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Tiivistelmä
Tutkimuskohde on vuonna 1938 valmistunut kaksikerroksinen pienkerrostalo, jossa on osittainen
kellarikerros, jota on laajennettu vuosina 1947 ja 1984. Osa kellarikerroksesta on 1. kerroksen rossialapohjan ryömintätilaa. Kellarikerros ja osa 1. kerroksen välipohjista ovat betonirakenteisia.
Muilta osin rakennus on puurakenteinen.
Kohteessa on tehty käyttötarkoituksen vaihtumisten yhteydessä peruskorjauksia ja tilamuutoksia
vuosina 1958, 1984 ja 1996. Rakennus on ollut viimeksi hoivakodin käytössä. Tilat ovat olleet tyhjillään toukokuusta 2020 lähtien.
Rakennuksessa suoritettiin kuntotutkimus, jolla selvitettiin rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien kunto ja korjaustarpeet. Tutkimustulokset toimivat peruskorjauksen hanke- ja korjaussuunnittelun lähtötietoina. Tutkimuksessa tehtiin muuan muassa rakenneavauksia, otettiin materiaalinäytteitä sekä suoritettiin putkistojen röntgen- ja TV-kuvauksia.
Rakennetekniikan osalta laajimmat korjaustarpeet kohdistuvat kellarikerroksen laajennus- ja väliosan rakenteisiin. Laajennus- ja väliosan alapohjat, ulkoseinät ja kevyet väliseinät suositellaan uusittavan kokonaisuudessaan, koska rakenteet eivät ole kosteusteknisesti toimivia ja niissä on mikrobi-, kosteus- ja lahovaurioita. Mikrobinäytteiden tulosten perusteella suositellaan 1.kerroksen
rossialapohjien eristeiden ja 1. kerroksen välipohjatäytteiden uusimista.
1. ja 2. kerroksen ulkoseinien hirsirungon sisäpuoleiset pintarakenteet kannattaa uusia, koska seinissä on useita eri aikakausien rakennekerroksia, jotka ovat saattaneet heikentää rakenteiden
kosteusteknistä toimivuutta vesihöyryn suhteen (ns. hengittävyyttä). Ulkoseinien lisälämmöneristämisen mahdollisuudet kannattaa selvittää, koska hirsiseinien lämmöneristävyys on välttävää.
Julkisivujen eristerappaus ja ikkunat ovat hyväkuntoisia. Ulko-ovet ovat kunnostamisen tai uusimisen tarpeessa. Rivipeltikatteen maalipinta on haalistunut ja paikoin hilseillyt, muilta osin vesikate
on kunnossa. Yläpohjien tuulettuminen on osin puutteellista. Pinta- ja kattovesien poisohjausta
tulee parantaa rakennuksen vierustoilla.
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, joka toimii kohtuullisesti 1. ja 2. kerroksessa. Kellarikerroksen laajennus- ja väliosan ilmanvaihtuvuus on huonoa. Huippuimurin tekninen
käyttöikä on lopussa, tuloilmakoneella on käyttöikää noin 5 vuotta jäljellä. Ilmanvaihtojärjestelmä
on sekä energiataloudellisesti että säädettävyydeltään huono. Kohteeseen suositellaan asennettavaksi lämmöntalteenotolla varustetut tulo- ja poistoilmakoneet.
Vuoden 1996 peruskorjauksessa kattavasti uusitussa käyttövesiverkostossa ei ole kunnostus- tai
uusimistarpeita. Kaukolämmön alajakokeskus on vuodelta 2017, joten laitteet ovat elinkaaren alkupuolella. Lämmitysverkoston putket ja teräslevypatterit ovat hyväkuntoisia. Lämmitysputkistoissa on jäljellä vanhoja asbestieristeitä.
Viemäriputkistot ovat pääosin hyväkuntoisia muoviviemäreitä. Vanhat valurautaiset pystyviemärit
ovat osittain välttävässä kunnossa. Pystyviemärit ovat huuhtelun ja saneerauksen tarpeessa.
Pohja- ja tonttiviemäreissä ei havaittu merkittäviä vaurioita. Tonttiviemärin padottamisen syy tulisi selvittää.
Sähkötekniikka on uusittu vuoden 1996 peruskorjauksen yhteydessä. Sähköistyksessä ei ilmennyt
ikäänsä nähden poikkeavia ongelmia. Kiinteistössä on tarvetta lähinnä pienimuotoisille korjaustoimenpiteille. Palovaroitinjärjestelmä uusitaan seuraavassa peruskorjauksessa. Sisä- ja ulkovalaisimet suositellaan korvattavan energiataloudellisilla led-valaisimilla.
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2.1

Kohde
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Uiton talo
Koskitie 4
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 vauriokartoitus
Sami Jämsén
puh
044 427 9160
e-mail
sami.jamsen@sitowise.com
Näytteenotto, rakenneavaukset ja paikkaukset
Helena Ollila
puh
e-mail

050 4648 429
helena.ollila@sitowise.com

Johanna Jaakola
puh
e-mail

050 566 2279
johanna.jaakola@sitowise.com
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Ilmanvaihto
Keijo Kova
puh
e-mail

040 030 5758
keijo.kova@sitowise.com

Putkistot
Aki Karppinen
puh
e-mail

050 552 2754
aki.karppinen@sitowise.com
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Käyttövesi- ja lämmitysverkoston röntgen-kuvaus:
Decatu Oy
Niko Toivola
puh
044 554 3787
e-mail
niko.toivola@decatu.fi
Viemäreiden TV-kuvaus:
PS-Pinnoitus Oy
Joakim Regina ja Vesa Tyynelä
puh
040 8360 596
e-mail
info@ps-pinnoitus.fi
Sähköjärjestelmät
Joona Kraft
puh
0400 305 755
e-mail
joona.kraft@sitowise.com

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimus
Uiton talo, Koskitie 4, Oulu
P20255.1
18.12.2020

3

Tutkimuksen perustiedot
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Toimeksiannon tausta ja tavoite

8/95

Tutkimuskohde on vuonna 1938 valmistunut kaksikerroksinen pienkerrostalo, jossa on osittainen
kellarikerros. Rakennus on ollut hoivakäytön päätyttyä tyhjillään toukokuusta 2020 lähtien.
Kohteessa suoritetaan kuntotutkimus, jolla selvitetään rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien
kunto ja korjaustarpeet. Tutkimustulokset toimivat hanke- ja korjaussuunnittelun lähtötietoina.

Yleiskuva kadun puolelta

3.2

Yleiskuva sisäpihan puolelta

Kohteen yleistiedot
Rakennuksen kolmessa eri vaiheessa rakennettu kellarikerros on pääosin betonirakenteinen. Alapohjat ovat pääasiassa maanvaraisia betonilaattoja. Rakennuksen 1. kerroksen alla on myös maapohjaista alustilaa, jonka kohdalla alapohjat ovat puurakenteisia rossipohjia. Kellarikerroksen ulkoseinien perusmuurit ovat betonirakenteisia. Perusmuurien sisäpuolella on kuorimuurauksia
sekä levyverhouksia. Kellarikerroksessa on betonirakenteisia, muurattuja ja rankarakenteisia väliseiniä. Betonirakenteisten ulko- ja väliseinien lisäksi kantavina rakenteina toimivat betonipilarit.
1. ja 2. kerros ovat puurakenteisia. Ulkoseinien kantavana rakenteena toimii pystyhirsirunko. Julkisivut ovat eristepattuja. Väliseinät ovat oletettavasti kauttaaltaan puurunkoisia. Osa väliseinistä
on todennäköisesti kantavia. Yläpohjat ja pääosa välipohjista on purutäytteisiä puupalkistoja. Rakennuksen 1. kerroksen välipohja on betonirakenteinen kellarikerroksen alkuperäisosan kohdalla.
Vesikattona on puurakenteinen harjakatto, jossa on maalattu rivipeltikate.
Kohteen yleis- ja laajuustietoja lähtötietoaineistosta:
Rakennustyyppi
Käyttötarkoitus
Valmistunut
Kerrosluku
Pinta-ala
Tilavuus
Lämmitysjärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmä

Sitowise Oy
www.sitowise.com

pienkerrostalo
palvelurakennus
1938 (kellarin laajennusosa v. 1947 ja väliosa v. 1984)
2 + kellari
580 br-m2
2 150 m3
kaukolämpö, vesikeskuslämmitys, teräslevypatterit
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto
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ARK-leikkaus vuodelta 1937 kellarikerroksen al- ARK-leikkaus vuodelta 1947 kellarikerroksen laakuperäisosan kohdalta.
jennusosan kohdalta.

ARK-leikkaukset vuodelta 1996.

Ote kiinteistön v. 1996 asemapiirustuksesta.
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Lähtötiedot
Rakennushistoriallisen selvityksen mukaan kohde on valmistunut vuonna 1938 Oulujoen vesistön
uittoyhdistyksen miehistöasuntolaksi ja konttoriksi. Kellarikerrosta on laajennettu vuonna 1947
rakennuksen itäpäädyn osalle. Asuntolakäytön tarve päättyi vuonna 1958, mutta rakennuksen
käyttö uittoyhdistyksen toimistona jatkui. 2. kerrokseen suunniteltiin neljää asuntoa entisiin asuntolatiloihin, mutta muutoksen toteutumisesta ei ole varmuutta. Vuonna 1984 rakennus siirtyi Oulun kaupungin teknisen liikelaitoksen konttorin käyttöön. Kerroksissa oli toimisto- ja sosiaalitiloja.
Kellarikerroksen tilat olivat pääasiassa varastokäytössä. Vuodesta 1996 lähtien rakennus on ollut
hoivakodin käytössä.

3.3.1

Merkittävimmät korjaus- ja muutostyöt
Kohteessa on tehty käyttötarkoituksen vaihtumisten yhteydessä peruskorjauksia ja tilamuutoksia.
Muista korjaus- ja muutostöistä ei ollut käytettävissä tietoa.
Merkittävimmät korjaus- ja muutostyöt lähtötietoaineiston perusteella:
• v. 1947 kellarikerroksen laajentaminen (itäpääty)
• v. 1958 peruskorjaus
➢ tilamuutoksia ja tilapintojen uusimisia
➢ ikkunajakojen ja -mallien muutokset pitkillä sivuilla
➢ uusi sisäänkäynti kadun puolelle
➢ koneellinen poistoilmanvaihto
• v. 1984 peruskorjaus
➢ tilamuutoksia ja tilapintojen uusimisia
➢ kellarikerroksen itäpäädyn laajentaminen (ns. väliosa)
➢ julkisivujen maalauskäsittely ja kunnostus (materiaalit ja värit säilyivät ennallaan)
➢ liittyminen kaukolämpöön (lämmityskattila ja öljysäiliö poistettu)
• v. 1996 peruskorjaus
➢ tilamuutoksia ja tilapintojen uusimisia
➢ sisätilojen palo-osastointi (kipsilevyt B15)
➢ terassi ja sisäänkäyntikatokset
➢ julkisivujen lämpörappaus
➢ koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, ilmanvaihtokonehuone kellarikerrokseen

3.3.2

Aikaisemmat tutkimukset
Kiinteistöön on tekeillä rakennushistoriallinen selvitys Arkkitehtitoimisto Jorma Tepon toimesta.
Selvitys valmistuu, kun siihen lisätään kuntotutkimuksen rakenneavauksista tehtävät havainnot.
Kohteessa suoritettiin ennen kuntotutkimusta asbesti- ja haitta-ainekartoitus Sitowisen toimesta.
Kartoitusta on täydennetty kuntotutkimuksen yhteydessä tehdyistä rakenneavauksista otetuilla
asbesti- ja PAH-näytteillä.
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Asiakirjat
Kohteesta oli käytettävissä seuraavia asiakirjoja (sähköisessä muodossa oleva aineisto):
• asbesti- ja haitta-ainekartoituksen raportti, Sitowise Oy, 4.11.2020
• rakennushistoriallisen selvityksen muutoshistoriakoosteet (luonnosversiot), Arkkitehtitoimisto
Jorma Teppo Oy, 25.8.2020
• tutkimussuunnitelma, Kiwa Inspecta, 25.2.2020
• ilmamäärien mittauspöytäkirja, ISS Palvelut, 28.6.2019
• RAK-piirustuksia vuosilta 1996 ja 1997 (terassi, sisäänkäyntikatokset ja piharakennukset)
• ARK-piirustuksia vuosilta 1937, 1947, 1958, 1983-1984 ja 1996
• LVI-piirustuksia vuodelta 1996
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Tutkimuksen sisältö ja tutkimusmenetelmät

4.1

Tutkimuksen toteutustapa ja ajankohta
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Kuntotutkimuksen sisältö perustui pääosiltaan Kiwa Inspectan laatimaan tutkimussuunnitelmaan
(25.2.2020). Raportointi on suoritettu Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
(Ympäristöopas 2016) -oppaan raporttimallia mukaillen.
Rakennetekniikkaan liittyvien tutkimusten kenttätyöt tehtiin 21.-25.9.2020. Putkistojen röntgenkuvaukset suoritettiin 22.9.2020 ja viemäreiden tv-kuvaukset 23.9.2020. Ilmanvaihto- ja sähköjärjestelmien tarkastus tehtiin 18.11.2020.

4.2

Suoritetut tutkimukset

4.2.1

Rakennetekniikka
Rakenneavaukset
Kuntotutkimuksessa tehtiin rakenneavauksia yhteensä 29 kpl:
• 5 kpl alapohjiin
➢ 4 kpl kellarikerrokseen
▪ 1 kpl alkuperäisosaan (länsipääty)
▪ 2 kpl laajennusosaan (itäpääty)
▪ 1 kpl väliosaan
➢ 1 kpl 1. kerroksen puurakenteiseen alapohjaan (rossipohja)
• 5 kpl välipohjiin
➢ 3 kpl 1. kerrokseen
▪ 1 kpl kellarikerroksen alkuperäisosan betonirakenteisen välipohjan kohdalle (länsipääty)
▪ 2 kpl puurakenteisen välipohjan kohdalle
➢ 2 kpl 2. kerrokseen
• 2 kpl yläpohjiin
• 3 kpl sisäkattoon (2. krs)
➢ 2 kpl reuna-alueelle
➢ 1 kpl keskialueelle
• 4 kpl kellarikerroksen ulkoseiniin
➢ 1 kpl alkuperäisosaan (länsipääty)
➢ 2 kpl laajennusosaan (itäpääty)
➢ 1 kpl väliosaan
• 10 kpl ulkoseiniin
➢ 4 kpl 1. kerrokseen (1 kpl ikkunaliittymiin)
➢ 4 kpl 2. kerrokseen (1 kpl ikkunaliittymiin)
➢ 2 kpl julkisivuihin
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Rakenneavauskohtien sijainnit on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirustuksissa. Avauksista selvitettiin rakennekerrokset (materiaalit ja paksuudet), tarkastettiin aistinvaraisesti rakenteiden
kunto (näkyvät vauriot ja hajut), arvioitiin rakenneratkaisujen toimivuutta (tuulettuvuus ja tiiveys),
mitattiin pintakosteuksia sekä materiaalien huokosilman lämpötiloja (T), suhteellisia kosteuksia
(RH) ja absoluuttisia kosteuksia (AH). Lisäksi avauksista otettiin materiaalinäytteitä laboratorioanalyysejä varten.
Rakenneavaukset paikattiin väliaikaisesti pääsääntöisesti avauskohtien materiaaleilla sekä muovilla ja teippaamalla. Julkisivujen avauskohdat paikattiin korjauslaastilla. Kellarikerroksen alapohja-avauksia ei paikattu. Avausten perusteellisempi paikkaaminen ja pintojen viimeistely ei sisältynyt kuntotutkimukseen.
Yläpohjatilojen ja vesikaton tarkastus
Yläpohjatilat ja vesikatto tarkastettiin silmämääräisesti yläpohjien rakenneavausten tekemisen
yhteydessä.
Julkisivujen vauriokartoitus
Rakennuksen julkisivujen yleiskunto kartoitettiin maajalasta tähystämällä.
Näytteenotto
Kuntotutkimuksessa otettiin rakenteista materiaalinäytteitä yhteensä 29 kpl:
• 22 kpl mikrobinäytteitä
➢
➢
➢
➢

4 kpl kellarikerroksesta
10 kpl 1. kerroksesta
6 kpl 2. kerroksesta
2 kpl yläpohjatiloista

• 5 kpl PAH-näytteitä
➢ 2 kpl kellarikerroksesta
➢ 2 kpl 1. kerroksesta
➢ 1 kpl vesikatolta
• 2 kpl kapillaarisuusnäytteitä
➢ 1 kpl kellarikerroksen alkuperäisosasta (länsipääty)
➢ 1 kpl kellarikerroksen laajennusosasta (itäpääty)
Materiaalinäytteet otettiin pääsääntöisesti rakenneavauksista. Näytekohtien sijainnit on esitetty
liitteenä olevissa pohjapiirustuksissa.
Mikrobinäytteet analysoitiin suoraviljelymenetelmällä Työterveyslaitoksella. PAH-näytteiden analyysit teetettiin Labrocilla. Kapillaarisuusnäytteiden analyysit teki Geobotnia. Näyteanalyysien menetelmäkuvaukset on esitetty liitteinä olevissa analyysivastauksissa.
Tutkimustuloksissa on esitetty myös asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa otettujen PAH-näytteiden tulokset.
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Pintakosteuskartoitus
Kuntotutkimuksessa kartoitettiin ala- ja välipohjien lattiapintojen pintakosteusarvot. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin pistokoeluontoisesti kellarikerroksen ulko- ja väliseinien, pilareiden ja sisäkattojen pintakosteuksia.
Kartoituksessa havaittuja sekä rakenneavauksista mitattuja pintakosteusarvoja tulkittiin seuraavasti:
• tavanomainen < 80
• lievästi poikkeava 80…90
• poikkeava > 90
Aistinvarainen havainnointi
Kuntotutkimuksessa suoritettiin rakennekohtainen vauriokartoitus, jossa havainnoitiin aistinvaraisesti rakenteiden yleiskuntoa (esim. kosteusjäljet ja näkyvät vauriot) sekä sisäilman laatuun mahdollisesti vaikuttavia rakenteellisia riskitekijöitä.

