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1

Tiivistelmä
Tutkimuskohde on vuonna 1915 valmistunut kaksikerroksinen puurunkoinen rakennus, jossa on
lisäksi kaksi erillistä kellaritilaa. Rakennukseen on ajansaatossa suoritettu korjauksia, joiden laajuudesta ei kuitenkaan ole takkaa tietoa. Rakennus toimi nykyiseltään juhla- ja kokoustilana.
Kohteessa suoritettiin kuntotutkimus, jolla selvitettiin rakenteiden ja LVV-järjestelmien kuntoa ja
korjaustarpeet. Tutkimusten yhteydessä suoritettiin lisäksi sähköjärjestelmien kuntoarvio. Tutkimustulokset toimivat peruskorjauksen hanke- ja korjaussuunnittelun lähtötietoina. Tutkimuksessa
tehtiin muun muassa rakenneselvityksiä rakenneavauksin sekä suoritettiin viemäriputkistojen kuvauksia.
Rakennuksen kellarin maanvaraiset alapohjat eivät ole kosteusteknisesti toimivia rakenteita. Lämmöneristämättöissä alapohjissa ei ole vesieristettä eikä varsinaista kapillaarikatkoa. Alapohjan lattiapinnoite on monin paikoin rapautunut ja alapohjassa on kosteudesta viittaa kalkkihärme jälkeä.
Kellaritiloja lukuun ottamatta alapohja on tuulettuva ryömintätilallinen puurakenteinen alapohja.
Ryömintätilassa ei kuitenkaan ole kulkumahdollisuutta. Ryömintätila on tuuletusaukoista sekä rakenneavauksista tehtyjen havaintojen perusteella sahanpurun peittämää. Ryömintätilassa oleva
sahanpuru on havaintojen perusteella alkuperäistä alapohjan lämmöneristettä, joka on mahdollisesti tiputettu alapohjasaneerausten yhteydessä ryömintätilaan. Sahanpuru sekä tukitut tuuletusaukot heikentävät ryömintätilan tuulettuvuutta, minä vuoksi ryömintätilan ilmankosteus voi tiivistyä alapohjarakenteisiin sekä ryömintätilassa oleviin kantaviin puurakenteisiin, kuten väliseinien
alaosiin. Tästä viittaavat myös puurakenteissa havaitut lahovauriot sekä materiaalinäytteissä todetut mikrobivauriot. Alapohjarakenteet sekä kantavien väliseinärakenteiden alaosat vaativat korjauksia, joiden yhteydessä myös ryömintätilan tuulettuvuutta tulee parantaa.
Rakennuksen vesikatteena on pääosin peltikate. Peltikatteen alla ei havaintojen perusteella ole
aluskatetta, minkä vuosi riskinä on peltikatteen alapintaan kondensoituvan veden valuminen yläpohjaan sekä vesikatteen puurakenteisiin. Rakennuksen matalalla osalla on lisäksi bitumihuopakatettu alue. Vesikatteessa on havaintojen perusteella vuotokohtia, joista vettä on valunut yläpohjarakenteeseen ja aiheuttanut yläpohjarakenteisiin kosteusvaurioita. Aistinvaraisien havaintojen
lisäksi tästä viittaavat myös yläpohjarakenteista otetut mikrobinäytteet. Mikrobeja todettiin yläpohjan purueristeessä sekä huopakatteisella osalla vanhassa sisäkattopaneelissa, jonka päälle on
asennettu uusi sisäkattopinnoite. Ullakkotilassa on viitteitä lisäksi ilmavuotojen aiheuttamista kosteusvaurioista rakenteiden pinnoilla, mikä osaltaan viittaa myös epätiiviistä yläpohjarakenteesta.
Epätiiviin rakenteen vuoksi sisäilman kosteus voi siirtyä ja tiivistyä yläpohjarakenteeseen. Epätiiviistä yläpohjarakenteesta voi päätyä myös mikrobeja sisäilmaan, jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelman sekä oireilua rakennuksen käyttäjille. Yläpohjarakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Riittävien korjaustoimien selvittämiseksi kosteus-, laho, ja mikrobivaurioiden
laajuus tulee selvittää laajemmilla tutkimuksilla. Selvitysten yhteydessä myös vesikaton kunto tulee selvittää ja varautua vesikattorakenteiden uusimiseen. Vesikattorakenteita koskevissa korjauksissa tulee peltikatteen alle asentaa aluskate.
Ulkoseinärakenteista puuttuu tutkimusten perusteella suurimmalta osin ulkoverhouksen takainen
tuuletusväli, joka voi aiheuttaa sen, että ulkoseinärakenteeseen pääsevä tai tiivistyvä kosteus ei
pääse poistumaan.
