty, minkä vuoksi
pellityksen liittymistä voi sadevesi päästä ulkoseinärakenteen sisään. Ikkunat pellityksineen suositellaan uusimaan.
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Ulkoseinien julkisivuverhous tulisi uusia sekä varmistaa tuuletusväli paneloinnin ja hirren välissä.
Julkisivuverhouksen korjauksesta tulee laatia erillinen suunnitelma. Korjauksessa tulee huomioida
vesikourujen asemointi räystääseen ja ulkoseinään nähden.
Ulkoseinän luoteispäädyn muodonmuutoksen syy ja vaurion laajuus tulee selvittää laajemmilla
tutkimuksilla korjaustoimia ja korjaussuunnittelua varten. Korjaukset suositellaan tekemään mahdollisimman pian. Runkorakenteita koskevista korjaustoimista tulee laatia erillinen korjaussuunnitelma.
Mikrobivaurioituneet rakenteet tulee korjata. Riippumatta korjaustavasta tulee korjauksista laatia
korjaussuunnitelmat. Mikrobivauriokorjaus on rakennusluvan alainen työ. Rakenteissa on todettu
haitta-aineita sisältäviä rakenteita, mikä tulee ottaa huomioon korjauksissa.
Kaukolämmön alajakokeskusta ei ole tässä rakennuksessa. Lämmin käyttövesi ja lämmitysputkisto
tuodaan kanaalissa varikon lämmönjakokeskuskelta.
Aiemmassa peruskorjauksessa kattavasti uusitussa käyttövesijärjestelmässä ei aistinvaraisesti arvioituna ole kunnostus- tai uusimistarpeita tulevan 10 vuoden aikana. Peruskorjauksen ajankohtaa ei voitu tarkasti arvioida, mutta liitostavoista päätellen se on tehty noin 1980 -1990 -luvulla.
Vesikalusteita ja lattiakaivoja on uusittu eri aikoina, uusimpien ollessa 2010 -luvulta. Vanhimmat
ovat arviolta 1990-luvulta. Lattiakaivoille on tuotu pinta-asennuksena viemäröintejä, jotka suositellaan muutettavaksi suoraan uusiin sivuyhteellisiin lattiakaivoihin.
Kiinteistön viemärit ovat kokonaisvaltaisen saneerauksen tarpeessa. Viemäriputkistot ovat pääosin muoviviemäreitä ja ovat merkittäviltä osin välttävässä tai huonossa kunnossa. Viemärijärjestelmään aiheuttaa ongelmia rakennuksen sisäpuolella painuvat ja painuneet lattiat, koska viemäröinnit ovat kannatettuina lattiarakenteisiin. Ulkopuolisilta osin ongelmia aiheuttaa painumat ja
tarkastuskaivon pohjan painuminen. Lisäksi valurautaisessa sisäpuolen viemärin osassa havaittiin
tukkeumaa. Pohjaviemäri Talo Storelta tarkastuskaivoon on muoviviemäriä ja kuvaksessa havaittiin liitosten painumia ja patoamista.
Lämmitysverkoston putket ja teräslevypatterit ovat rtg-kuvauksen perusteella hyväkuntoisia, eikä
niihin kohdistu toimenpidetarpeita tulevan 10 vuoden aikana. Lämmitysverkoston putket on osittain sijoitettu lattiarakenteeseen, jossa ne on eristetty kartonkieristeillä, jotka on asennettu osin
puutteellisesti. Patterien termostaattien ja patteriventtiilien ikä vaihtelee ja suurin osa on teknisen käyttöiän lopussa. Linjasäätöventtiileitä ei havaittu tutkimusten yhteydessä.
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Yhteystiedot

2.1

Kohde
Store talo
Lipporannantie
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 suorittajat

2.3.1

Rakennetekniikka
Sitowise Oy
puhelin
Voudintie 3
90400 Oulu

020 747 6000

Tuukka Suorsa, insinööri (AMK
puhelin
050 329 6589
sähköposti
tuukka.suorsa@sitowise.com
Lauri Moilanen, insinööri (AMK)
puh
050 552 2752
email
etunimi.sukunimi@sitowise.com
Jalmari Haapalainen, insinööri (AMK
puhelin
050 343 6152
sähköposti
etunimi.sukunimi@sitowise.com
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2.3.2

Sähkötekniikka
Jani Halttu, insinööri (AMK)
Puh
044 427 9457
sähköposti
Jani.Halttu@sitowise.com
Sähkötekniikan kuntoarvioraportti on tämän raportin liitteenä 3.

2.3.3

LVV-tekniikka
Aki Karppinen
puh
sähköposti

050 552 2754
aki.karppinen@sitowise.com

3

Tutkimuksen perustiedot

3.1

Toimeksiannon tausta ja tavoitteet
Tutkimuksen kohteena on lähtötietojen mukaan 1800-luvun lopulla valmistunut yksikerroksinen
hirsirunkoinen rakennus. Lähtötietojen mukaan rakennukseen on uusittu taloteknisiä järjestelmiä
ja rakenteita todennäköisesti 1960- ja 70-luvuilla sekä pieniä muutostöitä 2000-luvulla. Rakennus
toimii nykyisellään bändi- ja varastotilana.
Rakennukseen suoritettujen kuntotutkimusten tavoitteen on selvittää rakenteiden kuntoa perusparannuksen hake- ja korjaussuunnittelua varten.
Kuntotutkimusten yhteydessä rakennukseen on suoritettu asbesti- ja haitta-ainekartoitus, josta
on laadittu erillinen raportti. Store talo, Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 8.12.2020. Sitowise Oy.
Kuntotutkimusten yhteydessä kiinteistöön suoritetaan sähköjärjestelmien kuntoarvio sekä LVVjärjestelmiä koskeva kuntotutkimus, joiden tarkoituksen on selvittää järjestelmien kuntoa mahdollisia korjaustarpeita varten. Sähköjärjestelmiä koskevasta kuntoarviosta on laadittu erillinen raportti, joka on tämän raportin liitteinä.

3.2

Kohteen yleistietoja
Rakennuksessa on luonnonkiviperustus, joiden päällä on tiilimuuraus. Alapohja on tuulettuva puurakenteinen alapohja ns. rossipohja. Kattomuotona on harjakatto ja vesikatteena kolmiorimahuopakate. Ikkunat ovat kaksipuitteisia puuikkunoita. Julkisivut ovat paneeliverhottuja. Rakennuksessa on vesikiertoiset lämmityspatterit. Lämpö rakennukseen tuodaan vieressä olevan varikkorakennuksen lämmönjakokeskukselta. Rakennus on liitetty sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmiin.
Kohteen yleis- ja laajuustietoja lähtötietoaineistosta:
Kiinteistön nimi
Nykyinen käyttötarkoitus
Valmistunut
Kerrosluku
Pääasiallinen rakennusaine:
Lämmitysjärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Store
Bändi- ja varastotila
1800-luvun loppu
1
Puu
Kaukolämpö
Koneellinen / poistoilmanvaihto

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimusraportti
Lipporannantie, Store

6/40

21.12.2020

Ote kaupunginvarikon v. 1987 LVI-asemapiirustuksesta. Store talon sijainti on esitetty sinisellä rasteroinnilla.

3.3

Lähtötiedot
Kohteeseen on lähtötietojen mukaan tehty muutostöitä 1940-luvulla sekä vuosina 1964 ja 1976.
Korjaustoimien laajuudesta ei ollut tarkempaa tietoa saatavilla.