4.2.2

Talotekniikka
Ilmanvaihto
Ilmanvaihtojärjestelmille tehtiin kuntoarviotyyppinen aistinvarainen tarkastus. Kuntotutkimukseen ei sisältynyt mittauksia.
Putkistot
Kuntotutkimuksessa suoritettiin seuraavat tutkimustoimenpiteet:
• käyttövesiverkosto
➢ vesikalusteiden, linjaventtiileiden ja putkieristeiden silmämääräinen kuntoarvio
➢ putkistojen röntgen-kuvaus (9 kpl läpivalaisukuvia)
• jätevesiviemäriverkosto
➢ pohjaviemärin sisäpuoleinen TV-kuvaus (noin 50 % otannalla)
➢ tonttiviemärin sisäpuoleinen TV-kuvaus (noin 50 % otannalla)
➢ pystyviemäreiden sisäpuoleinen TV-kuvaus (pistokokein)
• lämmitysverkosto
➢
➢
➢
➢

lämmönjakokeskuksen silmämääräinen kuntoarvio
linja- ja patteriventtiileiden sekä putkieristeiden silmämääräinen kuntoarvio
lämmitysputkistojen röntgen-kuvaus (4 kpl läpivalaisukuvia)
lämmityspattereiden röntgen-kuvaus (2 kpl läpivalaisukuvia)

Sähköjärjestelmät
Sähkö- ja tietoteknisille järjestelmille tehtiin aistinvarainen kuntoarvio soveltamalla ohjekorttia RT
18-10097 (Toimitilakiinteistön kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje).
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Käytetyt mittaus- ja tutkimuslaitteet
Rakennetekniset tutkimukset
• pinta- ja rakennuskosteusmittari: Gann Hydromette UNI 2, pinta-anturi B50 ja puuanturi M20
• rakennekosteusmittari: Vaisala HMI41 mittapäillä HMP42 ja HMP44
LVI-tutkimukset
• röntgen-säteilylähde FoxRayzor / XRS-3, FAST -levy
• viemäreiden TV-kuvauslaitteisto
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Rakennus on perustettu kellarikerroksen alkuperäisosan kohdalla betonirakenteisten anturoiden
ja perusmuurien varaan. Muilla osin rakennusta on betonirakenteinen pilariperustus.
Kellarikerroksen alapohjat ovat lämmöneristämättömiä maanvaraisia betonilaattoja. Alkuperäisosassa on kaksoislaattarakenteiset alapohjat, joissa on bitumisively vesieristeenä pohjalaatan
pinnassa. Kaksoislaattarakenteen päälle on valettu pintabetonilaatta vuoden 1996 peruskorjauksen yhteydessä. Laajennus- ja väliosan yhdestä betonilaatasta koostuvissa alapohjissa ei ole vesieristettä. Alapohjien betonilaatat on valettu hiekkatäytön varaan. Alapohjissa ei ole kapillaarikatkoa.
Osa kellarikerroksesta on maapohjaista alustilaa, joka toimii 1. kerroksen rossipohjaisten alapohjien ryömintätilana. Purueristeisten rossipohjien kantavana rakenteena toimivat puupalkistot.
Ryömintätila on tuulettumaton.

Erilaisten ja eri aikaan tehtyjen alapohjien sijainnit kellarikerroksen pohjapiirustuksessa.
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Kellarikerroksen alkuperäisosan alapohjarakenne – sos. tila/var. 4,5 m2
Avaus AP-RA-1
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

7

keraaminen laatta

3

kiinnityslaasti

60

betonilaatta (pintavalu)

60

betonilaatta (vanha pintavalu)

n. 5

bitumisively

n. 2

bitumikermi

70

betonilaatta

> 250

hiekka

Kellarikerroksen laajennusosan alapohjarakenne
Avaukset AP-RA-3 ja AP-RA-4
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

-

maali

3…5

tasoite

70…80

betonilaatta

> 200

hiekka
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Kellarikerroksen väliosan alapohjarakenne
Avaus AP-RA-2
Mitta (mm)
40
> 550

Rakenne (sisältä lukien)
betonilaatta
hiekka

Kellarin ulkoseinäavauksen KUS-RA-2
kohdalla väliosan alapohjalaatan paksuus
on noin 70 mm. Kuvassa avaus AP-RA-2.

1. kerroksen rossipohja – sos. tila 6,1 m2
Avaus AP-RA-5
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

-

muovimatto

-

kiinnityslaasti

35

lattialankku

35

korokelankku

200

kutterinlastu

-

sanomalehti (ilmansulku)

28

rossilaudoitus

50

kannatinrimat/ilmaväli

500…1 500
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Alkuperäisosa
• Kellarikerroksen WC:n ja pesuhuoneen sekä 1. kerroksen kodinhoitohuoneen muovimatoissa
on paikoin kosteuden aiheuttamia kalkkijälkiä.
• Lämmönjakohuoneen lattiassa on kosteus- ja likajälkiä. Maalipinta on paikoin lohkeillut.
• Maapohjaisen ryömintätilan korkeus on 50…150 cm. Maapohja on rakennuksen vierustojen
maanpinnan tason alapuolella. Ryömintätilassa on runsaasti rakennusjätettä (esim. purueristettä sekä lastuvillalevyjen ja lautojen kappaleita). 1. kerroksen rossipohjan alaosan puu- ja levyrakenteissa on paikoin tummentumaa ja kosteusjälkiä. Ulkoseinien perusmuurien sisäpinnan
muottilaudoituksissa ja runkotolpissa on kosteus- ja lahovaurioita. Perusmuureissa ei ole tuuletusaukkoja, joten ryömintätila ei ole tuulettuva.
• Ryömintätilassa on lämmöneristämättömiä muovisia viemäriputkia. Lämpöjohdoissa on asbestia sisältävät putkieristeet. Ilmanvaihtokanavan mineraalivillaeristeet ovat osin kosketuksissa
maapohjan hiekkaan.

Kellarikerroksen muovimatoissa on kalkkijälkiä Muovimatossa on kalkkijälkiä 1. kerroksen kopesuhuoneen ja WC:n vesipisteiden kohdalla. dinhoitohuoneessa.

Tuulettumattomassa ryömintätilassa on runsaasti rakennusjätettä.
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Laajennusosa
• Tilojen sisäilmassa oli havaittavissa mikrobien hajua.
• Ulko-oven ja eteistilan välioven kynnyksissä sekä karmien alaosassa on paikoin harsomaista
mikrobikasvustoa.
• Lattioiden maalipinnat ovat monin paikoin kuluneet ja likaantuneet.

Harsomaista mikrobikasvustoa ulko-oven kynnyksellä.

Lattiamaalit ovat kuluneita ja likaantuneita.

Väliosa
• Varastotilan betonilattia on paikoin halkeillut. Lattiapinnoilla on paikoin kosteuden aiheuttamia kalkkijälkiä.
• Ilmanvaihtokonehuoneen väliseinien alaosan ja alapohjalaatan välissä ei ole kosteuskatkoa tai
erotuskaistaletta.

Lattiassa on paikoin halkeamia ja kalkkijälkiä.
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Pintakosteuskartoitus
• Kellarikerroksen alkuperäisosan WC.n lattiassa esiintyi paikoin poikkeavia pintakosteusarvoja.
Pesuhuoneen ja lämmönjakohuoneen lattiassa oli havaittavissa osin lievästi poikkeavia pintakosteuksia.
• Kellarin laajennusosan lattioissa esiintyi poikkeavia tai lievästi poikkeavia pintakosteusarvoja
lähes jokaisessa tilassa.
• Kellarin väliosan lattiassa havaittiin poikkeavia pintakosteuksia ulkoseinän vierustalla sekä yhdessä kohdassa IV-konehuoneen väliseinän vierustalla.
• 1. kerroksen rossipohjien lattiapinnoissa ei esiintynyt poikkeavia pintakosteuden arvoja.

Kellarikerroksen lattioiden pintakosteuskartoituksessa havaitut alueet, joissa esiintyi poikkeavia ja
lievästi poikkeavia pintakosteusarvoja.
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Rakenneavaukset
Kellarikerroksen alapohjien (AP) rakenneavauskohdat (RA)
➢ AP-RA-1 – alkuperäisosa – kantavan väliseinän vierusta – sos. tila/var. 4,5 m2
➢ AP-RA-2 – väliosa – kantavan väliseinän vierusta – varasto 40,8 m2
➢ AP-RA-3 – laajennusosa – väliseinän vierusta – varasto 21,1 m2
➢ AP-RA-4 – laajennusosa – ulkoseinän vierusta – varasto 8,2 m2
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Lattiapinnassa esiintyi avauksen AP-RA-3 kohdalla lievästi poikkeavia pintakosteusarvoja
(75…90). Avauskohdassa AP-RA-4 lattian pintakosteudet olivat poikkeavia (90…120).
• Avauksen AP-RA-1 kohdalla on uusi pintavalu vanhan alapohjarakenteen päällä. Alapohjan bitumisesta vesieristeestä ei erittynyt poikkeavaa PAH-yhdisteiden hajua.
• Alapohjahiekat olivat kosteita (RH=97,4…98,5 %, AH=10,9…13,8 g/m3, T=12,6…16,6 °C) avauskohdissa AP-RA-1, AP-RA-3 ja AP-RA-4. Avauksen AP-RA-2 kohdalla alapohjan hiekka oli kuivaa
(RH=61,9 %, AH=10,6 g/m3, T=19,8 °C).
• Alapohjalaattojen sivureunaan on jäänyt muottilauta avausten AP-RA-3 ja AP-RA-4 kohdalla.
Muottilaudat ovat lahovaurioituneet. Avauskohdassa AP-RA-4 lauta on multaantunut.

Alapohjassa on kolme betonilaattaa avauskoh- Laajennus- ja väliosassa on hiekan varaan valedassa AP-RA-1.
tut alapohjalaatat. Kuvassa avaus AP-RA-4.
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1. kerroksen rossirakenteisen alapohjan (AP) rakenneavaus (RA)
➢ AP-RA-5 – ulkoseinän vierusta – sos. tila 6,1 m2
Avauskohdan sijainti on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Muovimatossa ja sen kiinnityslaastissa ei havaittu poikkeavaa VOC-yhdisteiden hajua.
• Kutterinlastueriste oli kuivaa (RH=56,5 %, AH=8,0 g/m3, T=16,6 °C).
• Avauskohdassa ei havaittu mikrobiperäistä hajua.
• Alapohjan ulkoseinäliittymä on tiivis, kun muovimatto on nostettu ulkoseinää vasten.

Rossipohjassa on käytetty sanomalehden sivuja Eristetilasta ei ole ilmayhteyttä sisäilmaan ulkoilmansulkuna.
seinän lattian rajan kautta.

5.2.4

Mikrobinäytteet
Taulukko 1. Alapohjien mikrobinäytteiden tulosten tulkinnat. Lievästi poikkeavat tulosten tulkinnat on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat
punaisella.
Näyte Tila

Materiaali

Tulosten tulkinta

kutterinlastu

viittaa vaurioon

Näytekohta
M14

sos. tila 6,1 m2, 1. krs
avaus AP-RA-5

Näytteen mikrobipitoisuudet olivat pääosin niukkoja. Näytteessä esiintyi kuitenkin useampaa eri
indikaattorimikrobia.
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PAH-näytteet
Taulukko 2. Alapohjan PAH-materiaalinäytteen kokonaispitoisuus sekä keskeisimpien indikaattoriyhdisteiden pitoisuudet sekä näytetulosten tulkinnat. Lievästi poikkeavat pitoisuudet on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte Rakennusosa

Kokonais- Naftaleeni Fenantreeni Bentso(a)pyreeni
pitoisuus
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]

Tila
Näytekohta
Materiaali
P1

kellarin alkuperäisosa

< 64

<4

14

<4

200

-

-

-

sos. tila/var. 4,5 m2
avaus AP-RA-1
bitumisively ja -kermi
Vaarallisen purkujätteen rajaarvo (Ratu 82-0381)

Materiaalinäytteiden PAH-pitoisuuksille ei ole käytettävissä terveysperusteisia viitearvoja. Näytetulosten sisäilman laatua heikentäviä vaikutuksia voidaan tulkita vain arvioimalla keskeisimpien
indikaattoriyhdisteiden emissiopotentiaaleja.

5.2.6

Kapillaarisuusnäytteet
Taulukko 3. Alapohjien maa-ainesten kapillaarisuusnäytteiden tulokset.
Näyte Rakennusosa

Materiaali

Kapillaarisuus

hiekka

35 cm

hiekka

40 cm

Tila
Näytekohta
K1

kellarin alkuperäisosa
sos. tila/var. 4,5 m

2

avaus AP-RA-1
K2

kellarin laajennusosa
varasto 8,2 m2
avaus AP-RA-4
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Johtopäätökset
Kellarikerroksen betonirakenteisten alapohjien kosteusteknisessä toimivuudessa on puutteita.
Maanvaraisissa betonilaatoissa esiintyy paikoin poikkeavia pintakosteusarvoja, koska täyttöhiekasta pääsee kapillaarikatkon puuttuessa nousemaan kosteutta betonilaattoihin. Laajennus- ja
väliosan vedeneristämättömissä alapohjissa kapillaarikosteus voi nousta lattiapintoihin saakka.
Lattiapinnoista kosteutta saattaa nousta väli- ja ulkoseinien alaosiin. Alkuperäisosan kaksoislaattarakenteiset ja pintavalulliset alapohjat ovat vedeneristettyjä, mutta pohjalaatan yläpinnan bitumieristeen vedeneristävyys on voinut heikentyä, kun sen tavoitteellinen käyttöikä on täyttynyt.
Täyttöhiekassa on perustusten ja alapohjien kosteus- ja lahovaurioituneita muottilaudoituksia,
jotka ovat paikoin multaantuneet. Alapohjien epäpuhtauksia voi kulkeutua lattian rajojen epätiiveyskohtien kautta sekä betonilaattojen halkeamakohdista sisäilmaan osassa kellarikerroksen
laajennus- ja väliosan tiloista.
1.kerroksen alapohjan ryömintätilan tuulettumattomuus on todennäköisesti aiheuttanut rossipohjan alapinnan puu- ja levyrakenteissa olevat tummentuma- ja kosteusjäljet sekä purueristeissä
esiintyvän poikkeavan mikrobikasvuston. Ryömintätilassa on rakennusjätettä maapohjalla ja kosteusvaurioituneita muottilaudoituksia perusmuureissa. Rossipohjan ja ryömintätilan epäpuhtaudet saattavat olla yhteydessä sisäilmaan 1. kerroksen tiloissa, joissa lattioiden muovimattoja ei ole
nostettu seiniä vasten. Sisäilman mahdollinen alipaineisuus ryömintätilaan nähden voi lisätä epäpuhtauksien kulkeutumisriskiä 1. kerroksen tiloihin.

5.4

Toimenpide-ehdotukset
Kellarikerroksen laajennus- ja väliosan alapohjat tulee ensisijaisesti uusia kosteusteknisesti toimiviksi rakenteiksi, mikä edellyttää nykyisten betonilaattojen purkamista kauttaaltaan. Vaihtoehtoisena korjaustapana voidaan harkita lattiapintojen pinnoittamista kosteuden kapillaarinousun katkaisevalla pinnoitteella.
Kellarikerroksen alkuperäisosan alapohjien uusiminen ei ole välttämätöntä. Saunaosaston ja WC:n
muovimatot kannattaa uusia, sillä niiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on täyttymässä. Kellarin alkuperäisosan lattiapäällysteitä kunnostetaan tai uusitaan muilta osin tarpeen mukaan peruskorjauksen yhteydessä.
Rossialapohjien eristeet kannattaa uusia 1. kerroksen välipohjatäytteiden uusimisen yhteydessä.
Ryömintätilasta tulee poistaa rakennusjäte ja vaurioituneet muottilaudoitukset perusmuurien sisäpinnoista. Mikäli ulkoseinien ei-kantavia perusmuureja ei päädytä uusimaan, perusmuureihin
tulee tehdä tuuletusaukkoja, jotta ryömintätila pääsee tuulettumaan. Ryömintätilan maapohjan
tulisi olla ulkopuolen maanpintaa ylempänä, mutta sen toteutuminen edellyttäisi rakennuksen
vierustojen maanpinnan tason huomattavaa laskemista, mikä ei välttämättä ole toteutettavissa
ilman laajempaa piha-alueen korkotasojen muuttamista.
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Väliseinät ja pilarit

6.1

Rakennetyypit
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Kellarikerroksen alkuperäisosan kantavat väliset ovat betonirakenteisia. Kantavien väliseinien alaosat ulottuvat lattiapintojen alapuolelle, sillä seinien perustukset ovat alapohjalaattojen tasoa
alempana. Kantavia väliseiniä ovat ryömintätilan ja väliosan suuren varastotilan puoleiset betoniseinät. Alkuperäisosan ei-kantavat väliseinät ovat pääosin tiilirakenteisia. Sähköpääkeskuksen väliseinä on puurunkoinen levyseinä.
Kellarin laajennus- ja väliosassa ei ilmeisesti ole kantavia väliseiniä, koska betonipilarit toimivat
kantavina pystyrakenteina. Pilareiden alaosat ulottuvat lattiapintojen alapuolelle. Laajennusosan
betonipilarit on maalattu/rapattu. Väliosan pilarit ovat betonipintaisia.
Laajennusosan väliseinät ovat betoniharkoista ja tiilistä muurattuja. Laajennus- ja väliosan välisessä seinässä on vanha rappaus ja lastuvillalevy nykyisen maalatun rappauksen alla. Muut muuratut väliseinät ovat rapattuja ja maalattuja. Väliosan väliseinien levypintoja ei ole pinnoitettu.
Väliosan IV-konehuoneen väliseinät ovat puurunkoisia seiniä, jotka on verhoiltu reikäpelti- ja kipsilevyillä. Toinen väliosan ryömintätilan vastaisista väliseinistä on harkkorakenteinen ja toinen
puurunkoinen kuitusementtilevyllä verhoiltu eristämätön seinä.
1. ja 2. kerroksen väliseinät ovat rankarakenteisia levyseiniä, joista osa on kantavia. Noin puolet
väliseinistä on ilmeisesti alkuperäisiä puurakenteisia seiniä, joiden levytysten alla on vanhoja pintarakenteita ja vinolaudoituksia.

Alkuperäisosan kantavien betoniseinien alaosat ulottuvat
lattiatasojen alapuolelle. Väliosan puoleisessa seinässä on
rappaus ja punatiilimuuraus lämmönjakohuoneen puolella. Muurauksen takana on mahdollisesti ilmaväli ja bitumisively, kuten alkuperäisosan maanvastaisessa ulkoseinässä.
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Alkuperäisosan ryömintätilan puoleisen väliseinän oletetut pintarakenteet (kuorimuuraus ja ilmaväli) ovat alkuperäisten alapohjarakenteiden päällä.