3.3.1

3.3.2

Aikaisemmin tehdyt selvitykset ja tutkimukset
•

Sisäilmatutkimus, Instaro Oy, 6.9.2009

•

Esiselvitys, Inspecta Oy, 4.12.2015

•

Rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, 31.05.2018

•

Kuntokatselmus, Kiwa Inspecta 30.10.2018.

Asiakirjat
Kohteesta oli käytettävissä seuraavia asiakirjoja (sähköisessä muodossa oleva aineisto):
•

ARK-kuvia vuosilta 1976, 1988 sekä 2002

•

LVI-kuvia vuosilta 1965 (lisäksi 2002 Villa Lipporanta)
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Yleistä tutkimuksista

4.1

Tutkimusten laajuus
Kuntotutkimuksen sisältö perustui pääosiltaan Kiwa Inspectan 25.02.2020 laatimaan tutkimussuunnitelmaan.
Kuntotutkimusten kenttätyöt on suoritettu pääosin 16. - 19.11.2020 väliseinä aikana.

4.2

Suoritettavat tutkimukset ja mittaukset
•
•
•
•
•
•

4.3

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus
Rakenne- ja kosteuskartoitus
Rakennetyyppien tarkennukset ja rakenneavaukset
Mikrobitutkimus
LVV-tutkimukset
Sähköjärjestelmien kuntoarvio

Käytetyt mittaus- ja tutkimuslaitteet
• Pintakosteusilmaisin: Gann Hydromette Compact LB

4.4

Mikrobianalyysit materiaalinäytteestä
Mikrobinäytteet analysoitiin Ruokaviraston hyväksymässä Työterveyslaitoksen (TTL) laboratoriossa akreditoidulla suoraviljelymenetelmällä. Laboratorioanalyysi täyttää Sosiaali- ja Terveysministeriön laatiman Asumisterveysasetuksen asettamat vaatimukset. Analyysi kertoo mikrobien
määrien lisäksi niiden lajikkeita. Osalle näytteistä on suoritettu lisäksi suoramikroskopointi.

4.4.1

Suoraviljelymenetelmän analyysivastausten asteikko
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 545/2015 mukaan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään seuraavaa:
• kosteus- ja lahovauriota
• aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa materiaalinäytteellä todettua mikrobivauriota
• mikrobivauriota rakenteessa tai tilassa, joka voi aiheuttaa rakennuksen käyttäjän altistumista.
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen osan IV mukaan voidaan katsoa mikrobikasvuston
esiintyvän, kun suoraviljelymenetelmällä rakennusmateriaalissa esiintyy runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä. Lisäksi materiaalinäyte voi viitata mikrobikasvustoon silloin,
kun mikrobeja on kohtalaisesti tai niukasti, mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita.
Suoraviljelymenetelmän asteikko:
•
•
•
•
•

= ei mikrobeja
+ = niukasti (1-19 pmy/malja)
++ = kohtalaisesti (20-49 pmy/malja)
+++ = runsaasti (50-200 pmy/malja)
++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja)
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Perustus- ja alapohjarakenteet
Rakennuksen perustus- ja alapohjarakenteisiin suoritettiin silmämääräinen vauriokartoitus. Tämän lisäksi alapohjarakenteisiin suoritettiin rakenneselvityksiä pistokoeluontoisella otannalla yhteensä neljään eri kohtaan, joista 2 tehtiin ulkoseinustalle ja 2 keskemmälle rakennusta. Rakenneavausten yhteydessä alapohjarakenteiden kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti tehtyjen havaintojen lisäksi materiaalinäyttein. Alapohjan rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevissa pohjapiirroksissa.
Alapohjarakenteista ei ollut tutkimusten aikaan saatavilla rakennesuunnitelmia.

5.1

Rakennetyypit
Rakennuksen perustana on luonnonkiveys. Kiveyksen päällä on tiilimuuraus, jonka päälle hirsirunko on asennettu.
Rakennuksessa on puurakenteinen tuulettuva alapohja eli niin sanottu rossipohja. Alapohjan lämmöneristeenä on käytetty mineraalivilla sekä sahanpurua.
Lattiapinnoite on pääosin muovimattoa, joka on asennettu havaintojen perusteella alkuperäisen
lattiapinnoitteen päälle. Muovimattopinnoitteiden alla on lastulevytys sekä paikoin toinen muovimattopinnoite, joiden alla on lattialaudoitus. Lattialaudoitus on mahdollisesti alkuperäinen lattiapinnoite.
Alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-1 rakennuksen URH.LAIT.MEST nimettyyn
tilaan.

Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-1 kohdalla.
Alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-2 rakennuksen TIEMEST. nimettyyn tilaan,
joka nykyisellään toimii rakennuksen varastotilana.
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Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-2 kohdalla.
Alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-3 rakennuksen PUHTAANAPITO nimetyn
tilan oven viereen ulkoseinustalle. Tila toimii nykyisellään varastotilana.

Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-3 kohdalla.
Alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-4 rakennuksen KIRJURIT nimettyyn tilaan,
joka nykyisellään toimii rakennuksen varastotilan.
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Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-4 kohdalla.

5.2

Havainnot
Ryömintätilaan on käynti perustusten tiilimuurauksessa olevista aukoista. Aukot on peitetty metalliverkolla sekä vanerilla. Peitetyt aukot ovat todennäköisesti suurempia tuuletusaukkoja. Peitettyjen tuuletusaukkojen vuoksi ryömintätila tuulettuu suurimmalta osin luonnonkivien välissä olevista raoista.

Ryömintätilaan johtava kulkuaukko /
tuuletusaukko on peitetty vanerilevyllä.
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Kivien välissä on rakoja, joista ryömintätila
todennäköisesti pääsee jonkin verran
tuulettumaan.
Ryömintätilan kohdalla maanpinta on selvästi rakennusta ympäröivää maanpintaa alempana. Alapohjarakenteeseen on asennettu lisätuentoja ympäri ryömintätilaa, joilla todennäköisesti on pyritty estämään alapohjan notkahtamista. Havaintojen perusteella suurin osa lisätuennoista on kuitenkin irti alustasta.

Ryömintätilaan on asennettu
alapohjarakenteen lisätuoentoja.

Tuen ja alustan välissä on rakoa. Tukipuut
”roikkuu” ilmassa.

Ryömintätilan puolella havaittiin alapohjassa viitteitä mikrobi- ja sienikasvustoista sekä alapohjan
puurakenteissa kosteuden aiheuttamaa jälkeä sekä paikoittaisia lahovaurioita kantavissa puurakenteissa.
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Alapohjan puurakenteissa on aistinvaraisesten Alapohjan puurakenteisas on kosteuden
havaintojen perusteella vaaleaa sienikasvustoa. aiheuttamaa jälkeä.

Lattiakannattajassa on lahovaurio.

Alapohjan rakenneavaus RA-AP-4. Alimmassa
hirressä on lahoa.

Ryömintätilassa kulkee rakennuksen viemäriputkia. Viemäriputkia on eristetty EPS-eristeellä, mineraalivillalla sekä polyuretaani vaahdolla. Eristeissä on paikoittaisia puutteita sekä vaurioita. Yhden viemäriputkilinjan kohdalla havaittiin vuotoa, joka viittaa viemäriputken vuotovauriosta.

Viemäriputkessa eristepuutteita.
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Perustusten vierustalla kuistin edustalla on kuoppa, jonka kautta muun maussa kattovettä on päätynyt ryömintätilaan, kattovesien valuessa räystään reunasta julkisivupintaa pitkin kuoppaan.

Kuistin edustalla on kuoppa, jonka kautta on
havaintojen perusteella valunut katonkautta
vettä ryömintätilaan.

Vettä on valunut kuopan kauta perustuskivien
välistä ryömnitätilaan.

Alapohjan rakenneavausten sekä ryömintätilan kautta tehtyjen havaintojen perusteella rakenteisiin on suoritettu korjauksia. Rakenneavausten kohdalta tehtyjen havaintojen perusteella korjaukset ovat kohdistuneet pintarakenteisiin. Ryömintätilan kautta havaittiin kuitenkin uudemman aikaista mineraalivillaeristettä, mikä viittaa myös lämmöneristeiden paikoittaiseen uusimiseen

Alapohjarakenteessa on paikoin uudenaikaista
mineraalivillaeristettä.

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Muovimattopinnoitteen alla on lastujevy, jonka
alla on vanha muovimattopinnoite.

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimusraportti
Lipporannantie, Store

14/40

21.12.2020

Vanhemman muovimattopinnoitteen alla on
pahvikerros, jonka alla on mahdollisesti
alkuperäisenä lattiapinnoitteena oleva
lattialaudoitus.

Alapohjan rakenneavaus RA-AP-1 kohdassa
alapohjarakenne on mahdollisesti
pintarakenteita lukuun ottamatta
alkuperäienen..

Alapohjan rakenneavaus RA-AP-2 kohdalla on
betonirakenteita, minä perusteella
lattiarakenteisiin on suoritettu ajansaatossa
korjauksia.

Alapohjan rakenneavaus RA-AP-3 kohdassa
alapohjarakenne on mahdollisesti
pintarakenteita lukuun ottamatta
alkuperäienen.

Alapohjan rakenneavaus RA-AP-4 kohdassa
alapohjarakenne on mahdollisesti
pintarakenteita lukuun ottamatta
alkuperäienen.
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5.3

Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset
Rakenneselvitysten yhteydessä alapohjarakenteista otettiin pistokoemaisesti yhteensä 8 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobinäytteiden laboratorioanalyysit ovat raportin
liitteenä 2. Materiaalinäytteidenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevissa tutkimuskartoissa tunnuksilla MN1-8.
Materiaalinäytteistä saadut laboratoriotulokset ovat esitetty alla olevassa taulukossa.
Tunnus

Tila

Näytteen sijainti

Materiaali

Tulos, suoraviljely

MN1

vahva viite vauriosta

MN4

Tiemest.

MN5

MN7

Puhtaanapito
Puhtaanapito
Kirjurit

RA-AP-1, alapohjan
lämmöneriste
RA-AP-1, alapohjan
lämmöneriste
RA-AP-2, lattiakoolaus
RA-AP-2, lämmöneriste
RA-AP-3, alapohjan
lämmöneriste
RA-AP-3, lattialauta

sahanpuru

MN3

urh.lait.m
est.
urh.lait.m
est.
Tiemest.

MN8

Kirjurit

RA-AP-4, alapohjan
lämmöneriste
RA-AP-4, lattiakannatin

MN2

MN6

Tulos, suoramikroskopointi

mineraalivilla ei viitettä vauriosta
puu

sienikasvustoa

sahanpuru

vahva viite vauriosta

sahanpuru

vahva viite vauriosta

puu

heikko viite vauriosta

sahanpuru

vahva viite vauriosta

puu

ei viitettä vauriosta

Taulukko 1. Alapohjasta otettujen materiaalinäytteiden laboratoriotulokset. Vauriosta viittaavat
näytteet ovat korostettu.
Alapohjarakenteista otetuista mikrobinäytteistä todettiin viite vauriosta 6 / 8 näytteessä.
Taulukossa 1. esitetyt vauriosta viittaavat materiaalinäytteet:
Materiaalinäytteessä MN1 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja, joka ylittää asumisterveysasetuksen raja-arvon. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti muita
bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN3 havaittiin suoramikroskopoimalla tehdyssä analyysissä kattavasti sienirihmastoa, mikä viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon.
Materiaalinäytteessä MN4 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti Chaetomium mikrobeja sekä aktinomykeettejä, jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi
mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium, joka ylittää asumisterveysasetuksen raja-arvon. Näytteessä
todettiin lisäksi mikrobeja ja niukasti Cladosporium mikrobeja sekä kohtalaisesti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN5 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. versicolores sekä A. Eurotium mikrobeja ja niukasti aktinomykeettejä, jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin
runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja, joka ylittää asumisterveysasetuksen raja-arvon. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti muita bakteereja.
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Materiaalinäytteessä MN6 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. versicolores mikrobeja ja niukasti aktinomykeettejä,
jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja.
Materiaalinäytteessä MN7 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Materiaalinäytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja, joka ylittää asumisterveysasetuksen raja-arvon. Näytteessä todettiin lisäksi
niukasti muita bakteereja.

5.4

Johtopäätökset
Ryömintätilan tuulettuvuus ei ole todennäköisesti tukittujen tuuletusaukkojen vuoksi riittävää.
Ryömintätilassa oleva ilmankosteus sekä ryömintätilan heikko tuulettuvuus voi johtaa muun muassa alapohjarakenteiden vaurioitumiseen, mikäli kosteutta tiivistyy alapohjarakenteeseen. Heikosta tuulettuvuudesta sekä kosteuden tiivistymisestä rakenteisiin viittaavat myös laho- ja mikrobivaurioituneet alapohjarakenteet. Rakenteista mikrobeja voi päätyä ilmavirtauksien mukana sisäilmaan. Mikrobien, niiden itiöiden sekä aineenvaihduntatuotteiden päätyminen sisäilmaan voi
johtaa sisäilmaongelmaan. Lahovaurioituneet rakenteet heikentävät mahdollisesti myös alapohjarakenteiden kantavuutta.
Ryömintätilan puolella alapohjaan on asennettu lisätuentoja. Lisätuennat ovat irti alustasta,
minkä vuoksi riskinä on alapohjarakenteiden notkahtaminen. Alapohjarakenteiden notkahdus voi
aiheuttaa vaurioita myös muihin rakenneosiin, kuten seinärakenteisiin.
Alapohjaan on havaintojen perusteella suorittu paikka kohtaisia saneerauksia. Saneerauksia on
tilakohtaisesti suoritettu eri laajuudella. Osassa rakennusta alapohjarakenteen eristeitä on uusittu
mineraalivillaeristeillä. Paikoin saneeraukset ovat kohdistuneet ainoastaan pintarakenteisiin.
Vanhat pintarakenteet on rakenneavauksista tehtyjen havaintojen perusteella jätetty uusien pintarakenteiden alle. Useammassa rakennekerroksessa olevat tiiviit pintarakenteet luokitellaan lähtökohtaisesti riskirakenteiksi, koska tiiviiden rakennekerrosten kuten muovimattopinnoitteiden
väliin päätynyt kosteus ei todennäköisesti pääse haihtumaan tiiviiden kerrosten välistä, mikä voi
johtaa rakenteiden kosteusvaurioon. Vanhat muovimattopinnoitteet ovat ylittäneet myös teknisen käyttöiän. Teknisen käyttöiän ylittäneistä muovimattopinnoitteista voi vapautua VOC- yhdisteitä (hahtuvat orgaaniset yhdisteet). Sisäilmaan päätyessään VOC-yhdisteet voivat aiheuttaa sisäilmaongelmaa. Myös kosteus voi aiheuttaa muovimattopinnoitteen hajoamisreaktion.