Laajennus- ja väliosan välinen betoniharkkoseinä on muurattu alapohjalaatan päälle. Seinän laajennusosan puoleiset pintarakenteet: maali – rappaus 15 mm – lastuvillalevy 50 mm – rappaus 15 mm.
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• Alkuperäisosan sosiaalitilan/varaston lämmönjakohuoneen puoleisen tiilirakenteisen väliseinän alaosassa on tapahtunut kosteusrasitukseen viittaavaa kupruilua. Pinnoitevaurion todennäköisin aiheuttaja on lämmönjakokeskuksessa tapahtuneet vesivuodot.
• Sähköpääkeskuksen ryömintätilan puoleisen väliseinän yläosan sähköjohtojen läpivientikohtaa
ei ole tiivistetty.
• Laajennusosan väliseinien rappauksissa on paikoin halkeamia, lohkeamia ja porareikiä.
• Väliosan käytävän ryömintätilan puoleisen väliosan alaosassa on paikoin kosteusjälkiä. Seinän
alaosa on kosketuksissa ryömintätilan hiekkapohjaan.
• Betonipilareissa on paikoin kosteusrasituksen aiheuttamia kalkkijälkiä. Pilareiden yläpinnan ja
välipohjaniskojen välissä on bitumikermi erotuskaistaleena. Laajennus- ja väliosan pilareiden
alapohjaliittymät vaikuttavat tiiviiltä, sillä niiden lattian rajoissa ei havaittu rakoja.
• 1. ja 2. kerroksen väliseinien kunnossa ei havaittu mainittavia puutteita.

Maalipinta on kupruillut sosiaalitilan/varaston Sähköpääkeskuksen väliseinän läpivienti ei ole
väliseinän alaosassa.
nykyisenlaisena tiivistettävissä.

IV-konehuoneen puurunkoisin väliseiniin on
asennettu reikäpeltiverhous ja mineraalivillaa
kaksinkertaisen kipsilevytyksen päälle.
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Betonipilareissa on paikoin kosteuden aiheutta- Pilareiden ja välipohjaniskojen välissä on bitumimia kalkkijälkiä.
kermikaistale.

6.2.2

Pintakosteuskartoitus
• Alkuperäisosan sosiaalitilan/varaston lämmönjakohuoneen puoleisen väliseinän alaosan pintakosteudet olivat tavanomaisia pinnoitevauriokohdassa.
• Laajennusosan ja ryömintätilan välisen seinän alaosassa esiintyi poikkeavia pintakosteusarvoja.
• Väliosan pilareiden alaosissa esiintyi paikoin poikkeavia pintakosteusarvoja. Suuren varastotilan lämmönjakohuoneen puoleisen seinän alaosassa esiintyi lievästi poikkeavia pintakosteuksia.

Kellarikerroksen väliseinien ja pilareiden pintakosteuskartoituksessa havaitut alueet, joissa esiintyi poikkeavia pintakosteusarvoja. Pintakosteuskartoitusta ei suoritettu ryömintätilassa eikä 1. ja
2. kerroksessa.
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Rakenneavaukset
Väliseiniin ei tehty varsinaisia rakenneavauksia. Kellarikerroksen väliseinien toteutustapoja selvitettiin lähinnä seinien vierustalle tehtyjen rakenneavausten kautta.
Kellarikerroksen alapohjien (AP) rakenneavauskohdat (RA) väliseinien vierustalla
➢ AP-RA-1 – alkuperäisosa – kantavan väliseinän vierusta – sos. tila/var. 4,5 m2
➢ AP-RA-2 – väliosa – kantavan väliseinän vierusta – varasto 40,8 m2
➢ AP-RA-3 – laajennusosa – väliseinän vierusta – varasto 21,1 m2
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Alkuperäisosan ja ryömintätilan välisen seinän anturan alareuna on noin 450 mm lattiapinnan
puolella. Anturan sivureunan muottilaudoitus on lähes täysin multaantunut. Väliseinän lattian
raja on tiivis, koska alkuperäiset alapohjalaatat ulottuvat seinän sisäpuolisten rakenteiden (oletettavasti kuorimuuraus ja ilmaväli) alitse betoniseen perusmuuriin asti.
• Alkuperäisosan ja väliosan suuren varastotilan välisen seinän antura sijaitsee varastotilan lattiapinnasta lukien yli 550 mm syvyydellä (ei avattu syvemmälle). Seinän alaosassa on ohut bitumisively noin 300 mm korkeudelle asti lattiapinnasta lukien. Bitumisively ei ulotu alapohjalaatan alapuolelle. Väliseinän lattian rajassa on rakoja, joista on yhteys alapohjan hiekkatilaan.
• Kellarin laajennus- ja väliosan välinen betoniharkkoseinä on muurattu alapohjalaatan päälle.
Laajennusosan puoleinen lattian raja on tiivis, kun alapohjalaatta jatkuu yhtenäisenä seinän
alitse väliosan puolelle. Myös väliosan puoleinen lattian raja vaikuttaa tiiviiltä.

Kantavan väliseinän alaosassa väliosan suuren Laajennus- ja väliosan välinen harkkoseinä on
varastotilan puolella oleva ohut bitumisively ei muurattu alapohjalaatan päälle.
ulotu alapohjalaatan alapuolelle.
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PAH-näytteet
Taulukko 4. PAH-materiaalinäytteen kokonaispitoisuus sekä keskeisimpien indikaattoriyhdisteiden pitoisuudet sekä näytetulosten tulkinnat. Lievästi poikkeavat pitoisuudet on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte Rakennusosa

Kokonais- Naftaleeni Fenantreeni Bentso(a)pyreeni
pitoisuus
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]

Tila
Näytekohta
Materiaali
PAH0.4 kellarin väliosa

18 000

1 000

500

870

200

-

-

-

varasto 40,8 m2
pilarin ja välipohjaniskan välinen bitumikermi
(näytetulos v. 2020 AHA-kartoituksesta)
Vaarallisen purkujätteen raja-arvo
(Ratu 82-0381)

Materiaalinäytteiden PAH-pitoisuuksille ei ole käytettävissä terveysperusteisia viitearvoja. Näytetulosten sisäilman laatua heikentäviä vaikutuksia voidaan tulkita vain arvioimalla keskeisimpien
indikaattoriyhdisteiden emissiopotentiaaleja.
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Johtopäätökset
Kellarikerroksen kantavien väliseinien ja pilareiden alaosat ulottuvat lattiatasojen alapuolelle, kun
niiden perustukset ovat alapohjien hiekkatilassa. Alkuperäisosan kantavan väliseinän lattian rajassa on alapohjan hiekkatilaan ulottuvia rakoja kellarikerroksen väliosan puolella. Muilta osin
kantavien väliseinien sekä myös pilareiden lattian rajat vaikuttivat tiiviiltä.
Kellarikerroksen kantaviin väliseiniin ja pilareihin voi nousta kapillaarisesti kosteutta alapohjista,
mikä saattaa aiheuttaa laajennusosassa kosteus- ja mikrobivaurioita pinnoitettujen pilareiden alaosiin. Alkuperäisosassa kapillaarikosteus ei pääse aiheuttamaan pinnoitevaurioita, sillä kantavissa
väliseinissä on oletettavasti bitumisively vesieristeenä sekä ilmaväli ja kuorimuuraus betoniseinien
sisäpuolella. Laajennus- ja väliosan pilareiden ja välipohjaniskojen välissä erotuskaistaleena käytetyn bitumikermin korkea PAH-pitoisuus voi osaltaan heikentää sisäilman laatua ainakin kellarikerroksen väliosan tiloissa, joissa bitumikermi on suoraan yhteydessä sisäilmaan.
Kellarikerroksen kevyet väliseinät on ilmeisesti kauttaaltaan rakennettu alapohjalaattojen varaan,
joten seinien lattian rajoista ei ole yhteyttä alapohjien täyttöhiekkoihin. Laajennus- ja väliosan väliseinien alaosiin saattaa nousta kapillaarisesti kosteutta alapohjalaatoista, mikä voi aiheuttaa kosteus- ja mikrobivaurioita seinien alaosien pinnoitteisiin ja laajennusosassa myös vaurioherkkiin
lastuvillalevyihin. Väliosan käytävän puurunkoisen levyseinän alaosa on todennäköisesti vaurioitunut, koska se on kosketuksissa ryömintätilan hiekkapohjaan. IV-konehuoneen puurunkoisten väliseinien alla ei ole kosteuskatkoa tai erotuskaistaletta, joten alapohjan kapillaarikosteus saattaa
aiheuttaa vaurioitumisriskin seinien alaosan rakenteisiin.
1. ja 2. kerroksen väliseinien silmämääräisessä tarkastuksessa ei havaittu viitteitä vaurioista.

6.4

Toimenpide-ehdotukset
Kellarikerroksen laajennus- ja väliosan kevyet väliseinät uusitaan alapohjien uusimisen yhteydessä. Kantavan väliseinän ja pilareiden alaosiin kannattaa asentaa joko vesieriste tai kosteuden
kapillaarinousua estävää ainetta.
Kellarikerroksen alkuperäisosan väliseinissä ei ole paikoittaista pinnoitteiden kunnostamista suurempia korjaustarpeita.
Kellarikerroksen väliosan betonipilareiden ja välipohjaniskojen välissä olevat, poikkeavan PAHpitoisuuden omaavat bitumikermit tulee mahdollisuuksien mukaan korvata vähäpäästöisellä erotuskaistaleella 1. kerroksen rossialapohjan eristeiden ja välipohjien täytteiden uusimisenyhteydessä.
1. ja 2. kerroksen väliseinien tilapintoja kannattaa kunnostaa ja tarvittaessa uusia seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.
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Välipohjat

7.1

Rakennetyypit
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Välipohjat ovat pääasiassa puurakenteisia palkistoja. Osa 1. kerroksen välipohjista on toiminut
alun perin rossipohjaisina alapohjina ennen kellaritilojen laajennuksia.
1. kerroksen välipohja on betonirakenteinen kellarikerroksen alkuperäisosan kohdalla. Kellarin
kattoholvina toimivan paikalla valetun massiivibetonilaatan päällä on puurakenteiset lattianiskat.
Välipohjaonteloissa on täytteinä pääasiassa kutterinlastua, osin myös sahanpurua. 1. kerroksen
välipohjissa on osin eristeenä myös mineraalivillaa. 2. kerroksen välipohjissa on ulkoseinien vierustalla lisäeristeeksi asennettua ureavaahtoa.
Välipohjien alkuperäisten lankkulattioiden päälle on asennettu vanerilevytys. Lattiapinnat ovat
muovimatoilla päällystettyjä.
Kellarikerroksen alkuperäisosan sisäkatot ovat pääosin maalattua betonipintaa, saunaosaston
kohdalla on alaslasketut puupaneelikatot. Laajennusosassa on alaslasketut sisäkatot, joissa lastuvillalevytys ja maalattu rappaus. Välisosan sisäkattoverhouksena on pinnoittamaton kipsilevytys.
1. kerroksessa on alaslasketut sisäkatot, jotka on pääasiassa verhoiltu maalatuilla kipsilevyillä.
WC-tiloissa ja saunaosastolla on alaslasketut puupaneelikatot. Alakattotiloissa on sisäkattoverhouksina toimineita vanhoja puupanelointeja.

Erilaisten välipohjien sijainnit 1. kerroksen pohjapiirustuksessa.
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1. kerroksen puurakenteinen välipohja – huone 004 (H 3) 11,5 m2
Avaus VP-RA-2
Mitta (mm)

Rakenne (ylhäältä lukien)

-

muovimatto

-

kiinnityslaasti

13

vaneri

35

lattialankku

125

kutterinlastu

30

mineraalivilla

50

sahanpuru

30

mineraalivilla

-

ohut pahvipaperi ja sanomalehti (ilmansulku)

25

rossilaudoitus

50

kannatinrimat/ilmaväli

-

talotekniikkahormi

1. kerroksen puurakenteinen välipohja – huone 005 (H 4) 20,9 m2
Avaus VP-RA-3
Mitta (mm)

Rakenne (ylhäältä lukien)

-

muovimatto

-

kiinnityslaasti

13

vaneri

35

lattialankku

20

korokelauta/ilmaväli

160

kutterinlastu

30

mineraalivilla

-

ohut pahvipaperi ja sanomalehti (ilmansulku)

28

rossilaudoitus

50

kannatinrimat/sahanpuru

120

sahanpuru

-
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1. kerroksen betonirakenteinen välipohja – tupakeittiö 47,2 m2
Avaus VP-RA-1
Mitta (mm)

Rakenne (ylhäältä lukien)

-

muovimatto

-

kiinnityslaasti

13

vaneri

35

lattialankku

50

ilmaväli

50

kutterinlastu

200

mineraalivilla

5

bitumisively

70

betonilaatta

-
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2. kerroksen välipohja – huone 009 (H 4) 11,3 m2
Avaus VP-RA-4
Mitta (mm)

Rakenne (ylhäältä lukien)

-

muovimatto

-

kiinnityslaasti

13

vaneri

35

lattialankku

30

ureavaahto

180

sahanpuru

-

sanomalehti (ilmansulku)

28

rossilaudoitus

40

kannatinrimat/ilmaväli

15

puupaneeli

30

koolaus/ilmaväli

13

kipsilevy

2. kerroksen välipohja – ryhmätila 17,8 m2
Avaus VP-RA-5
Mitta (mm)

Rakenne (ylhäältä lukien)

-

muovimatto

-

kiinnityslaasti

13

vaneri

35

lattialankku

200

kutterinlastu

-

sanomalehti (ilmansulku)

28

rossilaudoitus

50

kannatinrimat/ureavaahto
(aikaisemmin ilmaväli)

15

puupaneeli

80

koolaukset/ilmaväli

13

kipsilevy

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimus
Uiton talo, Koskitie 4, Oulu
P20255.1
18.12.2020

7.2

Tutkimustulokset

7.2.1

Aistinvaraiset yleishavainnot

37/95

• Muovimatoissa esiintyy paikoitellen tavanomaista käytön aiheuttama kuluma- ja likajälkiä.
Mattojen väliset saumaukset ovat auenneet yksittäisissä kohdissa. Muutaman 2. kerroksen tilan muovimatto on osin kupruillut ja irronnut alustasta.
• 2. kerroksen keittiön viereisen WC:n muovimatossa on kosteuden aiheuttamia kalkkijälkiä.
• Lattioissa esiintyy paikoin vähäistä narinaa askeleen alla. 1. kerroksen tupakeittiön lattia on
hieman notkollaan ulkoseinän ja porrashuoneen seinän kohdalla olevassa nurkassa.
• Kellarikerroksen alkuperäisosan pukuhuoneen alakattotilassa ja lämmönjakohuoneessa on tiivistämätön välipohjan putkiläpivienti.
• Kellarikerroksen laajennusosan sisäkattojen rappaukset ovat paikoin halkeilleet. Rappauksissa
on myös paikkaamattomia reikiä.

Osin kupruillut muovimatto 2. kerroksen olohuo- 1. kerroksen tupakeittiön lattia on hieman notneessa.
kollaan yhdessä nurkassa.

Tiivistämätön viemäriputken läpivienti 1. kerrok- Kellarin laajennusosan sisäkattorappauksissa on
sen välipohjassa kellarin pukuhuoneen kohdalla. halkeamia ja paikkaamattomia reikiä.
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Pintakosteuskartoitus
• 1. ja 2. kerroksen lattiapinnoissa ei esiintynyt poikkeavia pintakosteusarvoja.
• Kellarikerroksen sisäkattopinnoissa ei todettu poikkeavia pintakosteuksia pistokoeluontoisesti
tarkastetuilla alueilla.

2. kerroksen WC:n lattiassa ei esiintynyt poikkeavia pintakosteuksia kalkkijälkien kohdalla.
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Rakenneavaukset
Puurakenteisten välipohjien (VP) rakenneavauskohdat (RA)
➢ VP-RA-2 – 1. kerroksen välipohja – huone 004 (H 3) 10,5 m2
➢ VP-RA-3 – 1. kerroksen välipohja – huone 005 (H 4) 20,9 m2
➢ VP-RA-4 – 2. kerroksen välipohja – huone 009 (H 4) 11,3 m2
➢ VP-RA-5 – 2. kerroksen välipohja – ryhmätila 17,8 m2
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Muovimatoissa ja kiinnityslaasteissa ei ollut havaittavissa poikkeavaa VOC-yhdisteiden hajua.
• Avauskohdan VP-RA-2 vanerin yläpinta on osin mustunut. Muiden avauskohtien vanereissa ja
lattialankuissa ei ollut tapahtunut merkittäviä värimuutoksia.
• Välipohjissa täytteinä käytetyssä kutterinlastussa ja sahanpurussa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia (RH=40,9…54,8 %, AH=7,0…9,0 g/m3, T=16,3…19,8 °C).
• Avauskohdan VP-RA-2 alempi mineraalivillalevy ja avauskohdan VP-RA-3 mineraalivillalevy
ovat osin mustuneet alapinnasta. Avauskohdan VP-RA-2 alempi mineraalivillalevy oli avauskohtien purutäytteitä kosteampaa (RH=69,5 %, AH=8,5 g/m3, T=14,1 °C).
• Avauskohtiin VP-RA-4 ja VP-RA-5 on ruiskutettu ureavaahtoa lisäeristeeksi. Vaahtoa on päässyt
myös välipohjatäytteiden alapuolella oleviin koolaustiloihin asti. Vaahdon ruiskuttamisen yhteydessä valunut neste on paikoin aiheuttanut kosteusjälkiä rakenteisiin.
• Välipohjien puurakenteet ovat monilta osin (tasaisesti) tummentuneita. Puurakenteet olivat
pistokoeluontoisten mittausten perusteella kuivia (5,5…10,8 p-%).
• Avauskohdan VP-RA-2 lattialankkujen alla oleva korokepuu on mustunut yläpinnasta. Avauskohtien VP-RA-2 ja VP-RA-3 lattianiskojen kyljessä on kosteuden aiheuttamaa tummentumaa
mineraalivillalevyjen kohdalla.
• Välipohjien ulkoseinäliittymät vaikuttavat kohtalaisen tiiviiltä. Välipohjatäytteet eivät ole suoraan yhteydessä sisäilmaan ulkoseinien lattian rajojen kautta, koska peruskorjausten yhteydessä ulkoseiniin asennetut levytykset limittyvät eri kohtiin lattiarakenteiden kanssa.
• Itäpäädyn ulkoseinän vierustalle tehty avaus VP-RA-2 sattui kellarin ulkoseinän harkkomuurauksen ja perusmuurin välissä olevan vanhan talotekniikkahormin kohdalle, jota ei ole esitetty
pohjapiirustuksissa. Noin 370 mm leveässä hormissa on betonipilari avauksen kohdalla. Pilarin
vieressä on kierresaumapeltinen ilmanvaihtokanava sekä yläpäästä avoin valurautainen pystyviemäri. Hormin pohjalla on rakennusjätettä.
• Avauskohdassa VP-RA-3 on teräksisiä sähkö- ja lämpöputkia välipohjaontelossa. Lämpöputkien
aaltopahvieristeen alla on AHA-kartoituksen perusteella asbestipitoinen massa.
• Avaus VP-RA-3 sattui kellarikerroksen laajennusosan ulkoseinän harkkomuurauksen ja väliseinän tiilimuurauksen kohdalle. Muurausten yläpinnan ja välipohjan rossilaudoituksen välissä on
täytteenä 170 mm sahanpurua.
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Välipohjaniskan kylki on tummentunut mineraa- 2. kerroksen välipohjiin on ruiskutettu ureavaahlivillan kohdalta. Niskan korokepuu on osin mus- toa ainakin ulkoseinien vierustoille. Avauskohta
tunut. Avauskohta VP-RA-2.
VP-RA-5.