5.5

Toimenpide-ehdotukset
Alapohjarakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Korjauksissa laho-, kosteus- ja
mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia ja ryömintätilan tuulettuvuutta sekä alapohjarakenteiden tuentaa parantaa. Korjaustöiden laajuus selviää todennäköisesti tarkemmin vasta korjaustöiden yhteydessä.
Mikrobivaurioituneet alueet tulee korjata vähintään 500 mm vaurioalueen ulkopuolelle. Riippumatta korjaustavasta tulee korjaukset toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
Korjausten yhteydessä tulee huomioida myös kuivatusrakenteiden korjaus sekä piha-alueen kosteudenhallinta. Korjauksissa on huomioitava, että korjaustyöt vaativat rakennusluvan.
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Yläpohja
Rakennuksen yläpohjatilaan suoritettiin aistinvarainen vauriokartoitus, jonka perusteella valittiin
yläpohjan rakenneavauspisteet. Yläpohjaan suoritettiin rakenneselvityksiä pistokoeluontoisella
otannalla yhteensä neljään eri kohtaan. Rakenneavausten yhteydessä yläpohjarakenteiden kuntoa
kartoitettiin aistinvaraisesti tehtyjen havaintojen lisäksi materiaalinäyttein. Yläpohjan rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevassa pohjapiirroksessa ja materiaalinäytteiden laboratoriotulokset on esitetty 2 liitteessä.

6.1

Rakennetyypit
Yläpohjan kantavat rakenteet ovat puurakenteisia. Yläpohjan lämmöneristeenä on pääsääntöisesti sahanpurueriste, jonka päälle on asennettu kovavilla eristelevyt. Vesikatteena on bitumikermi.
Yläpohjarakenteista ei ollut tutkimusten aikaan saatavilla rakennesuunnitelmia.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen (YP-RA-1) kohdalla.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen (YP-RA-2) kohdalla.
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Yläpohjarakenne rakenneavauksen (YP-RA-3) kohdalla.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen (YP-RA-4) kohdalla.
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6.2

Havainnot
Yläpohjan aistinvaraisessa kartoituksessa havaittiin vuotojälkiä läpivientien kohdilla, sieni- ja mikrobikasvustoa vesikaton kantavissa rakenteissa, lahovaurioita aluslaudoituksissa sekä kosteudesta
aiheutuneita jälkiä kattokannattajissa ja vesikaton aluslaudoissa reuna-alueilla. Yläpohjassa havaittiin lisäksi myös aktiivisia vuotokohtia. Yläpohjan tuuletusrako on olematon reuna-alueilla.
Pääsääntöisesti tuuletusrakoa ei ole ollenkaan. Yläpohjan aistinvaraiset havainnot on merkattu
liitteenä 1 olevaan pohjapiirustukseen.

Vuotojälkiä vesikaton aluslaudoituksessa ja
kantavissa rakenteissa sekä savuhormin pinnalla. Savuhormi on purettu.

Vesikaton kantavissa rakenteissa ja aluslaudoissa vuotojälkiä sekä sieni- ja mikrobikasvustoa. Kyseisellä kohdalla on aktiivinen kattovuoto. Vuotojälkiä väliseinän hirsissä. (Vesikaton jiirikohta)

Ulkoseinän hirsien pinnalla näkyvää
sienikasvustoa. Lahovaurioita ja näkyvää
mikrobikasvustoa vesikatteen aluslaudoissa.
Vuotojälki väliseinän hirsissä. (Vesikaton
jiirikohta)

Vuotojälkiä väliseinän pinnalla sähkökaapin
yläpuolla eteisessä. (Vesikaton jiirikohta)
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Vesikatossa on havaintojen perusteella
vuotokohta (vesikaton jiirikohta) nulen
osoittamalla kohdalla

Savuhormin pinnalla, vesikaton aluslaudoissa ja
kantavissa rakenteissa vuotojälkiä.

Viemärin tuuletusputken kohdalla väliseinässä,
aluslaudoituksien pinnoilla ja purueristeessä
vuotojälkiä.

Viemärin tuuletusputken liitoskohta vuotaa.

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimusraportti
Lipporannantie, Store

21/40

21.12.2020

Kattokannattajissa ja vesikaton aluslaudoissa
kosteuden aiheuttamia jälkiä reuna-alueilla.

Reuna-alueilla yläpohjan tuuletusrako on olematon. Pääsääntöisesti tuuletusrakoa ei ole ollenkaan.

Yläpohjan rakenneavaus (YP-RA-2) tehtiin viemärin tuuletusputken läpiviennin alapuolelle. Yläpohjan sahanpurueristeessä havaittiin kosteutta rakenneavauskohdalla.

Sahanpurueristeessä kosteutta.

6.3

Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

6.3.1

Rakenteesta otetut mikrobinäytteet
Yläpohjan rakenneselvitysten yhteydessä rakenteista otettiin pistokoemaisesti yhteensä 6 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobinäytteiden laboratorioanalyysit ovat raportin
liitteenä 2. Materiaalinäytteidenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevissa tutkimuskartoissa tunnuksilla MN19-MN24 sekä tiloittain alla olevassa taulukossa.
Materiaalinäytteistä saadut laboratoriotulokset ovat esitetty alla olevassa taulukossa.
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Tunnus

Tila

Näytteen sijainti

Materiaali

Tulos (suoraviljely)

MN19

tiemest. yläpuolelta

YP-RA-1, lämmöneriste

sahanpuru

ei viitettä vauriosta

MN20

Eteinen, yläpuolelta

YP-RA-2, lämmöneriste

sahanpuru

vahva viite vauriosta

MN21

Eteinen, yläpuolelta

vahva viite vauriosta

MN22

Tark.mest., yläpuoletla
Pesuhuone, yläpuolelta
Pesuhuone, yläpuolelta

YP-RA-2, yläpohjan kan- puu
nattaja
YP-RA-3, lämmöneriste sahanpuru

MN23
MN24

ei viitettä vauriosta

YP-RA-4, lämmöneriste

mineraalivilla heikko viite vauriosta

YP-RA-4, lämmöneriste

sahanpuru

heikko viite vauriosta

Taulukko 2. Yläpohjasta otettujen materiaalinäytteiden tulokset. Vauriosta viittaavat näytteet
ovat korostettu.
Yläpohjasta otetuista mikrobinäytteistä todettiin viite vauriosta 4 / 6 näytteessä.
Taulukossa 2. esitetyt vauriosta viittaavat materiaalinäytteet:
Materiaalinäytteessä MN20 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti aktinomykeettejä (Streptomyces), joka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoriksi. Materiaalinäytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobia, joka ylittää asumisterveysasetuksen raja-arvon. Näytteessä todettiin lisäksi runsaasti Aureobasidium mikrobeja sekä runsaasti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN21 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti aktinomykeettejä (Streptomyces), joka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoriksi. Materiaalinäytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobia, joka ylittää asumisterveysasetuksen raja-arvon. Näytteessä todettiin lisäksi kohtalaisesti Aureobasidium mikrobia sekä kohtalaisesti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN23 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. versicolores, P. variotii ja Alternaria; Ulocladium mikrobeja sekä aktinomykeetejä (Streptomyces), jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium ja Cladosporium mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti Mucor mikrobia ja niukasti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN24 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti P. variotii mikrobia ja aktinomykeettejä (Streptomyces),
jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin lisäksi niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja ja kohtalaisesti muita bakteereja.

6.3.2

Johtopäätökset
Yläpohjassa tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen vesikatossa on vuotokohtia, joista vettä
on valunut yläpohjarakenteisiin ja aiheuttanut kosteusvauriota. Osa kattovuodoista ovat aktiivisia
ja kastelevat jatkuvasti vesikaton sekä yläpohjan rakenteita. Aistinvaraisten havaintojen lisäksi
myös yläpohjasta otetuissa mikrobinäytteissä on viite vaurioon 4 / 6 näytteessä. Mikrobeja todettiin yläpohjan lämmöneristeissä ja yläpohjan kannattajassa. Yläpohjassa havaittiin lisäksi vesikattovuotojen aiheuttamia lahovaurioita sekä näkyvää mikrobi- ja sienikasvustoa.
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Yläpohjasta tehtyjen havaintojen perusteella yläpohjan tuulettuminen on puutteellista. Tähän viittaavat vesikattojen räystäsalueilla havaitut kosteudesta aiheutuneet jäljet kattokannattajissa ja
aluslaudoituksessa.

6.3.3

Toimenpide-ehdotukset
Yläpohja- ja vesikattorakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Riittävien korjaustoimien selvittämiseksi yläpohjan kosteus-, laho, ja mikrobivaurioiden laajuus tulee selvittää laajemmilla tutkimuksilla. Rakennuksen vesikatto on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja se tulee uusia. Vesikaton uusimisen yhteydessä yläpohjan tuulettuvuutta tulee parantaa esimerkiksi vesikattorakenteiden nostamisella. Vesikaton uusiminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
Mikrobi- ja lahovaurioituneet alueet tulee korjata vähintään 500 mm vaurioalueen ulkopuolelle.
Riippumatta korjaustavasta tulee korjaukset toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
Korjauksissa on huomioitava, että korjaustyöt vaativat rakennusluvan.
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Ulkoseinät
Ulkoseinien kantavana rakenteena on hirsi. Ulkoseinien sisäpinnoissa on pääosin levytys ja märkätilojen osalla laatoitus. Julkisivuverhouksena rakennuksessa on puupaneeli.
Havaintojen mukaan rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin rakenteeltaan samankaltaisia.

7.1

Rakennetyypit
Rakenneavaukset US-1 – US-6 tehtiin sisältäpäin ja rakenneavaukset US-7 – US-10 ulkoapäin. Rakenneavaukset tehtiin hirsipintaan saakka. Rakenneavauksien sijainnit on esitetty liitteenä olevissa piirustuksissa 1.
Rakenneavauksen RA-US-1 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

5 mm
13 mm
5 mm
12 mm
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Rakenneavauksen RA-US-2 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

19 mm
19 mm
12 mm

julkisivuverhous (ulkopuoliset rakenteet)
hirsi
vaakalautakoolaus
pystylautakoolaus
kovalevy, maalattu

Rakenneavauksen RA-US-3 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

5 mm
0 - 20 mm
12 mm
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Rakenneavauksen RA-US-4 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

~25 mm
12 mm

julkisivuverhous (ulkopuoliset rakenteet)
hirsi
koolaus, puukiilat alla
kovalevy, maalattu

Rakenneavauksen RA-US-5 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

5 mm
0 - 20 mm
19 mm
12 mm
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Rakenneavauksen RA-US-6 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

~30 mm
19 mm
12 mm

julkisivuverhous (ulkopuoliset rakenteet)
hirsi, pinnassa pahvi ja paperi (osittain poistettu)
vaakakoolaus
pystylautakoolaus
kovalevy, maalattu

Rakenneavauksen RA-US-7 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

22 mm
50 mm
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puupaneeli, julkisivuverhous maalattu
tervapaperi
pystykoolaus
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Rakenneavauksen RA-US-8 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

22 mm
48 mm
22 mm
20 mm

puupaneeli, uusittu julkisivuverhous maalattu
pystykoolaus
vaakakoolaus
tuulensuojalevy
hirsi
sisäpuoliset rakenteet

Rakenneavauksen RA-US-9 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

22 mm
50 mm
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tervapahvi
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Rakenneavauksen RA-US-10 kohdalla ulkoseinärakenne on rakenneavauksen perusteella seuraava:

22 mm
50 mm

7.1.1

puupaneeli, julkisivuverhous maalattu
pystykoolaus
paperihuopa
hirsi
sisäpuoliset rakenteet

Havainnot
Ulkoseinät tarkastettiin aistinvaraisesti ulkoa- ja sisältäpäin. Puhtaanapito huoneeseen ei päästy,
siellä olleen tavaran vuoksi. Ulkoseinien sisäpinnoissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Paikoin
sisäverhouslevyjen saumat oli halkeilleet nurkkakohdilla ja kunn.pit.mes huoneessa yksi levy oli
irronnut kiinnityksestään.
Ulkoapäin tarkastettiin julkisivuverhouksen takaa tuuletus raon olemassaoloa. Koillisen ja luoteen
puoleisilla ulkoseinillä ei havaittu tuuletusrakoa. Lounaan puoleisella ulkoseinällä ja sen puolella
kaakon ulkoseinää havaittiin tuuletusrako, kaakon puoleisen ulkoseinän toisessa päässä ei havaittu tuuletusrakoa. Kaakon ja lounaan puoleisten ulkoseinien julkisivuverhous on uudempi kuin
muilla seinillä.
Ulkoverhouspaneelissa havaittiin kosteusrasituksen jälkiä. Maalaus on paikoin lohkeillut ja irronnut paneloinnin pinnalta. Ulkoverhouksen alla olevassa puisessa tippalistassa havaittiin lahovaurioita. Perusmuurin päällä olevan hirren ulkopinnassa havaittiin maalin irtoamista ja lahovaurioita.
Luoteisseinälle terassin vierelle valuu vettä vesikourun päästä, maalipinta seinällä on vaurioitunut.
Aistinvaraisesti tarkasteltuna luoteisseinällä havaittiin muodonmuutos ulospäin ikkunoiden yläreunan tasolla.
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Ulkoverhouspaneelissa maalipinnan irtoamista.
(kuva pohjoisnurkalta).

Ulkoseinän ja perusmuurin pinnoite irronnut, ulkoseinän ulkopinta lahovaurioitunut (kuva luoteisseinältä).

Alimman hirren maalipinta irronnut (kuva koillisseinältä).

Tippalistassa lahovaurioitua (kuva koillisseinältä).
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Ikkunoissa havaittiin lahovaurioita. Aistinvaraisesti tarkasteltuna ikkunapeltien kallistus on riittämätön.

Ikkunoissa lahovaurioita ja maalipinta irronnut.
(kuva lounaan puolelta).

Ikkunapellityksen kallistus riittämätön. (kuva koillisen puolelta).

Ulkoseinä taipunut vaakasuuntaisesti ulospäin.
(kuva luoteisseinältä).

Levysauma haljennut. (huone kirjurit.)
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Rakenneavauksien RA-US-1, RA-US-7 ja RA-US-9 kohdalla hirsirungon havaittiin olevan pystysuuntainen.

Hirsirunko on pystysuuntaisesti. (puhtaanapito
eteinen).

Hirsirunko on pystysuuntaisesti, rakenteissa kosteuden aiheuittamia jälkiä. (koillisen puoleinen
seinä ulkona).

Aistinvaraisesti tarkasteltuna sisäpuolelta tehdyissä rakenneavauksissa ei havaittu vaurioita rakenteissa. Hirsirungon sisäpuolisissa rakenteissa oli vaihtelua tilakohtaisesti. Pääosin sisäpuolisena
rakenteena oli kovalevy ja koolaus, joissakin tiloissa oli tapetointeja ja pahvia kovalevyn ja hirren
välissä. Pahvien ja tapetointien kiinnikkeissä havaittiin paikoin korroosiovaurioita.