Ureavaahdon neste on aiheuttanut kosteusjälkiä Avaus VP-RA-3 sattui kellarin ulko- ja väliseinä2. kerroksen rakenteisiin. Avaus VP-RA-4.
muurausten risteyskohtaan.

Avauskohdassa VP-RA-2 on rossilautojen alla
Itäpäädyn vanhassa talotekniikkahormissa on aikellarin betonipilari ja vanha talotekniikkahormi. nakin ilmanvaihtokanava ja avoin pystyviemäri.
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1. kerroksen betonirakenteisen välipohjan (VP) rakenneavaus (RA)
➢ VP-RA-1 – tupakeittiö 47,2 m2
Avauskohdan sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Muovimatossa ja sen kiinnityslaastissa ei havaittu poikkeavaa VOC-yhdisteiden hajua. Vanerissa ja lattialankuissa ei havaittu viitteitä vaurioitumisesta.
• Välipohjan lattialankut on jossain vaiheessa katkaistu porrashuoneen väliseinän vierustalta,
kun välipohjaan on vaihdettu mineraalivillaa täytteeksi. Villan päällä on 50 mm kutterinlastua.
Villojen alla on noin 5 mm kerros vanhaa kutterinlastua, josta osa on tarttunut kiinni välipohjaholvin yläpinnan bitumisivelyyn.
• Kutterinlastussa ja villassa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia (RH=30,7…36,2 %,
AH=6,6…7,3 g/m3, T=22,6…23,8 °C).
• Välipohjaholvin bitumisivelystä erittyi lievää PAH-yhdisteiden hajua. Holvin yläpinnan pintakosteudet olivat tavanomaisia (40…45).
• Välipohjan väliseinäliittymä vaikuttaa kohtalaisen tiiviiltä. Välipohjatäytteet ja -eristeet eivät
ole suoraan yhteydessä sisäilmaan lattian rajan kautta, koska väliseinän levytykset ja laudoitukset limittyvät eri kohtiin lattiarakenteiden kanssa.

Välipohjaa on avattu eristeiden uusimista varten. Väliseinän vierestä katkaistut lattialankut
on asennettu takaisin uuden niskan varaan.
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Mikrobinäytteet
Taulukko 5. Välipohjien mikrobinäytteiden tulosten tulkinnat. Lievästi poikkeavat
tulosten tulkinnat on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte Tila

Materiaali

Tulosten tulkinta

huone 004, 10,5 m2, 1. krs

mineraalivilla

heikko viite vauriosta

avaus VP-RA-2

(alempi villalevy)

huone 004, 10,5 m2, 1. krs

korokepuu

heikko viite vauriosta

kutterinlastu

vahva viite vauriosta

sahanpuru

viittaa vaurioon

mineraalivilla

vahva viite vauriosta

sahanpuru

ei viitettä vauriosta

kutterinlastu

ei viitettä vauriosta

ureavaahto

heikko viite vauriosta

Näytekohta
M5

M6

avaus VP-RA-2
M10

huone 005, 20,9 m2, 1. krs
avaus VP-RA-3

M11

huone 005, 20,9 m2, 1. krs
avaus VP-RA-3

M12

tupakeittiö, 47,2 m2, 1. krs
avaus VP-RA-1

M16

huone 009, 11,3 m2, 2. krs
avaus VP-RA-4

M18

ryhmätila, 17,8 m2, 2. krs
avaus VP-RA-5

M19

ryhmätila, 17,8 m2, 2. krs
avaus VP-RA-5

Näytteissä M10-M12 esiintyi kohtalaisia ja runsaita mikrobipitoisuuksia sekä useampaa indikaattorilajistoa. Muiden näytteiden mikrobipitoisuudet olivat niukkoja, mutta pääosassa näytteistä
esiintyi useampaa eri indikaattorimikrobia.
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PAH-näytteet
Taulukko 6. Välipohjien PAH-materiaalinäytteen kokonaispitoisuus sekä keskeisimpien indikaattoriyhdisteiden pitoisuudet sekä näytetulosten tulkinnat. Lievästi poikkeavat pitoisuudet on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte Tila

Kokonais- Naftaleeni Fenantreeni Bentso(a)pyreeni
pitoisuus
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]

Näytekohta
Materiaali
P3

tupakeittiö, 47,2 m2, 1. krs

120

<4

25

4,7

200

-

-

-

avaus VP-RA-1
bitumisively
Vaarallisen purkujätteen raja-arvo
(Ratu 82-0381)

Materiaalinäytteiden PAH-pitoisuuksille ei ole käytettävissä terveysperusteisia viitearvoja. Näytetulosten sisäilman laatua heikentäviä vaikutuksia voidaan tulkita vain arvioimalla keskeisimpien
indikaattoriyhdisteiden emissiopotentiaaleja.
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Johtopäätökset
Välipohjat ovat pääosin puurakenteisia ja purutäytteisiä. 1. kerroksen välipohjat ovat massiivibetonilaattarakenteisia kellarikerroksen alkuperäisosan kohdalla. 1. kerroksen puurakenteiset välipohjat ovat toimineet rossialapohjina kellarikerroksen laajennus- ja väliosan rakentamiseen asti.
1. kerroksen välipohjien purutäytteiden sekaan on asennettu osin mineraalivillaa. 2. kerroksen
välipohjia on lisäeristetty ureavaahdolla ainakin ulkoseinien vierustoilla.
Muovimattojen ja lattiarakenteiden kunnossa ei todettu merkittäviä puutteita. Välipohjarakenteissa ei esiintynyt poikkeavia kosteuspitoisuuksia, mutta 1. kerroksen puurakenteissa on paikoin
kosteuden aiheuttamaa tummentumaa mineraalivillalevyjen kohdalla.
1. kerroksen välipohjista otetuissa materiaalinäytteissä esiintyi yleisesti poikkeavaa mikrobikasvustoa. 2. kerroksen välipohjien näytetulokset olivat pääosin tavanomaisia. Kellarin alkuperäisosan kattoholvin bitumisivelyn PAH-yhdisteillä ei arvioida olevan sisäilman laatua heikentävää
vaikutusta, koska materiaalinäytteen pitoisuudet ja erittyvän hajun määrä eivät ole poikkeavia.
1. kerroksen purutäytteiden sekaan asennetut mineraalivillalevyt ovat muuttaneet välipohjien
kosteusteknistä toimivuutta vesihöyryn suhteen, koska mineraalivillat eivät kykene vapauttamaan
niihin diffuusiolla sitoutuvaa vesihöyryä purueristeiden tavoin. Mikäli rakenteet eivät ole enää niin
sanotusti hengittäviä, edellytykset mikrobikasvuston syntymiselle saattavat täyttyä. Puurakenteisiin välipohjiin on voinut syntyä mikrobikasvustoa jo rossialapohja-aikana, jolloin kellarin maapohjaisesta ryömintätilasta on voinut siirtyä kosteutta diffuusiolla 1. kerroksen sisätiloihin päin. Kellarikerroksen laajennus- ja väliosan sisäilman kosteuspitoisuudet ovat todennäköisesti nykyäänkin
1. kerroksen tiloja korkeampia, joten diffuusiokosteutta siirtyy edelleen 1. kerroksen välipohjiin.
Kellarin laajennusosan sisäkattorappauksissa on paikoin halkeamia ja reikiä. Rappausten alustana
on vaurioalttiit lastuvillalevytykset, joissa voi esiintyä diffuusiokosteuden aiheuttamaa mikrobikasvustoa. Mahdolliset epäpuhtaudet ovat yhteydessä sisäilmaan rappausten epätiiveyskohdista.
Välipohjien ulkoseinäliittymät vaikuttavat aistinvaraisen tarkastelun perusteella kohtalaisen tiiviiltä. Välipohjien epäpuhtaudet eivät ole suoraan yhteydessä sisäilmaan ulkoseinien lattian rajoista, koska lattioiden ja ulkoseinien eri aikakausien rakennekerrokset limittyvät eri kohtiin. On
kuitenkin huomattava, että epäpuhtauksia saattaa kulkeutua sisäilmaan välipohjien läpivientikohdista sekä mahdollisesti väliseinien lattian rajoista.

7.4

Toimenpide-ehdotukset
1. kerroksen välipohjatäytteiden uusiminen on suositeltavaa. Samalla kannattaa uusia kellarikerroksen laajennusosan sisäkattorakenteet.
2. kerroksen välipohjien täytteiden uusimista voidaan harkita, mutta se ei ole tutkimustulosten
perusteella välttämätöntä. Lattiapäällysteiden uusiminen tarvittavilta osin kannatta ajoittaa peruskorjauksen yhteyteen.
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Yläpohjat ja vesikatto

8.1

Rakennetyypit
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Yläpohjien kantavana rakenteena toimivat puupalkistot. Yläpohjaonteloissa on lämmöneristeenä
sahanpurua ja kutterinlastua. Yläpohjat ovat rakenteiltaan samankaltaisia kuin rakennuksen puurakenteiset välipohjat.
Rakennuksen keskialueella on yläpohjatila, jonne on järjestetty kulku vesikatolla tarkastusluukusta. Yläpohjatila on jaettu kahdeksi palo-osastoksi porrashuoneen kohdalle rakennetulla kipsilevyseinällä. Yläpohjatilat tuulettuvat painovoimaisesti vain vesikaton harjalta alipainetuulettimista,
vaikka yläpohjatilojen on tarkoitettu tuulettuvan myös pitkien sivujen räystäiltä tuuletussäleikköjen kautta.
2. kerroksen keskialueilla on alaslasketut puurakenteiset sisäkatot, jotka on pääasiassa verhoiltu
maalatuilla kipsilevyillä. Pesuhuoneessa ja WC-tiloissa on alaslasketut puupaneelikatot. Rakennuksen pitkien sivujen ulkoseinien vierustalla on koolatut yläpohjan suuntaiset ns. vinot sisäkatot,
joissa on verhouksena maalatut kipsilevyt. Sisäkattojen alaslasku- ja koolaustiloissa on aikaisemmin sisäkattoverhouksina toimineita maalattuja puukuitulevytyksiä ja puupanelointeja.
Rakennuksessa on puurakenteinen harjakatto. Vesikatteena on saumattu ja maalattu rivipeltikate.
Nykyisen vesikaton alla on vanhoja vesikattorakenteita.
Yläpohjarakenne keskialueella – aula 13,1 m2 ja porrasaula 5,8 m2
Avaukset YP-RA-1 ja YP-RA-2
Mitta (mm)
180…250

Rakenne (ylhäältä lukien)
yläpohjatila
lämmöneristeet
- sahanpuru 180 mm
(YP-RA-1)
- sahanpuru 70 mm ja
kutterinlastu 180 mm
(YP-RA-2)

-

sanomalehti (ilmansulku)

28

rossilaudoitus

45

kannatinrimat/ilmaväli

15

puupaneeli

13

kipsilevy

-
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Sisäkattorakenne keskialueella – olohuone/ruokailutila 57,6 m2
Avaus SK-RA-2
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

13

kipsilevy

22

koolaus k400

100

koolaus k600

460

alakattotila

15

puupaneeli (maalattu)

-

yläpohjarakenteet
(oletus kuten YP-RA-2)

-

yläpohjatila
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Sisäkattorakenne reuna-alueella (ns. vino sisäkatto) – huone 009 11,3 m2
Avaus SK-RA-1
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

13

kipsilevy

10

kipsilevy

22

koolaus k200 / ilmaväli

40

koolaus k500 / ilmaväli

13

puukuitulevy (maalattu)

20+30

koolaus/ilmaväli

7

puukuitulevy (maalattu)

-

yläpohjarakenteet

Sisäkattorakenne reuna-alueella (ns. suora sisäkatto) – ryhmätila 17,8 m2
Avaus SK-RA-3
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

13

kipsilevy

10

kipsilevy

20

koolaus k200

50+50

koolaus k600

n. 180

alakattotila
(avauksen kohdalla)

13

puukuitulevy (maalattu)

40

koolaus/ilmaväli

15

puupaneeli (maalattu)

-
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Vesikattorakenne – kattoluukun kohta
Mitta (mm)

Rakenne (ulkoa lukien)

-

rivipeltikate

-

umpiruodelaudoitus

45+45

kattoruoteet/tuuletusväli

-

aluskate: kartonki

-

aluskate: bitumikermi

-

umpiruodelaudoitus

-

kattotuolit

-

yläpohjatila
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Yläpohjatilat
• Idän puoleisessa yläpohjatilassa on runsaasti rakennusjätettä (esim. kattotiiliä, laudanpätkiä ja
peltikappaleita). Lännen puoleisessa yläpohjatilassa jätettä on huomattavasti vähemmän.
• Yläpohjatilat tuulettuvat vain vesikaton harjalla olevista alipainetuulettimista. Pitkien sivujen
räystäille johtavat tuuletusraot on tukittu kasaamalla yläpohjatilojen reunoille purueristeitä
siten, että kasat ulottuvat ruodelaudoitukseen asti. Idän puoleisessa yläpohjatilassa on lisäksi
ureavaahtokasat muutamassa kohdassa.
• Idän puoleisen yläpohjatilan keskialueelta on kaivettu kahden palkkivälin kohdalta pois osa purueristeistä.
• Yläpohjatiloissa ei ollut havaittavissa merkittäviä kattovuotojälkiä. Myöskään 2. kerroksen sisäkattopinnoissa ei havaittu viitteitä kattovuodoista.
•

Kattotuoleissa ja vanhassa ruodelaudoituksessa on monin paikoin puutteelliseen tuulettumiseen viittaavia tummentumajälkiä. Yleisemmin tummentumajälkiä esiintyy reuna-alueilla. Lisäksi reuna-alueilla on paikoin kosteusjälkiä kattotuoleissa ja ruodelaudoissa.

• Yläpohjaeristeiden päällä kulkevat ilmanvaihtokanavat on eristetty mineraalivillalla.
• Paloa osastoiva seinä vaikuttaa tiiviiltä. Kipsilevyt ulottuvat vanhaan ruodelaudoitukseen asti.

Idän puoleisessa yläpohjatilassa on runsaasti ra- Yläpohjatilaa entisen savupiipun länsipuolella.
kennusjätettä.
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Ilmanvaihtokanavat ovat eristettyjä.

Paloa osastoiva kipsilevyseinä

Eristepuutekohta itäpäädyn yläpohjatilassa

Puurakenteet ovat monilta osin tummentuneet.

Räystäille johtavat tuuletusraot on tukittu.

Ureavaahtokasoja itäpäädyn yläpohjatilan
reuna-alueella
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Vesikatto
• Peltikatteen maalipinta on haalistunut. Maalipinta on hilseillyt harjalla ja räystäiden reunoilla.
Muuten hilseilyä on tapahtunut vain pienialaisesti yksittäisissä kohdissa.
• Vesikatolla on neljä alipainetuuletinta (2 kpl/yläpohjatila).
• Kattosillat, lapetikkaat, kattopollarit ja lumiesteet ovat hyväkuntoisia.
• Vesikattorakenteiden alla on vanhat aluskatteet (kartonki ja bitumikermi) sekä vanha ruodelaudoitus.
• Räystäspohjalaudoitusten maalipinnat ovat paikoin hilseilleet.

Yleiskuva vesikatolta

Peltikatteen maalipinta on haalistunut ja alkanut
hilseilemään.

Vanhan ruodelaudoituksen päällä on AHA-kar- Räystäspohjalaudoitusten maalipinnat ovat paitoituksen mukaan asbestipitoinen bitumikermi. koin hilseilleet.
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Rakenneavaukset
Yläpohjien (YP) rakenneavauskohdat (RA)
➢ YP-RA-1 – itäpäädyn yläpohjatila – aula 13,1 m2
➢ YP-RA-2 – länsipäädyn yläpohjatila – porrasaula 5,8 m2
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Avauskohdissa ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä.
• Sahanpuruissa ja kutterinlastuissa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia (RH=43,6…44,2
%, AH=7,4…7,5 g/m3, T=19,7…19,8 °C).

Yläpohja-avaus YP-RA-1 sattui 2. kerroksen käy- Avauskohdassa YP-RA-2 on eristeenä kutterinlastävän (aula 13,1 m2) väliseinän viereen.
tua sahanpurukerroksen alla.
2. kerroksen sisäkattojen (SK) rakenneavauskohdat (RA)
➢ SK-RA-1 – reuna-alue – ns. vino sisäkatto – huone 009 (H 4) 11,3 m2
➢ SK-RA-2 – keskialue – alaslaskettu sisäkatto – olohuone/ruokailutila 57,6 m2
➢ SK-RA-3 – reuna-alue – alaslaskettu sisäkatto – ryhmätila 17,8 m2
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Sisäkattojen kipsilevytysten ja koolausten takana on vanhoja sisäkattorakenteita.
• Avauskohtien rakenteissa ja alakattotiloissa ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä.
• Avauskohdan SK-RA-1 koolaustilasta pitkän sivun ulkoseinälle päin tähystettäessä havaittiin
mineraalivillaa sisäkaton ja ulkoseinän liitoskohdassa. Havainto voi viitata siihen, että huoneen
pitkän sivun ulkoseinä on lisälämmöneristetty sisäpuolelta päätyseinän tavoin.
• Avauksen SK-RA-3 viereisen päätyseinän paksuus on alakattotilan kohdalla 225 mm kipsilevyn
sisäpinnasta pystyhirteen mitattuna, joten ulkoseinä on todennäköisesti lisälämmöneristetty.
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Avaus SK-RA-1 tehtiin reuna-alueelle vinon sisä- Avauksen SK-RA-1 kohdalla on mineraalivillaa sikaton kohdalle.
säkaton ja pitkän sivun ulkoseinän liittymässä.