Ulkoseinän rakenteet sisäpuolelta. (urh.lait.mest.) Hirsiväleissä on tilkevillana orgaanista ainetta.
(urh.lait.mest.)
Aistinvaraisesti tarkasteltuna ulkopuolelta tehdyissä rakenneavauksissa havaittiin rakenteissa kosteuden aiheuttamia jälkiä ja puuosien ulkopinnassa lahovaurioita. Puuosia avattiin paikoin lahovaurioiden laajuuden selvittämiseksi ja RA-US-9 kohdalla tehtiin lahoporaus hirren läpi.
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Tarkastetuilla osin lahovauriot olivat vain puuosien ulkopinnassa. (koillisen puoleinen ulkoseinä).

Ulkoseinärakenne uudemman ulkoseinäverhouksen kohdalla. (kaakon puoleinen ulkoseinä).

Kosteuden aiheuttamia jälkiä, hirren pinnalla
huopa, mineraalivillan pinnalla tummentumaa.
(luoteen puoleinen ulkoseinä).

Rakenteissakosteuden aiheuttamia jälkiä, koolauksen alaohjauspuu kostea. (luoteen puoleinen
ulkoseinä).

7.2

Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

7.2.1

Rakenteesta otetut mikrobinäytteet
Ulkoseinien rakenneavauksista otettiin yhteensä 10 kpl materiaalinäyteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobinäytteiden laboratorioanalyysit ovat raportin liitteenä 2. Materiaalinäytteidenottokohdat on esitetty liitteenä 1 olevissa tutkimuskartoissa tunnuksilla MN9 – MN18 sekä tiloittain
alla olevassa taulukossa.
Materiaalinäytteistä saadut laboratoriotulokset ovat esitetty alla olevassa taulukossa.
Tunnus Avaus ja tila
MN9
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riosta
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Tunnus Avaus ja tila
MN10

MN11
MN12
MN13

MN14

MN15
MN16
MN17
MN18

RA-US-1, puhtaanapito eteinen (ikkunan vierusta)
RA-US-2, kirjurit (ikkunan vierusta)
RA-US-2, kirjurit (ikkunan vierusta)
RA-US-3,
kunn.pit.mes (alaosa)
RA-US-3,
kunn.pit.mes (alaosa)
RA-US-4, tiemest.
(yläosa)
RA-US-5, tiemest.
itä (alaosa)
RA-US-5, tiemest.
itä (alaosa)
RA-US-6, urh. lait.
mest. (yläosa, ikkunan vierusta)

Näytteen Materiaali Suoraviljely tulsijainti
kinta
Tilkevilla Pellava
Ei viitettä vauriosta

Suoramikroskopointi tulkinta

Hirsi, si- Puu
säpinta
Tilkevilla Sammal

Viittaa sienikasvustoon

Tilkevilla Pellava

Hirsi, sisäpinta

Puu

Tilkevilla Pellava
Hirsi, si- Puu
säpinta
Tilkevilla Puu
Tilkevilla Sammal

Ei mikrobikasvustoa
Ei viitettä vauriosta
Ei viitettä vauriosta

Ei viitettä mikrobikasvusta

Ei viitettä vauriosta
Viittaa sienikasvustoon
Ei viitettä vauriosta
Ei mikrobikasvustoa

Taulukko 3. Ulkoseinistä otettujen materiaalinäytteiden tulokset. Vauriosta viittaavat näytteet
ovat korostettu.
Ulkoseinärakenteiden hirsirungosta ja tilkevillaeristeistä otetuista mikrobinäytteistä todettiin viite
sienikasvustosta kahdessa näytteessä kymmenestä.

Taulukossa 3. esitetyt vauriosta viittaavat materiaalinäytteet:
Materiaalinäytteen 11 suoramikroskopoinnissa havaittiin sienirihmastoa, mikä voi viitata homekasvustoon tai lahovaurioon.
Materiaalinäytteen 16 suoramikroskopoinnissa havaittiin sienirihmastoa, mikä voi viitata homekasvustoon tai lahovaurioon.

7.2.2

Johtopäätökset
Uusimattomilta osin julkisivuverhouksen tekninen käyttöikä on aistinvaraisen tarkastelun perusteella loppumassa. Julkisivuverhouksen taakse ei ole avointa tuuletusväliä seinän alaosasta uusimattomilla osin, jonka vuoksi ulkoseinärakenteen tuulettuvuus ei näillä osin ole todennäköisesti
riittävä.
Luoteispäädyn ulkoseinässä havaittu muodonmuutos voi johtua rungon notkahtamisesta. Rungon
notkahtamien voi heikentää rungon kantavuutta. Riskinä voi olla myös ulkoseinän sortuminen,
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jota todennäköisesti lisää seinään kohdistuvat rasitukset kuten tuuli- ja lumikuormat. Muodonmuutoksen syytä tai vaurion laajuutta ei kuitenkaan rakennuksen sisä- ja ulkopuolelta tehdyissä
aistinvaraisissa tarkasteluissa saatu selville.
Ikkunoiden tekninen käyttöikä on päättynyt ja niissä havaittiin ulkopuolella lahovaurioita. Ikkunapellityksien kallistukset ovat puutteelliset ja niiden ylösnostoja ei ole tiivistetty. Epätiiviiden pellitysten vuoksi pellityksen liittymistä voi päätyä sadevettä ulkoseinärakenteen sisään ja aiheuttaa
ulkoseinärakenteen kosteusvaurion.
Sisäpuolella nurkkakohtien levysaumoissa havaitut halkeamat ovat todennäköisimmin aiheutuneet rakenteiden liikkumisesta. Halkeamista aiheutuva esteettinen haitta, voidaan korjata muiden
sisäpuolisten korjauksien yhteydessä.
Kahdessa hirren sisäpinnalta otetussa materiaalinäytteessä oli viite sienikasvustoon. Homekasvustosta tai lahovauriosta vapautuvat aineenvaihduntatuotteet voivat päätyä ilmavirtauksien mukana sisäilmaan, mikä voi heikentää sisäilman laatua ja aiheuttaa tilojen käyttäjillä oireilua.
Ulkoseinässä oleva tervapaperi sisältää asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportin mukaan PAH-yhdisteitä vaarallisen jätteen raja-arvon ylittävän määrän. PAH-yhdisteet voivat aiheuttaa sisäilmaan
päätyessään sisäilmaongelman.