2. kerroksen keskialueen alakattotilaa avauksen Avauskohdan SK-RA-2 viereisessä väliseinässä on
SK-RA-2 kohdalta kadulle päin kuvattuna.
vinolaudoitus kipsilevyn alla.

2. kerroksen sisäkaton eri aikakausien rakenne- 2. kerroksen ryhmätilan alakattotilaa avauksesta
kerroksia avauskohdassa SK-RA-3.
SK-RA-3 kuvattuna.
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Mikrobinäytteet
Taulukko 7. Yläpohjien mikrobinäytteiden tulosten tulkinnat. Lievästi poikkeavat
tulosten tulkinnat on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte Tila

Materiaali

Tulosten tulkinta

sahanpuru

heikko viite vauriosta

kutterinlastu

ei viitettä vauriosta

Näytekohta
M21

aula, 13,1 m2, 2. krs
avaus YP-RA-1

M22

porrasaula, 5,8 m2, 2. krs
avaus YP-RA-2

Näytteiden mikrobipitoisuudet olivat niukkoja. Näytteessä M21 esiintyi useampaa eri indikaattorimikrobilajia.

8.2.4

PAH-näytteet
Taulukko 8. Vesikaton PAH-materiaalinäytteen kokonaispitoisuus sekä keskeisimpien indikaattoriyhdisteiden pitoisuudet sekä näytetulosten tulkinnat. Lievästi poikkeavat pitoisuudet on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte Rakenne

Kokonais- Naftaleeni Fenantreeni Bentso(a)pyreeni
pitoisuus
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]

Näytekohta
Materiaali
P5

vesikaton vanha aluskate

1 600

<4

54

110

200

-

-

-

kattoluukun vierestä
bitumikermi
Vaarallisen purkujätteen raja-arvo
(Ratu 82-0381)

Materiaalinäytteiden PAH-pitoisuuksille ei ole käytettävissä terveysperusteisia viitearvoja. Näytetulosten sisäilman laatua heikentäviä vaikutuksia voidaan tulkita vain arvioimalla keskeisimpien
indikaattoriyhdisteiden emissiopotentiaaleja.
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Johtopäätökset
Rakennuksen rivipeltikatteen maalipinta on haalistunut ja paikoin hilseillyt. Muilta osin vesikate
on kunnossa. Nykyisten vesikaton alla on vanhoja vesikattorakenteita. Vanhan ruodelaudoituksen
pinnassa on aluskatteena toiminut bitumikermi, joka sisältää asbestia ja ylittää reilusti vaarallisen
jätteen PAH-pitoisuuden raja-arvon. Yläpohjatiloissa on paikoitellen runsaasti vesikattoremonttien
rakennusjätettä.
Ylläpohjatilojen tuulettuminen on puutteellista, koska keskialueen ja vesikaton lappeen suuntaisten reuna-alueiden väliset tuuletusraot on tukittu purueristeillä. Yläpohjatilat tuulettuvat vain vesikaton harjalla olevista alipainetuulettimista. Vanhan ruodelaudoituksen tummentumat ja paikoittaiset kosteusjäljet ovat todennäköisesti syntyneet puutteellisen tuulettumisen seurauksena.
Yläpohjatiloissa ei havaittu viitteitä suuremmista kattovuodoista.
Yläpohjien keskialueen purueristeissä esiintyy näytetulosten perusteella vain vähäistä mikrobikasvustoa. On mahdollista, että yläpohjien tuulettumattomilla reuna-alueilla saattaa esiintyy poikkeavaa kasvustoa.
2. kerroksen sisä- ja alakattorakenteiden kunnossa ei todettu puutteita. Pintarakenteiden alla on
eri aikakausien sisäkattorakenteita.

8.4

Toimenpide-ehdotukset
Vesikate ja räystäspohjalaudoitukset ovat huoltomaalauksen tarpeessa.
Yläpohjatilojen tuulettuvuutta parannetaan poistamalla eristekasat keskialueen reunoilta. Samalla
lisätään purueristettä itäpäädyn eristepuutekohtaan sekä poistetaan rakennusjätteet yläpohjatiloista. Reuna-alueiden yläpohjaeristeiden uusimiseen kannattaa varautua.
2. kerroksen sisäkattojen pintarakenteiden mahdollinen kunnostaminen tai uusiminen kannattaa
ajoittaa seuraavan peruskorjauksen yhteyteen.
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Kellarikerros
Alkuperäisosan ulkoseinien kantavana rakenteena ovat betonirakenteiset perusmuurit, joiden sisäpinnassa on bitumisively vesieristeenä. Perusmuurien sisäpuolella on ilmaväli ja kuorimuuraus.
Perusmuurien paksuus on arviolta 300 mm, ryömintätilan ja väliosan puoleisissa seinissä perusmuurien paksuus on arviolta 225 mm.
Pilarirunkoisessa laajennus- ja väliosassa sekä alkuperäisosan ryömintätilassa on perusmuurina
ohuehko betonikuori (n. 70 mm). Perusmuurien sisäpinnassa on muottilaudoitukset ja niiden puurungot. Perusmuurien sisäpinnassa ei ole vesieristettä, mutta ulkopinnassa on patolevy ainakin
osin rakennuksen itäpäädyssä.
Laajennusosan ulkoseinien perusmuurien sisäpuolella on betoniharkkomuuraus, jonka sisäpinnoissa on lastuvillalevyjen päälle tehty rappaus. Harkkomuuraus on tehty alapohjalaatan päälle.
Itäpäädyn ulkoseinän perusmuurin ja harkkomuurausten välissä on talotekniikkahormi, jonka leveys on rakenneavauskohdissa 350…640 mm.
Väliosan ulkoseinän perusmuurin sisäpuolelle on asennettu mineraalivillaa lämmöneristeeksi. Sisäpinnat on verhoiltu kuitusementtilevyillä.
1. ja 2. kerros
Ulkoseinät ovat puurakenteisia. Kantavana rakenteena toimii pystyhirsirunko. Ulkoseinien sisäpinnat ovat kipsilevyillä verhoiltuja. Kipsilevyjen takana on vanhoja pintarakenteita (esim. puukuitulevyjä ja pinkopahveja). Osa 2. kerroksen ulkoseinistä on lisälämmöneristetty sisäpuolelta mineraalivillalla (ainakin päätyseiniä).
Julkisivut
1. ja 2. kerroksen julkisivupinnat ovat eristerapattuja. Rappauksena on nk. paksurappaus-eristejärjestelmä, jossa on käytetty mineraalivillaa eristeenä. Eristetilan ulkopinnassa on rappausverkko
(ns. kanaverkko).
Sokkelit sekä perusmuurien julkisivupinnat ovat maalattuja.
Ikkunat ovat MSE-tyypin puu-alumiini-ikkunoita, jotka on asennettu ilmeisesti vuoden 1996 peruskorjauksen yhteydessä.
1. ja 2. kerroksen puurakenteiset ulko-ovet ovat arviolta vuoden 1958 peruskorjauksessa uusittuja. Kellarikerroksen puurakenteiset ulko-ovet ovat ilmeisesti vuodelta 1996.
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Kellarikerroksen alkuperäisosan ulkoseinärakenne – eteinen 8,5 m2
Avaus KUS-RA-1
Mitta (mm)

Rakenne (sisältä lukien)

-

maali

1

tasoite (valkea)

2

tasoite (harmaa)

15

rappaus

-

bitumisively

-

maali (kellertävä)

130

punatiili

50…60

ilmaväli

1…3
arv. 300

bitumisively
perusmuuri: betoni

-

sepeli (oletus)

-

hiekka

Kellarikerroksen väliosan ulkoseinärakenne – varasto 40,8 m2
Avaus KUS-RA-2
Mitta (mm)
9

Rakenne (sisältä lukien)
kuitusementtilevy

125

mineraalivilla/puurunko

25

vaakalaudoitus
(muottilaudat)

70

perusmuuri: betoni

-

sepeli

-

hiekka
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Kellarikerroksen laajennusosan ulkoseinärakenne – varastot 8,2 m2 ja 11,5 m2
Avaukset KUS-RA-3 ja KUS-RA-4
Mitta (mm)
-

Rakenne (sisältä lukien)
maali

10…15

rappaus

40…50

lastuvillalevy (Tojax)

15…25

rappaus

2
200

bitumikermi
(ei KUS-RA-3)
betoniharkko
(reikäurallinen)

250…620

talotekniikkahormi

100

ilmaväli/puurunko

20…25

vaakalaudoitus
(muottilaudat)

arv. 70

perusmuuri: betoni

-

sepeli (oletus)

-

hiekka

Talotekniikkahormeissa on ilmanvaihto-, lämpö- ja viemäriputkia.
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1. ja 2. kerroksen ulkoseinärakenne
Avaukset US-RA-1, US-RA-2, US-RA-3, US-RA-4, US-RA-5, US-RA-7 ja US-RA-8
Mitta (mm)
-

Rakenne (sisältä lukien)
maali

13

kipsilevy

13

kipsilevy
(vain US-RA-1)

-

pinkopahvi tms.
(US-RA-1, US-RA-2, US-RA-5,
US-RA-7, US-RA-8)

-

pinkopahvi
(US-RA-5 ja US-RA-7)

13

puukuitulevy
(vain US-RA-7)

10…13

koolauslistoitus
(US-RA-2, US-RA-3, US-RA-4)

-

alumiinipintainen tervapaperi
(US-RA-2, US-RA-3, US-RA-4)

-

selluloosapahvi
(US-RA-1, US-RA-2, US-RA-3,
US-RA-4, US-RA-5)

100

pystyhirsirunko

80

mineraalivilla

-

rappausverkko

15…20
-

rappaus
maali

Ulkoseinien alaosassa on vaakahirsi (noin 270x230 mm), joka toimii ns. peruspalkkina kellarikerroksen ulkoseinien perusmuurien ja pilareiden päällä.
Pitkän sivun ulkoseinässä on vaakahirsi (noin 255x210 mm) 2. kerroksen välipohja-avauksen VPRA-5 kohdalla. Päätyulkoseinässä on pystyhirsirunkoon terästangolla ja pultilla kiinnitetty vaakahirsi (noin 175x200 mm) 2. kerroksen välipohja-avauksen VP-RA-4 kohdalla.
2. kerroksen ikkunan yläpuolelle tehdyn avauksen US-RA-5 kohdalla on vaakahirsi. Myös päätyseinien ikkunoiden kohdalla voi olla vaakahirret.
Päätyulkoseinissä on pystyhirret yläpohjatilan kohdalla.
Ulkoseinien vanhoissa pintarakenteissa on maalipinnoitteita ja tapettikerroksia.
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2. kerroksen lisälämmöneristetty ulkoseinärakenne – huone 009 (H 4) 11,3 m2
Avaus US-RA-6
Mitta (mm)
13

Rakenne (sisältä lukien)
maali
kipsilevy

-

maali

-

pinkopahvi tms.

25

vaakalaudoitus

100
0…50

alumiinipintainen tervapaperi
mineraalivilla/puurunko
ilmaväli

-

selluloosapahvi

100

pystyhirsirunko

80

mineraalivilla

-

rappausverkko

15…20
-

rappaus
maali

Mineraalivilla on osin kiinni hirsirungon sisäpinnan selluloosapahvissa.
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Ulkoseinien sisäpinnat
• Lämmönjakohuoneen ulkoseinässä on likaroiskejälkiä vesipisteen vieressä.
• Ryömintätilan kohdalla olevien perusmuurien sisäpinnan muottilaudoituksissa on kosteusjälkiä. Alimmissa laudoissa ja runkotolppien alaosissa on lahovaurioita. Perusmuurien alareunassa ja pilareiden alaosassa on paikoin kosteusrasituksen aiheuttamia kalkkijälkiä.
• Kellarikerroksen väliosan ulkoseinän kuitusementtilevyjen alaosassa on paikoin kosteusjälkiä.
Näkyvillä olevien runkotolppien alaosissa on kosteus- ja lahovaurioita. Pilareiden alaosissa on
kalkkijälkiä. Ulkoseinän lattian rajassa kasvaa köynnöskasvi.
• Kellarin laajennusosan ulkoseinien alaosissa on paikoin kosteusrasituksen aiheuttamia pinnoitevaurioita. Portaiden viereisen varaston (11,5 m2) ulkoseinässä on likavalumajälkiä ilmanvaihtoventtiilin alapuolella.
• 1. ja 2. kerroksen ulkoseinissä ei havaittu viitteitä vaurioista.

Lämmönjakohuoneen ulkoseinän maalipinnassa Perusmuurien muottilaudoituksissa ja runkotolon likaroiskeita.
pissa on kosteus- ja lahovaurioita.

Kosteus- ja lahovaurioita kellarikerroksen väliosan ulkoseinän alaosassa
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Kellarin laajennusosan ulkoseinien alaosissa on Ilmanvaihtokanavasta valuneen veden aiheuttapaikoin kosteusrasituksen aiheuttamia pinnoite- mia likajälkiä laajennusosan varaston ulkoseivaurioita.
nässä
Julkisivut
• Julkisivurappausten maalipinnoissa on paikoin havaittavissa tummentumaa.
• Julkisivurappaukset ovat aistinvaraisesti arvioituna hyvässä kunnossa. Rappauksessa ei havaittu merkittäviä puutteita tai vaurioita. Yksittäisellä kohdilla kadun puoleisella julkisivulla havaittiin todennäköisesti iskun aiheuttamia vaurioita rappauksessa.
• Perusmuurissa havaittiin sisäpihan puolella monin paikoin halkeilua. Suurin osa halkeilusta on
pieniä verkkomaisia hiushalkeamia. Kellarin ulko-ovien läheisyydessä havaittiin suurempia halkeamia. Itäpäädyn sokkelissa havaittiin pinnoitevaurioita sekä halkeilua.
• Räystäiden aluslaudoituksissa on monin paikoin maalipinnoitteen vaurioita.
• Ikkunoissa ei havaittu puutteita tai vaurioita.
• Kellarikerroksen ikkunapenkeissä ei ole vesipeltejä. Ikkunapenkkien kallistukset ovat osin puutteellisia ja ikkunoiden liittymissä ikkunapenkkeihin on rakoja.
• 1. ja 2. kerroksen ikkunoiden vesipellityksissä ei havaittu puutteita tai vaurioita. Vesipeltien
sivureunojen liitokset rappauksiin on tehty rappausreunojen sijaan saumausmassalla.
• Ulko-ovissa on pinnoitevaurioita.
• Sisäänkäyntien kohdalla olevissa katoksissa sekä betonimuureissa on havaittavissa mahdollisesti punajäkälän aiheuttamaa värjäytymää. Maalipinnat ovat osin kuluneet.
• Rakennuksen vierustojen maapinnan kallistukset ovat osin puutteellisia. Kallistukset viettävät
perustuksia päin sekä kadun että sisäpihan puolella. Syöksytorvista tulevia kattovesiä ei ole
johdettu pois ulkoseinien vierustoilta.
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Yleiskuva julkisivusta sisäpihan puolelta

Idän puoleinen päätyjulkisivu.

Yleiskuva kadun puoleiselta julkisivulta, jossa
sokkelikorkeudet ovat matalia.

Maanpintojen kallistukset ovat paikoin rakennukseen päin.

Kadun puoleisen julkisivun alaoassa on yksittäi- Perusmuurissa on paikoin suuria halkeamia sisäsiä rappausvaurioita.
pihan puolella.
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Perusmuurissa esiintyy paikoin pientä verkkomaista halkeilua.

Perusmuurin halkeilua kellarin ikkunoiden kohdalla.

Sokkelissa on yksittäisiä pinnoitevauriokohtia.

Räystäiden aluslaudoituksissa on monin paikoin
pinnoitevaurioita.

Sisäänkäyntikatosten betonimuurit ovat osin
värjäytyneet ja likaantuneet.

1. ja 2. kerroksen ulko-ovet ovat iäkkäitä.
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Ikkunat ovat hyväkuntoisia.

Ikkunoiden vesipellityksissä ei havaittu puutteita Kellarin ikkunoista puuttuu vesipellit. Ikkunapentai vaurioita.
keiltä voi valua vettä ulkoseinärakenteeseen.
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Pintakosteuskartoitus
• Kellarikerroksen laajennus- ja väliosan sisäpihan puoleisten ulkoseinien alaosissa esiintyi paikoin poikkeavia pintakosteusarvoja.
• 1. ja 2. kerroksen ulkoseinistä ei kartoitettu pintakosteuksia, koska kipsilevyillä verhoilluissa
seinäpinnoissa ei ollut havaittavissa vaurioihin viittaavia kosteusjälkiä.

Kellarikerroksen ulkoseinien pistokoeluontoisessa pintakosteuskartoituksessa havaitut alueet,
joissa esiintyi poikkeavia pintakosteusarvoja. Pohjapiirustukseen on merkitty myös näkyviä vauriokohtia.
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Rakenneavaukset
Kellarikerroksen ulkoseinien (KUS) rakenneavauskohdat (RA)
➢ KUS-RA-1 – alkuperäisosa – ulkoseinän alaosa– eteinen 8,5 m2
➢ KUS-RA-2 – väliosa – ulkoseinän alaosa – varasto 40,8 m2
➢ KUS-RA-3 – laajennusosa – ulkoseinän alaosa – varasto 8,2 m2
➢ KUS-RA-4 – laajennusosa – ulkoseinän keskiosa – varasto 11,5 m2
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Avauskohdan KUS-RA-1 tiilimuurauksen takana olevassa ilmavälissä on laastipurseita. Perusmuurin pintakosteudet olivat poikkeavia (85…110). Tiilimuurauksen ja perusmuurin bitumisivelystä ei erittynyt poikkeavaa PAH-yhdisteiden hajua.
• Avauskohdan KUS-RA-2 kuitusementtilevyssä on kosteusjälkiä sisä- ja ulkopinnassa. Mineraalivillan kosteuspitoisuus oli koholla (RH=91,2 %, AH=9,0 g/m3, T=10,8 °C). Villa on osin mustunut.
Eristetilassa kasvaa köynnöskasvi. Alaohjauspuun alla on kiviä ja kosteaa hiekkaa (RH=98,8 %,
AH=10,9 g/m3, T=12,5 °C). Hiekkaan kosketuksissa olevan runkotolpan alaosa on kosteus- ja
lahovaurioitunut (24,4…25,1 p-%). Arviolta 100 mm runkotolpan alaosasta on multaantunut.
Perusmuurin sisäpinnan muottilaudoitus on kosteus- ja lahovaurioitunut. Perusmuurin pintakosteudet olivat poikkeavia. Avauksesta tuli mikrobien ja märän maan hajua.
• Ulkoseinän sisäpinnan rappaus vaikutti rapautuneelta avauskohdassa KUS-RA-3. Avauksen vieressä on pinnoitevaurioita. Rappauspinnassa esiintyi poikkeavia pintakosteusarvoja (100…120).
Avauskohtien KUS-RA-1 ja KUS-RA-4 rappausten pintakosteudet olivat tavanomaisia (25-45).
• Avauskohdassa KUS-RA-4 harkkomuurauksen sisäpinnassa olevassa bitumikermissä ei havaittu
poikkeavaa PAH-hajua. Harkkomuurauksen pintakosteudet olivat tavanomaisia (40…45). Muurauksen takana olevassa talotekniikkahormissa on vanhoja lämpöputkia, joissa on aaltopahvieriste, jonka alla on asbestia sisältävä massa.

Alkuperäisosan perusmuurin sisäpinnassa on bi- Laajennusosan avauksen KUS-RA-4 kohdalla on
tumisively vedeneristeenä (avaus KUS-RA-1).
bitumikermi harkkomuurauksen sisäpinnassa.
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Ulkoseinän alaosan rakenteet ovat kosketukRunkotolppa ja muottilaudoitus ovat kosteus- ja
sissa kosteaan hiekkaan ja perusmuuriin avaus- lahovaurioituneet avauksen KUS-RA-2 kohdalla.
kohdassa KUS-RA-2.
Julkisivujen (JS) rakenneavauskohdat (RA)
➢ JS-RA-1 – ulkoseinän alaosa, 1. krs – sauna 3,6 m2
➢ JS-RA-2 – ulkoseinän alaosa, 1. krs – huone 004 (H 3) 10,5 m2
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Rappaukset vaikuttivat hyväkuntoiselta. Viitteitä rapautumisesta ei ollut havaittavissa.
• Rappausverkoissa ei havaittu korroosiota.
• Mineraalivilloissa ei ollut havaittavissa värimuutoksia. Villat vaikuttivat kuivilta.
• Avaus JS-RA-1 sattui vaakahirren ja avaus JS-RA-2 pystyhirren kohdalle. Hirren ulkopinta on tasaisesti tummentunutta puuta avauskohdassa JS-RA-1. Avauksen JS-RA-2 kohdalla oleva hirsi ei
ollut tummentunut.
• Eristerappauksen rakenne selvitettiin myös ulkoseinien avauskohtiin US-RA-2 ja US-RA-8 tehdyistä porarei’istä. Poratut reiät sattuivat eristetilan sisäpinnassa olevien puulistojen kohdalle.

Avaus JS-RA-1
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1. ja 2. kerroksen ulkoseinien (US) rakenneavauskohdat (RA)
➢ US-RA-1 – ulkoseinän alaosa, 1. krs – sosiaalitila 6,1 m2
➢ US-RA-2 – ulkoseinän alaosa, 1. krs – huone 004 (H 3) 10,5 m2
➢ US-RA-3 – ulkoseinän alaosa, 1. krs – huone 005 (H 4) 20,9 m2
➢ US-RA-4 – ulkoseinän ikkunaliittymä, ala- ja sivureuna, 1. krs – kodinhoitohuone 4,6 m2
➢ US-RA-5 – ulkoseinän ikkunaliittymä, ylä- ja sivureuna, 2. krs – huone 1 (H 1) 11,1 m2
➢ US-RA-6 – lisälämmöneristetyn ulkoseinän alaosa, 2. krs – huone 009 (H 4) 11,3 m2
➢ US-RA-7 – ulkoseinän alaosa, 2. krs – ryhmätila 17,8 m2
➢ US-RA-8 – ulkoseinän alaosa, 2. krs – olohuone/ruokailutila 57,6 m2
Avauskohtien sijainnit on merkitty liitteenä oleviin tutkimuskarttoihin.
Havainnot ja mittaustulokset
• Ulkoseinissä on useita eri aikakausien pintarakenteita päällekkäin. Pintarakenteiden takana on
käytöstä poistettuja metallisia sähkörasioita ja -putkia avauskohdissa US-RA- ja US-RA-8.
• Ulkoseinissä on alumiinipintainen tervapaperi 1. kerroksen avausten US-RA-2, US-RA-3 ja USRA-4 sekä 2. kerroksen avauksen US-RA-6 kohdalla. Paperi on asennettu 1. kerroksessa alumiinipinta sisäpuolelle päin. Lisäeristetyn 2. kerroksen ulkoseinien avauksen kohdalla alumiinipinta on ulospäin.
• Selluloosapahvien sisäpintoihin on paikoin kertynyt tummaa pölyä. Avauskohdissa US-RA-1 ja
US-RA-2 on kosteusjälkiä selluloosapahvin ulkopinnassa. Avauksen US-RA-3 kohdalla on pistemäiseen mikrobikasvustoon viittaavia tummentumajälkiä pahvin ulkopinnassa.
• Avauksen US-RA-8 kohdalla on osin kosteusjälkiä hirsirunkoa vasten olevan pinkopahvin taustapinnassa.
• Avauskohdan US-RA-6 mineraalivillassa (lisäeriste) ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia
(RH=47,3 %, AH=7,8 g/m3, T=19,2 °C). Mineraalivilla on osin tummentunut. Villan ja hirsirungon
sisäpinnan selluloosapahvin ilmavälissä on tummaa pölyä. Villa on paikoin kiinni selluloosapahvissa, joilla kohdin ilmaväli ei ole.
• Pystyhirsien sisäpinnat ovat pääasiassa tasaisesti tummentuneet. Avausten US-RA-3, US-RA-4
ja US-RA-8 kohdalla on osin mikrobikasvustoon viittaavaa pistemäistä tummentumaa. Hirsien
alaosassa on kosteusjälkiä avausten US-RA-1, US-RA-2, US-RA-7 ja US-RA-8 kohdalla.
• Vaakahirret (ns. peruspalkit ja välipohjakohtien ns. kerrospalkit) ovat pääosin tasaisesti tummentunutta puuta.
• Hirret olivat avauskohdissa kuivia (6,1…12,8 p-%). Hirsissä ei todettu lahovaurioita.
• Hirsien väliset saumat on tiivistetty pellavariveellä tms.
• Ulkoseinien ikkunaliittymät (karmin ja hirren väli) on tiivistetty sisäpuolelta uretaanivaahdolla.
Liitoskohdissa on osin rakoja. Ikkunoiden pielilistojen ja ulkoseinien kipsilevyjen välisiä rakenneliittymiä ei ole saumattu.
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Avauksen US-RA-6 kohdalla oleva ulkoseinän on
lisäeristetty sisäpuolelta mineraalivillalla.

Selluloosapahvin ulkopinnassa ja hirsirungon si- Selluloosapahvissa on mikrobikasvustoon viittaasäpinnassa on paikoin kosteusjälkiä. Avauskohta via jälkiä avauskohdassa US-RA-3. Pahvista otetUS-RA-2.
tiin mikrobinäyte M8.

Ulkoseinien vaakahirret ovat tasaisesti tummen- Ulkoseinissä on vanhoja sähkörasioita ja -johtoja
tuneet. Kuvassa 1. kerroksen ns. peruspalkki
pintarakenteiden takana. Avaus US-RA-8.
avausten US-RA-1 ja AP-RA-5 kohdalta.
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Ikkunaliittymissä on rakoja pielilistojen takana.

Mikrobinäytteet
Taulukko 9. Kellarikerroksen ulkoseinien mikrobinäytteiden tulosten tulkinnat.
Lievästi poikkeavat tulosten tulkinnat on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte Tila

Materiaali

Tulosten tulkinta

mineraalivilla

vahva viite vauriosta

lastuvillalevy

vahva viite vauriosta

maali ja rappaus

vahva viite vauriosta

lastuvillalevy

vahva viite vauriosta

Näytekohta
M1

varasto, 40,8 m2
avaus KUS-RA-2

M2

varasto, 8,2 m2
avaus KUS-RA-3

M3

varasto, 8,2 m2
ulkoseinän alaosa
(KUS-RA-3 vierestä)

M4

varasto, 11,5 m2
avaus KUS-RA-4

Kellarikerroksen laajennus- ja väliosan näytteiden mikrobipitoisuudet olivat pääosin kohtalaisia tai
runsaita. Näytteissä esiintyi useita eri indikaattorimikrobeja.
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Taulukko 10. 1. ja 2. kerroksen ulkoseinien mikrobinäytteiden tulosten tulkinnat. Lievästi
poikkeavat tulosten tulkinnat on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte Tila

Materiaali

Tulosten tulkinta

pystyhirsi

heikko viite vauriosta

pellavarive

vahva viite vauriosta

Näytekohta
M7

huone 004, 10,5 m2, 1. krs
avaus US-RA-2

M8

kodinhoitohuone, 4,6 m2, 1. krs
avaus US-RA-4

M9

huone 005, 20,9 m2, 1. krs

selluloosapahvi viittaa sienikasvustoon

avaus US-RA-3
M13

sos. tila 6,1 m2, 1. krs

pystyhirsi

heikko viite vauriosta

mineraalivilla

ei viitettä vauriosta

pystyhirsi

heikko viite vauriosta

pystyhirsi

sienikasvustoa

avaus US-RA-1
M15

huone 009, 11,3 m2, 2. krs
avaus US-RA-6

M17

ryhmätila, 17,8 m2, 2. krs
avaus US-RA-7

M18

olohuone/ruokailutila, 57,6 m2, 2. krs
avaus US-RA-8

Näytteen M8 mikrobipitoisuudet olivat runsaita, mutta näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioihin
viittaavia indikaattorimikrobeja.
Näytteen M18 mikrobipitoisuudet olivat niukkoja. Näytteessä esiintyi yksittäisen indikaattorimikrobilajin lisäksi kattavasti suoramikroskopoinnissa havaittua sienirihmastoa, mistä johtuen näytteen tulos on tulkittu poikkeavaksi.
Muissa näytteissä oli niukasti mikrobikasvustoa. Näytteissä esiintyy pääsääntöisesti yhtä tai kahta
indikaattorilajistoa.
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PAH-näytteet
Taulukko 11. Ulkoseinien PAH-materiaalinäytteen kokonaispitoisuus sekä keskeisimpien indikaattoriyhdisteiden pitoisuudet sekä näytetulosten tulkinnat. Lievästi poikkeavat pitoisuudet on korostettu keltaisella pohjalla ja poikkeavat punaisella.
Näyte

Rakennusosa

Kokonais- Naftaleeni Fenantreeni Bentso(a)pyreeni
pitoisuus
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]
[mg/kg]

Tila
Näytekohta
Materiaali
P2

kellarin laajennusosa

< 64

<4

14

<4

< 64

<4

29

<4

< 64

<4

6,8

<4

88

<4

20

<4

200

-

-

-

varasto 11,5 m2
avaus KUS-RA-4
bitumikermi
P4

huone 004, 10,5 m2, 1. krs
avaus US-RA-2
alumiinipintainen tervapaperi

PAH0.7 kellarin alkuperäisosa
eteinen 8,5 m2
avaus KUS-RA-1
kuorimuurauksen bitumisively
(näytetulos v. 2020 AHA-kartoituksesta)
PAH0.8 kellarin alkuperäisosa
eteinen 8,5 m2
avaus KUS-RA-1
perusmuurin bitumisively
(näytetulos v. 2020 AHA-kartoituksesta)
Vaarallisen purkujätteen raja-arvo
(Ratu 82-0381)

Materiaalinäytteiden PAH-pitoisuuksille ei ole käytettävissä terveysperusteisia viitearvoja. Näytetulosten sisäilman laatua heikentäviä vaikutuksia voidaan tulkita vain arvioimalla keskeisimpien
indikaattoriyhdisteiden emissiopotentiaaleja.
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Johtopäätökset
Kellarikerroksen alkuperäisosan ulkoseinät ovat kosteusteknisesti toimivia rakenteita. Ulkoseinien
rakenteissa ei todettu kuntoa heikentäviä vauriota tai puutteita.
Kellarikerroksen laajennus- ja väliosan sekä ryömintätilan kohdalla on ohuehkot perusmuurit,
koska betonipilarit toimivat kantavina rakenteina ulkoseinälinjoilla. Ulkoseinärakenteet eivät ole
kosteusteknisesti toimivia. Vedeneristämättömien perusmuurien sisäpinnasta ei ole poistettu
muottilaudoituksia, joten ne ovat kosteus- ja lahovaurioituneet. Laajennusosan ulkoseinien sisäpuolella olevien harkkomuurausten lastuvillalevyissä ja pinnoitteissa esiintyy kosteus- ja mikrobivaurioita. Väliosan lämmöneristetyn ja levyverhoillun ulkoseinän rakenteet ovat mikrobi-, kosteus- ja lahovaurioituneet. Puutteet pinta- ja kattovesien poisohjauksessa ovat osaltaan aiheuttaneet laaja-alaiset vauriot kellarikerroksen ulkoseiniin.
Rakennuksen 1. ja 2. kerroksen ulkoseinät ovat hirsirunkoisia. Ulkoseinien sisäpintojen kipsilevyverhousten alla on useita eri aikakausien pintarakenteita. Osa 2. kerroksen ulkoseinistä on lisälämmöneristetty sisäpuolelta. Hirsirungon sisäpuolelle asennetut useat rakennekerrokset ovat
saattaneet muuttaa ulkoseinien kosteusteknistä toimivuutta vesihöyryn suhteen, eli heikentää
rakenteiden ns. hengittävyyttä. Ulkoseinien rakenteissa on paikoin kosteusjälkiä, jotka ovat ilmeisesti kondensoituneen kosteiden aiheuttamia. Rakenteet olivat avauskohdissa kuivia. Hirsirunko
on osin tummentunut, mutta viitteitä lahovaurioitumisesta ei ollut havaittavissa.
1. ja 2. kerroksen ulkoseinien mikrobinäytteiden tulokset olivat pääosin poikkeavia tai lievästi
poikkeavia, mutta näytteissä esiintyi lähinnä niukkaa mikrobikasvustoa. Ulkoseinien mikrobikasvustolla ei ole suoraa yhteyttä sisäilmaan lattian rajojen kautta. Ikkunaliittymiä ei ole rakennettu
tiiviiksi, joten niiden kautta voi kulkeutua rakenteissa esiintyviä epäpuhtauksia sisäilmaan.
Rakennuksen 1. ja 2. kerroksen ulkoseinien julkisivupinnat ovat eristerapattuja. Julkisivujen rappaukset ovat silmämääräisesti arvioituna hyväkuntoisia. Rappausten maalipinnat ovat hieman
tummentuneet, mutta merkittäviä rappausvaurioita ei ole havaittavissa. Eristerappaus on lähtötietojen mukaan asennettu vuoden 1996 peruskorjauksessa, joten sen tavoitteellinen 30 vuoden
käyttöikä olisi täyttymässä lähivuosien aikana. Eristerappaus vaikuttaa yleiskunnon perusteella
kuitenkin selvästi uudemmalta. Eristerappauksella arvioidaan olevan ainakin 10 vuotta teknistä
käyttöikää jäljellä.
Rakennuksen uusitut ikkunat ja vesipellit ovat hyväkuntoisia. Ikkunat on todennäköisesti uusittu
vuonna 1996. Kellarikerroksen ikkunapenkeissä ei ole vesipeltejä, joten sade- ja sulamisvesiä voi
päästä ulkoseinärakenteen sisälle. Ulko-ovet ovat ikääntyneet ja niissä on pinnoitevaurioita. Sisäänkäyntikatosten betonimuurit ovat likaantuneet ja maalipinnat osin kuluneet.

9.4

Toimenpide-ehdotukset
Kellarikerroksen laajennus- ja väliosan sekä ryömintätilan kohdalla olevat ulkoseinärakenteet suositellaan uusittavan kokonaisuudessaan. Alkuperäisosan perusmuuri- ja sokkelipinnat huoltomaalataan. Rakennuksen vierustojen pinta- ja kattovesien poisohjausta parannetaan.
1. ja 2. kerroksen ulkoseinien sisäpuoleiset pintarakenteet uusitaan. Ulkoseinien lisälämmöneristämisen mahdollisuudet kannattaa selvittää, koska rakenteiden lämmöneristävyys on välttävää.
Julkisivujen eristerappauksiin tehdään pinnoitus- ja kevyt paikkauskorjaus. Räystäspohjalaudoitukset huoltomaalataan. Kellarin ikkunoihin asennetaan vesipellitykset. Ulko-ovet kunnostetaan tai
uusitaan. Sisäänkäyntikatosten betonimuurit puhdistetaan/huoltomaalataan.
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Ilmanvaihto

10.1

Järjestelmätyypit
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Kiinteistössä on yksi tuloilmakone, joka sijaitsee kellarikerroksen iv-konehuoneessa. Kone on varustettu vesikiertoisella lämmityspatterilla ja 1-nopeuspuhaltimella. Poistoilmanvaihto on toteutettu vesikatolla sijaitsevalla huippuimurilla. Ilmanvaihtokoneet ovat noin vuodelta 1996. Ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole lämmöntalteenottoa
Rakennuksen ilmanvaihtokanavisto on toteutettu pääosin sinkityillä kierresaumakanavilla. Kanaviston tasapainotus on toteutettu kertasäätöpelleillä ja päätelaitteilla.
Tilojen ilmanvaihto on toteutettu pääosin sekoittavalla ilmanvaihtojärjestelmällä. Tilojen poistoilmalaitteet ovat säädettäviä yhteiskanavapoistoventtiileitä. Tuloilman johtaminen on toteutettu
kattoon tai seinälle sijoitetuilla tuloilmahajottajilla ja -venttiileillä.
Keittiöissä on lisäksi yleispoistoon kytketyt liesikuvut.