7.2.3

Toimenpide-ehdotukset
Ulkoseinien julkisivuverhous tulisi uusia sekä varmistaa tuuletusväli paneloinnin ja hirren välissä.
Julkisivuverhouksen korjauksesta tulee laatia erillinen suunnitelma. Korjauksessa tulee huomioida
vesikourujen asemointi räystääseen ja ulkoseinään nähden.
Ulkoseinän luoteispäädyn muodonmuutoksen syy ja vaurion laajuus tulee selvittää laajemmilla
tutkimuksilla korjaustoimia ja korjaussuunnittelua varten. Korjaukset suositellaan tekemään mahdollisimman pian. Runkorakenteita koskevista korjaustoimista tulee laatia erillinen korjaussuunnitelma.
Ikkunat pellityksineen suositellaan uusimaan.
Mikrobivaurioituneet ulkoseinärakenteiden sisäosat tulee korjata. Mikrobi- ja lahovaurioituneet
alueet tulee korjata vähintään 500 mm vaurioalueen ulkopuolelle. Korjaukset tulee toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Mikrobivaurioituneiden rakenteiden korjauksesta tulee
laatia erillinen korjaussuunnitelma. Mikrobivauriokorjaus on rakennusluvan alainen työ. Korjauksissa on huomioitava, että ulkoseinässä on PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja.
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8

Putkistot

8.1

Järjestelmätyypit
Rakennus on liitetty Oulun Veden vesijohtoverkostoon. Käyttövesi lämmitetään kaukolämpöön
kytketyllä siirtimellä, joka sijaitsee varikkorakennuksen lämmönjakohuoneessa.
Viemäriverkostot on liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Aiemmissa korjauksissa on uusittu
suurin osa putkistosta muoviviemäreiksi. Osa putkistosta on vanhempaa valurautaputkea.
Kiinteistö on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. Lämmitysverkostona on pumppukiertoinen kaksiputkijärjestelmä, joka tuodaan käyttöveden tapaan varikkorakennuksesta.

8.2

Tutkimustulokset

8.2.1

Käyttövesiverkosto
Aistivaraisten havaintojen perusteella käyttövesiputkiston toimenpide-, uusinta- tai kunnostustarvetta ei ole seuraavan 10 vuoden aikana. Hanoja joudutaan todennäköisesti uusimaan tälläkin aikajänteellä.
Kylmän ja lämpimän käyttövesiverkoston runkojohdot ovat kupariputkea juotosliitoksilla havaituilta osin. Havaintojen perusteella käyttövesiputkisto on uusittu kattavasti peruskorjauksen ja
muutosten yhteydessä.
Linjaventtiileitä ei havaittu. Putkieristeet ja vesikalusteet ovat silmämääräisten havaintojen perusteella peruskorjauksessa uusittuja. Yksittäisiä hanoja on uusittu sittemmin.

8.2.2

Jätevesiviemäriverkosto
Viemäriputkistot ovat pääosin muoviviemäreitä ja ovat merkittäviltä osin välttävässä tai huonossa
kunnossa. Kellarikerroksen ryömintätilassa on eristepuutteisia ja vuotavia viemäreitä. Kytkentä- ja
runkoviemäreitä on uusittu paikoin muovi- ja valurautaviemäreillä. Viemärien toiminnallisuudessa
on merkittäviä puutteita. Lattiakaivoille on tuotu pinta-asennuksena viemäröintejä. Valurautaisessa sisäpuolen viemärin osassa havaittiin tukkeumaa. Pohjaviemäri Talo Storelta tarkastuskaivoon on muoviviemäriä ja kuvaksessa havaittiin liitosten painumia ja patoamista kaivolla.
Viemäreiden tv-kuvauksen havaintoja:
• Useita viemäreitä virheellisellä kallistuksella
• Useita tiivistepuutteita liitoskohdissa
• Pohjaviemäri on pihan tarkastuskaivolle saakka hyväkuntoista muoviviemäriä
• Viemäri padottaa pihan tarkastuskaivolla
• Osa valurautaisista viemäreistä on tukossa kertymistä
Viemärikuvausten työraportti (PS-pinnoitus Oy) on raportin liitteenä.
Havainnot viemärikuvausten tiedostonimissä (näyttökuva tiedostokansiosta):
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8.2.3

Lämmitysverkosto
Kaukolämmön alajakokeskusta ei ole tässä rakennuksessa. Lämmin käyttövesi ja lämmitysputkisto
tuodaan kanaalissa varikon lämmönjakokeskuskelta.
Röntgenkuvien perusteella lämmitysverkoston putkiston ja teräslevypatterien kuntoluokka on 5,
joten toimenpide-, uusinta- tai kunnostustarvetta ei ole seuraavan 10 vuoden aikana. Kuvauskohtien putkiosien kuntoluokitukset ovat liitteenä olevassa RTG-kuvauksen pöytäkirjassa (Decatu Oy).
Lämmitysverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiileitä ei havaittu.
Lämmitysverkoston putket on osittain sijoitettu lattiarakenteeseen, jossa ne on eristetty kartonkieristeillä, jotka on asennettu osittain puutteellisesti. Patterien termostaattien ja patteriventtiilien ikä vaihtelee ja suurin osa on teknisen käyttöiän lopussa. Linjasäätöventtiileitä ei havaittu tutkimusten yhteydessä.

8.3

Johtopäätökset
Aiemmassa peruskorjauksessa kattavasti uusitussa käyttövesijärjestelmässä ei aistinvaraisesti arvioituna ole kunnostus- tai uusimistarpeita tulevan 10 vuoden aikana. Peruskorjauksen ajankohtaa ei voitu tarkasti arvioida, mutta liitostavoista päätellen se on tehty noin 1980 -1990 -luvulla.
Vesikalusteita ja lattiakaivoja on uusittu eri aikoina, uusimpien ollessa 2010 -luvulta. Vanhimmat
ovat arviolta 1990-luvulta.
Kiinteistön viemärit ovat kokonaisvaltaisen saneerauksen tarpeessa. Viemärijärjestelmään aiheuttaa ongelmia rakennuksen sisäpuolella painuvat ja painuneet lattiat, koska viemäröinnit ovat kannatettuina lattiarakenteisiin. Ulkopuolisilta osin ongelmia aiheuttaa painumat ja tarkastuskaivon
pohjan painuminen. Viemäreiden korjaustavan suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon myös muiden rakenneosien korjaustarve. Jos rakenteita avataan tai korjataan, esim. lattiarakenteita, niin
kannattaa viemärit uusia myös niiltä osin.
Viemärikuvauksen mukaan tonttiviemäri padottaa tarkastuskaivolla. Padottamisen syy on ilmeisesti kaivon painuminen.
Lämmitysverkoston putket ja lämmityspatterit ovat hyväkuntoisia.