Tuloilmakone

Ulkoilmasäleikkö

Käytävän tuloilmahajottaja

Huoneen tuloilmaventtiili
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Tutkimustulokset
• Aistinvaraisten havaintojen perusteella ilmanvaihto toimii kohtuullisesta 1. ja 2. kerroksessa.
Kellarikerroksen laajennus- ja väliosassa oli havaittavissa huono sisäilman laatu.
• Varsinkin 1. kerros oli selvästi alipaineinen ympäröiviin tiloihin nähden, jolloin epäpuhtauksien
leviäminen kellarikerroksesta ja rakenteista on mahdollista.

10.3

Johtopäätökset
Huippuimurin tekninen käyttöikä on lopussa. Tuloilmakoneella on teknistä käyttöikää jäljellä arviolta noin 5 vuotta.
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on energiataloudellisesti ja myös säädettävyydeltään huono.

10.4

Toimenpide-ehdotukset
Nykyinen tuloilmakone ja huippuimuri suositellaan purettavaksi. Kellarikerroksen ilmanvaihto tulisi eriyttää ylempien kerrosten ilmanvaihdosta asentamalla 1. ja 2. kerrokseen joko oma tai vaihtoehtoisesti yhteinen lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistokone.
Kellarikerroksen alkuperäisosan puku- ja pesutiloihin suositellaan asennettavaksi lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistokone.
Kellarikerroksen laajennus- ja väliosa tulisi alipaineistaa ympäröiviin tiloihin nähden.
Käytävän tuloilmahajottajat suositellaan uusittaviksi tai liitäntälaatikkojen kunto tulee tutkia mahdollisten suojaamattomien villaeristeiden varalta.
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Putkistot

11.1

Järjestelmätyypit
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Rakennus on liitetty Oulun Veden vesijohtoverkostoon. Käyttövesi lämmitetään kaukolämpöön
kytketyllä siirtimellä.
Viemäriverkostot on liitetty kunnalliseen viemäriverkostoon. Aiemmissa korjauksissa on uusittu
suurin osa putkistosta muoviviemäreiksi. Osa putkistosta on vanhempaa valurautaputkea. Verkostossa on eri-ikäisiä valurautaosioita.
Kiinteistö on liitetty Oulun Energian kaukolämpöverkkoon. Lämmitysverkostona on pumppukiertoinen kaksiputkijärjestelmä. Lämmitysverkostot ovat pääosin teräsputkistoa kierre- ja hitsausliitoksin. Kaukolämmön alajakokeskus on Högforsin vuonna 2017 valmistama, tyyppi GST-2. Alajakokeskuksessa on siirtimet lämmitysverkostolle ja käyttöveden lämmitykselle.

11.2

Tutkimustulokset

11.2.1

Käyttövesiverkosto
Röntgen-kuvien perusteella käyttövesiputkiston kuntoluokka on 5/4, joten toimenpide-, uusintatai kunnostustarvetta ei ole seuraavan 10 vuoden aikana. Röntgen-kuvauspöytäkirja kuvineen on
tämän raportin liitteenä. Kuvauskohtien putkiosien kuntoluokitukset ovat liitteenä olevassa RTGkuvauksen pöytäkirjassa (Decatu Oy).
Kylmän ja lämpimän käyttövesiverkoston runkojohdot ovat kupariputkea juotos- ja puserrusliitoksilla havaituilta osin. Havaintojen ja suunnitelmapiirustusten perusteella käyttövesiputkisto on uusittu kattavasti vuoden 1996 peruskorjauksen ja muutosten yhteydessä.
Linjaventtiilit, putkieristeet ja vesikalusteet ovat silmämääräisten havaintojen perusteella vuoden
1996 peruskorjauksessa uusittuja. Yksittäisiä hanoja on uusittu sittemmin, esimerkiksi keittiössä.

11.2.2

Jätevesiviemäriverkosto
Viemäriputkistot ovat pääosin hyväkuntoista muoviviemäriä. Valurautaiset osat ovat kunnostuksen tai puhdistuksen tarpeessa. Kellarikerroksen ryömintätilassa on eristämättömiä viemäreitä.
Viemäreiden tv-kuvauksen havaintoja:
• Osa uudemmista valurautaisista pohjaviemäreistä on asennettu kellarin lattioiden yläpuolelle.
• Pohjaviemäri on pihan tarkastuskaivolle saakka hyväkuntoista muoviviemäriä.
• Tonttiviemäri padottaa pihan tarkastuskaivon ja kaupungin viemärin välillä.
• Pystyviemäreitä on valurautaisia ja muovisia.
• Osa valurautaisista pystyviemäreistä on osin tukossa irronneesta ruosteesta.
Viemärikuvausten työraportti (PS-pinnoitus Oy) on raportin liitteenä.
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Havainnot viemärikuvausten tiedostonimissä (näyttökuva tiedostokansiosta):

11.2.3

Lämmitysverkosto
Röntgen-kuvien 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).
Lämmönsiirtimien säätöventtiilit ja toimilaitteet on uusittu kaukolämmön alajakokeskuksen uusimisen myötä. Ulkoisesti tarkastellen ne olivat hyvässä kunnossa.
Lämmityksen runkojohdot ovat osittain väli- ja alapohjarakenteissa. Alkuperäisiä lämmitysputkia
havaittiin rakenneteknisten tutkimusten yhteydessä välipohjissa sekä kellarikerroksen ryömintätilassa ja itäpäädyn talotekniikkahormissa. Näissä putkissa havaittiin myös asbestipitoisia eristeitä.
Lämmitysverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiileistä osa on todennäköisesti v. 1996 peruskorjauksen yhteydessä asennettuja palloventtiileitä. Osa venttileistä on uusittu alajakokeskuksen uusimisen yhteydessä.
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Johtopäätökset
Käyttövesiverkoston kylmän ja lämpimän veden putkistoissa ei ole kunnostus- tai uusimistarpeita
ei ole seuraavan 10 vuoden aikana.
Pysty- ja kytkentäviemäreitä on uusittu paikoin muovi- ja valurautaviemäreillä. Valurautaiset viemärit ovat kuvausten perusteella osittain välttävässä kunnossa. Pystyviemärit ovat paikoin osittain tukossa irronneesta ruosteesta. Pysty- ja kytkentäviemäreiden sisäpuoleinen saneeraus olisi
tutkimusten perusteella mahdollista. Viemäreiden korjaustavan suunnittelussa on hyvä ottaa huomioon myös muiden rakenneosien korjaustarve. Jos rakenteita avataan kerroksissa, kannattaa
viemärit uusia niiltä osin. Jos rakenteita ei avata korjausten yhteydessä, suositellaan sisäpuolisten
saneerausmenetelmien tarkastelua.
Pohja- ja tonttiviemäreissä ei havaittu merkittäviä vaurioita. Pohjaviemäreissä ei ole kunnostustai uusimistarpeita seuraavan 10 vuoden aikana. Viemärikuvauksen mukaan tonttiviemäri padottaa tarkastuskaivon ja kaupungin viemärin välillä. Padottamisen syy tulisi selvittää.
Kaukolämmön alajakokeskus on vuodelta 2017, joten laitteet ovat elinkaaren alkupuolella ja niillä
on käyttöikää jäljellä 15-20 vuotta. Lämmitysverkoston putket ovat hyväkuntoisia.

11.4

Toimenpide-ehdotukset
Käyttövesiverkostossa ei ole kunnostus- tai uusimistarpeita. Vesi- ja viemärikalusteita uusitaan
tarpeen mukaan tai saneerausten yhteydessä.
Pystyviemäreissä olevat tukokset suositellaan avattavan huuhtelemalla. Valurautaiset pysty- ja
kytkentäviemärit suositellaan saneerattavan seuraavan 3–5 vuoden aikana joko sisäpuolisin saneerausmenetelmin tai uusimalla viemärit. Kellarikerroksen ryömintätilassa kulkevat viemäriputket suositellaan eristettäviksi. Tonttiviemärin padotuksen syy kannattaa selvittää.
Lämmitysputkien asbestia sisältävät eristeet suositellaan korvattavan uusilla eristeillä tulevien saneerausten yhteydessä, kun rakenteita avataan. Vanhemmat linjasäätöventtiilit suositellaan uusittavaksi ja lämmitysverkosto perussäädettäväksi saneeraustöiden yhteydessä.
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Sähkö- ja tietoteknisten järjestelmien kuntoarvio

12.1

S1 Asennus- ja apujärjestelmät

12.1.1

S110 Kaapelihyllyjärjestelmä

80/95

Järjestelmän kuvaus
Kiinteistössä on kaapelireitteinä käytetty sinkittyjä teräshyllyjä.
Havainnot
Kaapelihyllyt ovat hyväkuntoisia.
Kuntoluokka: 4

12.1.2

S150 Läpiviennit
Järjestelmän kuvaus
Sähkökaapeleiden läpiviennit on tehty pääosin 1996 saneerauksessa.
Havainnot
Läpiviennit ovat osin rakenteiden takana näkymättömissä.
Mahdollisten korjaustöiden ja tilamuutosten yhteydessä tulee läpivientien tiivistys tarkastaa huolellisesti. Palo-osastoinnit on toteutettava määräyksien mukaisesti.
Kuntoluokka: -

12.2

S2 Sähköjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset

12.2.1

S211 Sähköliittymä
Järjestelmän kuvaus
Kiinteistön pääkeskus on liitetty energialaitoksen pienjänniteverkkoon. Liittymä on kellarikerroksen pääkeskuksessa.
Sähköpääkeskushuoneessa sijaitsee päämaadoituskisko, josta on toteutettu kiinteistön maadoitukset.
Havainnot
Liittymiskaapeli on hyväkuntoinen.
Maadoitukset ovat silmämääräisesti hyvässä kunnossa.
Kuntoluokka: 4
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S22 Sähköenergian pääjakelu

12.3.1

S222 Pääjakelujärjestelmä
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Järjestelmän kuvaus
Pääkeskus on kellarikerroksen alkuperäisosan sähköpääkeskustilassa. Pääkeskukselta on nousukaapelointi rakennuksen kerroksissa oleviin ryhmäkeskuksiin. Ryhmäkeskukset ovat kerroksittain
keskuskomeroissa.
Havainnot
Keskukset ovat v. 1996 saneerauksessa asennettuja keskuksia. Keskuksissa on tulppasulakelähtöjä
sekä johdonsuojalähtöjä. Keskuksissa on vikavirtasuojia asennettuna kosteiden tilojen sähköistyksiin, ulkopistorasialähtöihin ja lattialämmityskaapeleihin.
Keskukset ovat hyväkuntoisia. Muutostöiden yhteydessä keskuksiin lisätään vikavirtasuojakytkimiä.
Sähköpääkeskukseen on varastoitu ylimääräistä tavaraa ja roskaa.
Kuntoluokka: 4
Toimenpide-ehdotukset
Sähköpääkeskuksen siivoaminen (tavarat ja roskat pois)

Sähköpääkeskus
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S23 Laitteiden ja laitteistojen sähköistys

12.4.1

S231 Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys

82/95

Järjestelmän kuvaus
Kiinteistön laitteiden ja laitteistojen sähköistys on lähimmältä ryhmäkeskukselta.
Havainnot
Laitteet sähköistyksineen ovat pääsääntöisesti 1996 saneerauksessa asennettuja. Laitteita keittiötiloissa on uusittu tarpeen mukaan. Laitteita uusitaan jatkossa tarpeen mukaan.
Kuntoluokka: 3-4

Kiaus saunatilassa
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S232 LVI-laitteiden ja -laitteistojen sähköistys
Järjestelmän kuvaus
Rakennuksessa on ilmanvaihto koneellisesti ja lämmitys kaukolämmöllä.
Havainnot
LVI-järjestelmän sähköistyksiä uusitaan laiteuusintojen yhteydessä.
Kuntoluokka: 2-4

Lämmönjakolaitteisto
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S24 Sähköliitäntäjärjestelmät

12.5.1

S241 Pistorasiat
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Järjestelmän kuvaus
Pistorasioita on asennettu sekä uppoasennuksena että pinta-asenteisesti.
Havainnot
Pistorasiat olivat ehjiä, käyttöikäänsä nähden normaalikuntoisia kalusteita. Ei välittömiä uusimistarpeita pistorasioissa. Yksittäisiä vaurioita sähköistyksissä, jotka suositeltavaa korjata kuntoon.
Kuntoluokka: 3
Toimenpide-ehdotukset
Vaurioituneen johtokourun korjaus

Pinta-asenteisia pistorasioita huoneessa
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S245 Autonlämmityspistorasiat
Järjestelmän kuvaus
Pysäköintialue on varustettu autonlämmityspistorasioilla.
Havainnot
Lämmityspistorasiat olivat ehjiä. Autonlämmitystolpat ovat teknisen käyttöikänsä loppupuolella.
Autonlämmitystolppien uusiminen on ajankohtaista tulevien vuosien aikana.
Kuntoluokka: 1-2
Toimenpide-ehdotukset
Autolämmitystolppien uusiminen

Autonlämmitystolpan pistorasiat
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S25 Valaistusjärjestelmä

12.6.1

S251 Sisävalaistusjärjestelmä
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Järjestelmän kuvaus
Sisävalaistus on toteutettu T8-loisteputkivalaisimilla sekä pienloisteputkivalaisimilla.
Havainnot
Valaisimet on vuonna 1996 asennettuja valaisimia. Pääsääntöisesti valaisimet olivat ehjiä. Valaisimien tekninen käyttöikä on loppupuolella. Tiloissa on pari rikkinäistä valaisinkupua, jotka on
suositeltavaa uusia.
Tilojen valaisimien määrä ja sijoittelu tulee tarkastaa mahdollisesti uusien tilakäyttäjien tarpeen
mukaisesti. Valopisteiden määrät huoneissa ovat vähäisiä.
Valaisimien uusiminen energiataloudellisiin led-valaisimiin on suositeltavaa tehdä järjestelmällisesti koko kiinteistössä.
Kuntoluokka: 2
Toimenpide-ehdotukset
Rikkinäisten valaisinkupujen uusiminen
Vanhojen valaisimien korvaaminen energiataloudellisilla led-valaisimilla

Rikkinäinen valaisinkupu kellarikerroksessa
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S252 Ulkovalaistusjärjestelmä
Järjestelmän kuvaus
Ulkovalaistus on toteutettu rakennuksen katoksiin asennetuilla valaisimilla sekä piha-alueelle
asennetuilla valaisinpylväillä.
Havainnot
Pylväsvalaisimet ja seinien valaisimet on asennettu v. 1996 saneerauksessa. Valaisimien kuvut
ovat kellastuneet reilusti auringonvalosta. Valaisimet on suositeltavaa korvata energiataloudellisiin led-valaisimilla.
Kuntoluokka: 1
Toimenpide-ehdotukset
Ulkovalaisimien uusiminen

Piha-alueen pylväsvalaisin
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S26 Lämmitysjärjestelmä

12.7.1

S261 Sähkölämmitysjärjestelmä
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Järjestelmän kuvaus
Pesuhuonetiloissa on lattialämmitys sähköisellä lattialämmityksellä.
Havainnot
Lattialämmitys on toimiva järjestelmä. Ei havaittu ongelmia lämmityksissä.
Kuntoluokka: 3

12.8

S6 Turvavalaistusjärjestelmä

12.8.1

S61 Poistumistievalaistus
Järjestelmän kuvaus
Rakennuksessa on Teknowaren valmistama keskusakustollinen poistumistie- ja varavalaistusjärjestelmä.
Havainnot
Poistumistievalaistusjärjestelmä on v. 1996 asennettu. Järjestelmä huollettu säännöllisesti. Akusto
on vaihdettu viimeksi v. 2018. Kellarissa havaittiin yksi pimeä poistumistieopaste.
Kuntoluokka: 3
Toimenpide-ehdotukset
Poistumistieopasteen valaistuksen korjaus kellarikerroksessa

Poistumistieopaste ulko-ovella
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T1 Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät

12.9.1

T110 Antennijärjestelmä
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Järjestelmän kuvaus
Kiinteistössä on kaapeli-TV-liittymä. Antenniverkko on rakennettu tähtiverkkona.
Havainnot
Antennijärjestelmä on uusittu v. 1996 saneerauksen yhteydessä. Antenniverkon toimivuudesta ei
ole tarkkaa tietoa. Vahvistin päivitetään tarpeen mukaan.
Kuntoluokka: 3

Antennivahvistin SPK-tilassa
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T130 Yleiskaapelointijärjestelmä
Järjestelmän kuvaus
Rakennuksessa on yleiskaapelointijärjestelmä. Kuparikaapelointi on toteutettu kategorian Cat5e
kaapelein sekä Cat6 kaapelein.
Havainnot
Yleiskaapelointijärjestelmä Cat5e pisteet on kaapeloitu v. 1996 saneerauksessa. Cat6 pisteet on
kaapeloitu myöhemmin. Rakennuksessa ei ole talojakamoa, vaan yleiskaapelointi on päätetty molemmista päistä rj-rasiaan.
Kuntoluokka: 3

12.9.3

T140 Puhelinjärjestelmä
Järjestelmän kuvaus
Rakennuksessa on lankapuhelinverkko. Ristikytkentäteline on kellarikerroksen sähkötilassa.
Toimenpide-ehdotukset
Lankapuhelinverkko korvataan seuraavassa saneerauksessa yleiskaapelointiverkolla.
Kuntoluokka: 3

Ristikytkentäteline SPK-tilassa
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12.10 T6 Paloturvallisuusjärjestelmät
12.10.1 T620 Palovaroittimet
Järjestelmän kuvaus
Rakennuksessa on konventionaalinen palovaroitinjärjestelmä. Palovaroittimet ja sireenit on sijoitettu huonetiloihin. Keskus on 1. kerroksen aulassa.
Havainnot
Palovaroitinjärjestelmä on HHL valmistama. Palovaroitinjärjestelmä on asennettu v. 1996 saneerauksessa. Palovaroitinjärjestelmään kuuluu palo-ovien aukipitomagneetit ja sulkumekanismi.
Palovaroitinjärjestelmä on teknisen käyttöikänsä loppupuolella. Palovaroitinjärjestelmä huolletaan tai uusitaan käyttötarpeiden mukaisesti 10 vuoden tarkastelujakson aikana.
Kuntoluokka: 2
Toimenpide-ehdotukset
Palovaroitinjärjestelmän uusiminen
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Toimenpide-ehdotusten yhteenveto

13.1

Rakennetekniikka

92/95

korjaustoimenpiteet 0…3 vuoden kuluessa (kiireelliset ja huoltoluonteiset)
• rakennusjätteiden ja perusmuurien muottilaudoitusten poistaminen kellarikerroksen ryömintätilasta
• vesipeltien asentaminen kellarikerroksen ikkunoihin
• yläpohjatilojen tuulettuvuuden parantaminen
• rakennusjätteiden poistaminen yläpohjatiloista
korjaustoimenpiteet 3…5 vuoden kuluttua (peruskorjauksen yhteydessä)
• kellarikerroksen laajennus- ja väliosan alapohjien uusiminen
• kellarikerroksen märkätilojen muovimattojen uusiminen
• 1. kerroksen rossialapohjien eristeiden uusiminen
• 1. kerroksen välipohjien täytteiden uusiminen
• kellarikerroksen laajennusosan sisäkattorakenteiden uusiminen
• kellarikerroksen laajennus- ja väliosan ei-kantavien väliseinien uusiminen
• kellarikerroksen laajennus- ja väliosan kantavien väliseinien ja pilareiden alaosien vedeneristäminen
• kellarikerroksen laajennus- ja väliosan ulkoseinärakenteiden uusiminen
• 1. ja 2. kerroksen ulkoseinien sisäpuolen pintarakenteiden uusiminen ja mahdollinen lisälämmöneristäminen
• vesikaton ja räystäslaudoitusten huoltomaalaus
• pinta- ja kattovesien poisohjauksen parantaminen
• sisäänkäyntikatosten betonimuurien puhdistaminen/huoltomaalaus
• ulko-ovien kunnostaminen tai uusiminen
• tilapintojen ja tilavarusteiden uusiminen/kunnostaminen
korjaustoimenpiteet 5…10 vuoden kuluttua
• julkisivujen eristerappauksen pinnoitus- ja kevyt paikkauskorjaus
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Ilmanvaihto
korjaustoimenpiteet 0…3 vuoden kuluessa (kiireelliset ja huoltoluonteiset)
• 1. ja 2. kerroksen käytävien tuloilmahajottajien liitäntälaatikkojen mahdollisten suojaamattomien villaeristeiden korvaaminen pölyämättömillä eristeillä
• kellarikerroksen laajennus- ja väliosan alipaineistaminen ympäröiviin tiloihin nähden
korjaustoimenpiteet 3…5 vuoden kuluttua (peruskorjauksen yhteydessä)
• nykyisen tuloilmakoneen ja huippuimurin purkaminen
• oman tai vaihtoehtoisesti yhteisen lämmöntalteenotolla varustetun tulo- ja poistokoneen
asentaminen 1. ja 2. kerrokseen (kellarikerroksen ilmanvaihdon eriyttäminen ylempien kerrosten ilmanvaihdosta)
• 1. ja 2. kerroksen käytävien tuloilmahajottajien uusiminen (mikäli nykyisissä on suojaamattomia villaeristeitä, joita ei voi korvata)
• lämmöntalteenotolla varustetun tulo- ja poistokoneen asentaminen kellarikerroksen alkuperäisosan puku- ja pesutiloihin

13.3

Putkistot
korjaustoimenpiteet 0…3 vuoden kuluessa (kiireelliset ja huoltoluonteiset)
• pystyviemäreiden ja keittiön viemäreiden avaaminen huuhtelemalla
• tonttiviemärin padotuksen syyn selvittäminen ja korjaaminen
• kellarikerroksen ryömintätilassa olevien muoviviemäreiden lämmöneristäminen
korjaustoimenpiteet 3…5 vuoden kuluttua (peruskorjauksen yhteydessä)
• valurautaisten pysty- ja kytkentäviemäreiden sisäpuoleinen saneeraus tai uusiminen
• lämpöputkien asbestieristeiden korvaaminen uusilla eristeillä
• vanhempien linjasäätöventtiilien uusiminen ja lämmitysverkoston perussäätö

13.4

Sähkö- ja tietotekniset järjestelmät
korjaustoimenpiteet 0…2 vuoden kuluessa (kiireelliset ja huoltoluonteiset)
• sähköpääkeskustilan siivoaminen
• rikkoontuneen sähköjohtokourun korjaaminen
• rikkinäisten valaisinkupujen uusiminen
• kellarikerroksen poistumistieopasteen valaistuksen korjaaminen
korjaustoimenpiteet 3…5 vuoden kuluttua (peruskorjauksen yhteydessä)
• autonlämmitystolppien uusiminen
• sisä- ja ulkovalaisimien korvaaminen led-valaisimilla
• lankapuhelinverkon korvaaminen yleiskaapelointiverkolla
• palovaroitinjärjestelmän uusiminen
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Uiton talo, Koskitie 4, Oulu
P20255.1
18.12.2020
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Liitteet
1. Sisätilojen tutkimuskartat (pohjapiirustukset), 3 sivua
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Julkisivujen tutkimuskartta, 1 sivua
Mikrobianalyysi MB-20-00967, Työterveyslaitos, 16.10.2020, 5 sivua
PAH-analyysi 117519/PAH, Labroc, 30.9.2020, 1 sivu
Kapillaarisuusanalyysi 7080, Geobotnia, 2.10.2020, 1 sivu
Röntgen-kuvausten pöytäkirja ja RTG-kuvat, Decatu Oy, 16 sivua
Viemäreiden tv-kuvausten työraportti, PS-Pinnoitus Oy, 3 sivua

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
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Päiväys ja allekirjoitukset
Sitowise Oy
Oulussa 18.12.2020

Petri Kallioniemi, insinööri AMK

Tarkastanut:

Johanna Jaakola, insinööri AMK
Rakennusterveysasiantuntija, C-23279-26-17
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija, C-10752-33-14

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimus
Uiton talo, Koskitie 4, Oulu
P20255.1
18.12.2020

Liite 1
Sivu 1 (3)

Tutkimuskartta - rakenneavaus- ja näytekohdat sekä näytetulosten tulkinnat
kellarikerros

P2 - bitumikermi

KUS-RA-4

M4 - lastuvillalevy

AP-RA-3

P1 - bitumisively ja -kermi
K1 - hiekka

AP-RA-1

P - bitumisively
(kuorimuurauksen sisäpinnasta)
(AHA-kartoitus, PAH.07)

M3 - maali ja rappaus

KUS-RA-3

KUS-RA-1

M2 - lastuvillalevy

P - bitumisively
(perusmuurin sisäpinnasta)
(AHA-kartoitus, PAH.08)

AP-RA-2

KUS-RA-2

AP-RA-4

K2 - hiekka

M1 - mineraalivilla
P - bitumikermi
(pilarin ja VP-palkin erotuskaistale)
(AHA-kartoitus, PAH.04)

RA
Rakenneavaus
AP - alapohja
VP - välipohja
YP - yläpohja
SK - sisäkatto
US - ulkoseinä
JS - julkisivu
KUS - kellarin ulkoseinä

MATERIAALINÄYTTEET
M - mikrobinäyte
P - PAH-näyte
K - kapillaarisuusnäyte
TULOSTEN TULKINTA
tavanomainen
lievästi poikkeava
poikkeava

Kuntotutkimus
Uiton talo, Koskitie 4, Oulu
P20255.1
18.12.2020

Liite 1
Sivu 2 (3)

Tutkimuskartta - rakenneavaus- ja näytekohdat sekä näytetulosten tulkinnat
1. kerros

M7 - pystyhirsi

M14 - kutterinlastu

AP-RA-5

M8 - pellavavire

US-RA-2

US-RA-4

P4 - alum. pint.
tervapaperi

M5 - mineraalivilla
(alempi)
M13 - pystyhirsi

US-RA-1
VP-RA-2
M6 - korokepuu

JS-RA-2

US-RA-3
M9 - selluloosapahvi

VP-RA-3

JS-RA-1

M11 - sahanpuru
M10 - kutterinlastu

P3 - bitumisively

VP-RA-1

M12 - mineraalivilla

RA
Rakenneavaus
AP - alapohja
VP - välipohja
YP - yläpohja
SK - sisäkatto
US - ulkoseinä
JS - julkisivu
KUS - kellarin ulkoseinä

MATERIAALINÄYTTEET
M - mikrobinäyte
P - PAH-näyte
K - kapillaarisuusnäyte
TULOSTEN TULKINTA
tavanomainen
lievästi poikkeava
poikkeava

Kuntotutkimus
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P20255.1
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Liite 1
Sivu 3 (3)

Tutkimuskartta - rakenneavaus- ja näytekohdat sekä näytetulosten tulkinnat
2. kerros

M22 - kutterinlastu

YP-RA-2

M18 - kutterinlastu
M19 - ureavaahto

VP-RA-5

SK-RA-2

US-RA-5

P5 - bitumikermi
(vanha aluskate)

SK-RA-3
M17 - pystyhirsi

US-RA-7
YP-RA-1
M21 - sahanpuru

M15 - mineraalivilla

US-RA-6
M20 - pystyhirsi

US-RA-8

VP-RA-4
M16 - sahanpuru

SK-RA-1

RA
Rakenneavaus
AP - alapohja
VP - välipohja
YP - yläpohja
SK - sisäkatto
US - ulkoseinä
JS - julkisivu
KUS - kellarin ulkoseinä

MATERIAALINÄYTTEET
M - mikrobinäyte
P - PAH-näyte
K - kapillaarisuusnäyte
TULOSTEN TULKINTA
tavanomainen
lievästi poikkeava
poikkeava

Kuntotutkimus
Uiton talo, Koskitie 4, Oulu
P20255.1
18.12.2020

Liite 2
Sivu 1 (1)

Tutkimuskartta
Julkisivujen vauriokartoituksen havainnot ja rakenneavauskohdat

JS-RA-1
JS-RA-2

Merkkien selitykset:
= Suuri halkeama julkisivussa
= Pieni halkeama julkisivussa
= Rappausvaurio
= Pinnoitevaurio
JS-RA = Rakenneavaus

Yleismaininnat julkisivuista:
- Julkisivun rappauspinnoitteessa monin paikoin pinnoitteen
tummentumaa
- Räystäiden aluslaudoituksien maalipinnoitteessa pinnoitevaurioita
lähes kauttaaltaan
- Perusmuurien pinnoilla monin paikoin verkkomaista halkeilua ja
yksittäisiä suurempia halkeamia

TUTKIMUSRAPORTTI
30.9.2020
1/1

117519/PAH

PAH-ANALYYSI
Tilaaja:
Sitowise Oy
Kohde:
Uiton talo, Koskitie 4, 90500 Oulu
Projektinumero: P20255.2
Menetelmät:

Tilauspäivä: 28.9.2020
Toimitettu laboratorioon: 28.9.2020
Laboratorio: Oulu

Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO 18287. Menetelmän mittaepävarmuus summapitoisuudelle on 22 % ja yhdistekohtainen määritysraja on 4,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE
2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

Fenantreeni

Antraseeni

Fluoranteeni

Pyreeni

Bentso(a)
antraseeni

Kryseeni

Bentso(b)
fluoranteeni

Bentso(k)
fluoranteeni

Bentso(a)
pyreeni

Indeno(1,2,3-cd)
pyreeni

Dibentso(a,h)
antraseeni

Bentso(ghi)
peryleeni

PAH-yht.*

Bitumikermi, vanha aluskate

Fluoreeni

P5

Asenafteeni

Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa
Bitumisively ja -kermi, alapohja, avaus
AP-RA-1, Sos. tila/varasto, 0. krs
P1
(alkuperäisosa)
Bitumikermi, kellarin ulkoseinä, avaus
KUS-RA-4, Varasto 11,5 m2, 0. krs
P2
(laajennusosa)
Bitumisively, välipohja, avaus VP-RA-1,
P3
Tupakeittiö, 1. krs
Alumiinipintainen tervapaperi, avaus
P4
US-RA-2, Huone 004, 1. krs

[mg/kg]
Asenaftaleeni

Petri Kallioniemi

Naftaleeni

Näytteenottaja:

<4

<4

<4

<4

14

<4

<4

7,1

5,6

24

5,3

4,9

<4

<4

<4

<4

< 64

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

5,1

<4

<4

<4

<4

<4

<4

< 64

<4

<4

<4

<4

25

<4

8,1

12

9,5

35

9,2

8,6

4,7

<4

<4

5,6

120

<4

<4

<4

<4

29

<4

19

6,3

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

<4

< 64

<4

48

<4

<4

54

17

300

210

140

210

170

130

110

93

22

79

1600

* Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu. (Ratu-kortti 82-0381)

Näytteitä P1, P2, P3 ja P4 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä normaalisti.
Näytettä P5 vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kortissa 82-0381 kuvattujen ohjeiden mukaan. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä.

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

Lab n:o 7080/1…2
2.10.2020

Voudintie 3
90400 OULU

TUTKIMUSTULOKSET
Projekti: P20255.1
Kohde: Uiton talo, Koskitie 4, 90500 Oulu
Näytteenottaja: Petri Kallioniemi / Sitowise Oy, otettu 28.9.2020

Näyte K1
Näytteenottopaikka:
Alapohjan hiekka, alkuperäisosa, sos.tila/var, avaus AP-RA-1
Kapillaarisuus:

35 cm

Näyte K2
Näytteenottopaikka:
Alapohjan hiekka, laajennusosa, varasto 8,2 m2, avaus AP-RA-4
Kapillaarisuus:

40 cm

Huom! Näytteet ovat silmämääräisesti arvioituna hiekkaa, jotka sisältävät
jonkin verran puuta.

Tero Kuitto, RI

GEOBOTNIA OY
Y 0187209-7

Koulukatu 28
90100 Oulu

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

gb@geobotnia.fi
www.geobotnia.fi

Decatu Oy

RÖNTGENKUVAUSPÖYTÄKIRJA
Radiographic test report

Niittumäentie 28
04350 Tuusula
Kohde/Object

Testauspaikka/Place of Testing

Uiton talo

Oulu

Niko Toivola

Osoite/Adress

Kuntoluokat:

Kv = Kylmävesijohto, kupariputki

KL 1

Koskitie 4

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

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

Standardi/Standard

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

Kuvausluokka/Exam.class

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

Film+screens

FoxRayzor / XRS-3

Putki

11

Lv - Lvk
Kv - Lv
Lv - Lvk
Kv
Lj
Lj
Lv - Lvk
Kv
Lv
Lvk
Lj x2

12

Kv-Lv-Lvk

13

Lp
Lj x2
Lp

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

14
15

Päiväys:

KL 3

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

KL 4

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

KL 5

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

Päiväys / Date

22.9.2020

Lv = Lämminsyöttövesijohto, kupariputki
Lvk= Lämminkiertovesijohto, kupariputki
Lj = Lämpöjohtoputki, teräs
LP = Teräslevypatteri

A

Säteilylähde/Radiation scource

N:o

= toimenpide-/uusinta-/kunnostustarve
välittömästi

Kuvaaja / Operator

2,5

FAST-levy

Kunto-

Putken

Seinämä (mm)

Mate-

halk.

Wall thick.

riaali

Pipe
diam.

nim.

Cu

18/10

1,00

Lievää syöpymää (osin pistemäistä)

5/4

Cu

18/18

1,00

Lievää syöpymää (osin pistemäistä)

5/4

Cu

22/15

1,00

Lievää syöpymää (osin pistemäistä)

5/4

Cu

35

1,50

Hyvin lievää / vähäistä syöpymää

5

Fe

33

3,25

2,7

Ohentumaa, lievää syöpymää

5

Fe

27

2,65

2,1

Ohentumaa, lievää syöpymää

5

Cu

18/10

1,00

Lievää syöpymää (osin pistemäistä)

Cu

35

1,50

Hyvin lievää / vähäistä syöpymää

5

Cu

22

1,00

Hyvin lievää / vähäistä syöpymää

5

Cu

15

1,00

Lievää syöpymää (osin pistemäistä)

Fe
Cu

mitatt.
Min.

33/27 3,25/3,25 2,5/2,8 Ohentumaa, lievää syöpymää
15/15/10

Lievää syöpymää (osin pistemäistä)

1,00

Fe
Fe

Havainnot

27

Fe

25.9.2020

Luokittelijat: Niko Toivola

3,25

2,7

Huom.

luokka

Lvk linjan kulmaosassa hieman voimakkaampaa syöpymää

5/4

5/4
5

Yhdistäjässä lievää pistemäistä syöpymää

5/4

Lievää syöpymää

5

Ohentumaa, lievää syöpymää

5

Lievää syöpymää

5

Lievää sakkaumaa pohjalla

Lievää sakkaumaa pohjalla

Tarkastanut:

Työraportti

Uiton talo
Koskitie 4
90500 Oulu

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
1/(3)

1. Kohdetiedot
Koskitie 4, Oulu

2. Tilattu työ
Koskitie 4, Uiton talo
Jätevesiviemäriverkosto:
• Jätevesipohjaviemärin sisäpuolinen TV-kuvaus (min. 50 % otannalla).
• Jätevesitonttiviemärin sisäpuolinen TV-kuvaus (min. 50 % otannalla).
• Jätevesipystyviemäreiden sisäpuolinen TV-kuvaus pistokokein.

3. Havainnot
Kellariin tulevalta pystyltä kuvattu alas näkyvillä olevaa GR 100Ø runkoviemäriä 4.30 metriä.
Vaihtuu sen jälkeen muoville johon yhdistyy kellarin saunatiloilta tuleva muovinen wc linja.
Runkolinja hyväkuntoista muoviviemäriä pihan kaivolle asti
Suihkuhuoneen altaalta kuvattu runkoon päin. Linja 3 metrin matkalta muovia ja vaihtuu sen
jälkeen valuraudalle. Ruosteiset mutkat estävät kameran etenemisen.
2 krs, keittiön viereisestä wc linjasta pystyä alas pohjarunkoon. Linja pohjarungon haaraan asti
huonokuntoista valurautaa, pituus 4m. Pohjarunko 10 metriä eteenpäin muovia ja vaihtuu sen
jälkeen valuraudalle (kamera ei etene).
2 krs keittiölinja huonokuntoista valurautaa.
2krs siivoushuoneen viereinen linja pystyineen hyväkuntoista muovia. Runko valurautaa.

4. Yhteenveto
Viemärit valtaosin hyväkuntoista muovia. Valurautaosiot kunnostuksen /puhdistuksen tarpeessa.

5. Työn suoritti
Joakim Regina
Vesa Tyynelä

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
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