8.4

Toimenpide-ehdotukset
Käyttövesiverkostossa ei ole kunnostus- tai uusimistarpeita. Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan
tarpeen mukaan tai saneerausten yhteydessä.
Viemärit suositellaan saneerattavan seuraavan 3–5 vuoden aikana uusimalla viemärit. Lattiakaivoille on tuotu pinta-asennuksena viemäröintejä., jotka suositellaan muutettavaksi viemärisaneerauksen yhteydessä suoraan uusiin, sivuyhteellisiin lattiakaivoihin. Kellarikerroksen ryömintätilassa kulkevat viemäriputket suositellaan myös uusittavaksi. Kaivon padotuksen syy kannattaa
korjata.
Järjestelmien talokohtaista säädettävyyttä voidaan tarvittaessa parantaa linjasäädöin. Termostaatti- ja patteriventtiilit suositellaan uusittavaksi viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.
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Toimenpide-ehdotusten yhteenveto
Yläpohja ja vesikatto
• Yläpohja- ja vesikattorakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Riittävien korjaustoimien selvittämiseksi yläpohjan kosteus-, laho, ja mikrobivaurioiden laajuus tulee selvittää
laajemmilla tutkimuksilla.
• Rakennuksen vesikatto on tullut teknisen käyttöikänsä päähän ja se tulee uusia. Vesikaton uusimisen yhteydessä yläpohjan tuulettuvuutta tulee parantaa esimerkiksi vesikattorakenteiden
nostamisella. Vesikaton uusiminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
Alapohja ja perustusrakenteet
• Alapohjarakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Korjauksissa laho-, kosteus- ja
mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia ja ryömintätilan tuulettuvuutta sekä alapohjarakenteiden tuentaa parantaa. Korjaustöiden laajuus selviää todennäköisesti tarkemmin vasta
korjaustöiden yhteydessä.
• Korjausten yhteydessä tulee huomioida myös kuivatusrakenteiden korjaus sekä piha-alueen
kosteudenhallinta. Korjauksissa on huomioitava, että korjaustyöt vaativat rakennusluvan.
Ulkoseinät ja julkisivu
• Uusimattomilta osin julkisivuverhoilu on teknisen käyttöikänsä päässä. Julkisivupaneloinnin
taakse ei ole avointa tuuletusväliä seinän alaosassa. Julkisivupanelointi tulisi uusia ja varmistaa
rakenteen tuulettuvuus alaosastaan. Ikkunoiden puuosissa ja tippapelleissä on puutteita. Ikkunat pellityksineen on kustannustehokkainta uusia julkisivukorjauksen yhteydessä.
• Ulkoseinän sisäpuolisilla osilla on laboratorioanalyysien perusteella kahdessa tilassa mikrobivaurio. Näiden tilojen ulkoseinän sisäpuoliset rakenteet sekä hirsipinnat tule korjata.
LVV-järjestelmät
• Viemärijärjestelmän uusiminen.
• Termostaatti- ja patteriventtiilit suositellaan uusittavaksi
Korjaukset tulee suorittaa erillisien korjaussuunnitelmien mukaisesti. Korjauksissa tulee huomioida, että korjaustyöt vaativat rakennusluvan. Korjaustöiden yhteydessä on huomioitava myös,
että osa rakenteista sisältää PAH-yhdisteitä. Raketeissa voi olla myös asbestia sisältäviä materiaaleja, joka tulee ottaa korjaustöiden yhteydessä huomioon.
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RA-AP-4
MN7 vahva viite vauriosta

Lipporanta talo Store, tutkimuspistekartta
alapohjan rakenneavaukset

RA-AP-1
MN1 vahva viite vauriosta

RA-AP-3
MN5 vahva viite vauriosta
MN6 heikko viite vauriosta

RA-AP-2
MN3 sienikasvustoa
MN4 vahva viite vauriosta

RA-YP-4
MN23 heikko viite vauriosta
MN24 heikko viite vauriosta

RA-YP-3
MN22 ei viitettä vauriosta

Vesikatteen aluslaudoissa,
vesikaton kantavissa
rakenteissa sekä hormin
pinnalla vuotojälkiä.

Yläpohjan reuna-alueilla kattokannattajissa
ja aluslaudoissa havaittiin kosteuden aiheuttamia
jälkiä koko yläpohjan alueella.

Lipporanta talo Store, tutkimuspistekartta
yläpohjan rakenneavaukset ja huomiot

Vuotojälkiä yläpohjan eristeen pinnalla.
Selkeää vuotokohtaa ei havaittu.

Vesikatteen aluslaudoissa,
vesikaton kantavissa
rakenteissa sekä puretun
hormin pinnalla vuotojälkiä.

RA-YP-1
MN19 ei viitettä vauriosta

Vesikatteen aluslaudoissa,
vesikaton kantavissa
rakenteissa sekä hormin
pinnalla vuotojälkiä.

Vesikatteen aluslaudoissa, vesikaton
kantavissa rakenteissa, väliseinän pinnalla
ja yläpohjan harvalaudoituksen päällä
vuotojälkiä.

Vesikatteen aluslaudoissa ja vesikaton kantavissa
rakenteissa vuotojälkiä sekä näkyvää mikrobi- ja
sienikasvustoa. Lisäksi aluslaudoissa lahovauriota.
Vuotojälkiä myös eteisessä sähkökaapin yläpuolella.
Kattovuoto on aktiivinen ja rakenteet olivat märkiä.

RA-YP-2
MN20 vahva viite vauriosta
MN21 vahva viite vauriosta

RA-US-8

JULKISIVUVERHOILU
UUSITTU

RA-US-7

RA-US-1

RA-US-2,
MN11 viittaa sienikasvustoon

RA-US-3

RA-US-5
MN16 viittaa
sienikasvustoon

RA-US-4

ULKOSEINÄN ALAOSAN TUULETUSVÄLI UMMESSA

ULKOSEINÄN ALAOSAN TUULETUSVÄLI AVOINNA

RA-US-9

RA-US-6

RA-US-10

Decatu Oy

RÖNTGENKUVAUSPÖYTÄKIRJA
Radiographic test report

Niittumäentie 28
04350 Tuusula
Kohde/Object

Testauspaikka/Place of Testing

Talo Store

Kuvaaja / Operator

Päiväys / Date

Oulu

Niko Toivola

Osoite/Adress

Kuntoluokat:

Lj = Lämpöjohtoputki, teräsputki

Lipporannantie

KL 1 = toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve
LP
välittömästi
KL 2 ==Kunto
toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve
tyydyttävä, lievää vikaantumaa, 1-3
ei välittömiä
vuoden aikana

Testauksen suoritusohje/Specification of testing
----------------

Standardi/Standard
------------

2
3
4

Lj
Lj x2
Patteri
Lj
Päiväys:

KL 4 = toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve 5-10
vuoden aikana

Film+screens

2,5
Mate-

1

= toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve 3-5
KL 3 vuoden aikana

A

FoxRayzor / XRS-3
Putki

= Teräslevypatteri

---------------

Kuvausluokka/Exam.class

Säteilylähde/Radiation scource

N:o

10.11.2020

FAST-levy

KL 5 = ei toimenpide-/uusinta-/kunnostustarvetta
10 vuoden aikana

Kunto-

Seinämä (mm)
Wall thick.

Putken
halk.

Havainnot

luokka

Pipe
diam.

nim.

Fe

27

2,65

2,4

Lievää syöpymää, ohentumaa

5

Fe

21

3,25

2,6

Lievää syöpymää, ohentumaa

5

Lievää syöpymää, ohentumaa

5 Lievää saostumaa patterin pohjalla

Lievää syöpymää, ohentumaa

5

riaali

mitatt.

Huom.

Min.

Fe
Fe

21

2,65

13.11.2020

Luokittelijat: Niko Toivola

2,5

Tarkastanut:
Aki Karppinen

v
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Lipporanta rakennus 1
90500 Oulu
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1. Kohdetiedot
Lipporanta rakennus 1, 90500 Oulu

2. Tilattu työ
Viemäreiden kuntokartoitus

3. Havainnot
Sisäpuolisissa kuvatuissa viemäreissä kaato-ongelmaa, useita irronneita tiivisterenkaita. Kuvatut
linjat ovat osittain valurautaa ja osittain muovia.

PS-Pinnoitus Oy
Korvantaus 3, 91910 Liminka
versio 1.2 / 2018

Puhelin: 040 836 0596
Email: info@ps-pinnoitus.fi

Y-2641010-4
www.ps-pinnoitus.fi
2/(3)

Ulkopuoliset viemärilinjat materiaalilta muovia. Ulkopuolisissa linjoissa myös kaato-ongelmaa.

4. Toimenpide-ehdotus
Suositellaan kaikkien sisäpuolisten viemärilinjojen kunnostamista sukittamalla vuotoriskin
eliminoimiseksi.

5. Työn suoritti
Joakim Regina
Vesa Tyynelä
Juha Kurkela
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PS-Pinnoitus Oy / Aila Palo
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Korvantaus 3, 91910 Liminka
versio 1.2 / 2018

Puhelin: 040 836 0596
Email: info@ps-pinnoitus.fi
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