Havaintojen perusteella höyrynsulkuna todennäköisesti toimiva bitumikermi on asennettu tilakohtaisesti jonkin saneerauksen yhteydessä, mikä on todennäköisin syy siihen, että bitumikermiä
ei ole asennettu kauttaaltaan ulkoseinärakenteeseen. Höyrynsulun tarkoitus on estää sisäilman
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kosteuden kulkeutuminen ja kondensoituminen rakenteisiin. Rakenteessa oleva ylimääräinen
kosteus voi aiheuttaa mikrobikasvulle otolliset olosuhteet.
Ulkoseinien lämmöneristeen on käytetty pääosin sahanpurua ja turvetta. Seinärakenteissa on
myös käytetty säännönmukaisesti tervapaperia. Rakenteissa otetuissa puru / turve-eristenäytteissä sekä tervapaperinäytteissä todettiin viitteitä mikrobivaurioihin.
Kellariin tehtyjen perusmuurien tutkimusten perusteella perusmuurirakenteessa ei ole kosteuskatkoa. Kosteuskatkon puuttuminen kellarin perusmuurirakenteessa altistaa perusmuurin betonirakenteen maaperän kosteudelle. Perustusten ja ulkoseinän puurungon välissä ei ole havaintojen
perusteella käytetty kapillaarista kosteudennousua estävää rakennekerrosta, jolloin kivirakenteissa oleva kosteus voi siirtyä puurakenteisiin ja aiheuttaa näihin ylimääräistä kosteusrasitusta.
Ensimmäisen kerroksen ulkoseinien alaosan puurakenteet ovat paikoin umpinaisessa ja tuulettumattomassa tilassa, jolloin rakenteeseen päätyvä kosteus ei pääse todennäköisesti kuivumaan.
Edellä olevat seikat tekevät ulkoseinistä vaurioherkkiä rakenteita. Ulkoseinärakenteissa todetut
mikrobivauriot voivat aiheuttaa oireita rakennuksen käyttäjissä, mikäli mikrobeja päätyy rakenteista ilmavirtauksien mukana sisäilmaan.
Ulkoseinät suositellaan korjattavaksi kokonaisuudessaan lukuun ottamatta runkoa. Puurungon
kunto tulee tarkastaa korjaustöiden yhteydessä. Mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia. Maaperästä perustuksiin sekä perustuksilta yläpuolisiin rakenteisiin nouseva kosteus tulee estää rakenteellisin ratkaisuin.
Välipohjien rakenneselvitysten perusteella välipohjissa on alapohjarakenteiden tapaan eri ikäisiä
ja typpisiä rakenteita. Välipohjarakenteiden saneerauksen yhteydessä muun muassa purueristeitä
on korvattu alapohjakorjausten tapaan mineraalivillaeristeellä.
Välipohjien rakenneavauksissa havaittiin paikoittain kylmiä ilmavirtauksia välipohjarakenteen sisällä, jotka tulevat havaintojen perusteella rakennuksen ulkopuolelta. Ilmavirtausten mukana kylmää ulkoilmaa kulkeutuu aistinvaraisten havaintojen perusteella välipohjarakenteisiin. Riskinä on
kylmän ulkoilman sekä lämpimän sisäilman tasaantumisen vuoksi kosteuden tiivistyminen välipohjarakenteisiin, joka voi johtaa välipohjan kosteusvaurioon. Riski on suurempi kylminä vuodenaikoina. Tutkimusten perusteella välipohjarakenteet vaativat korjauksia.
Riippumatta korjaustavasta tulee korjaukset toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
Mikrobivaurioituneet alueet tulee korjata vähintään 500 mm vaurioalueen ulkopuolelle.
Korjauksissa tulee huomioida, että mikrobivauriokorjaukset vaativat rakennusluvan. Rakenteissa
on todettu asbestia- ja haitta-aineita sisältäviä rakenteita, mikä tulee ottaa huomioon korjauksissa.
Kaukolämmön alajakokeskusta ei ole tässä rakennuksessa. Lämmin käyttövesi ja lämmitysputkisto
tuodaan kanaalissa varikon lämmönjakokeskuskelta. Lämmitys ja käyttövesiputkisto jatkuu edelleen Villa Castrenin kautta Talo Storelle kanaaliasennuksena.
Aiemmassa peruskorjauksessa kattavasti uusitussa käyttövesijärjestelmässä ei aistinvaraisesti arvioituna ole kunnostus- tai uusimistarpeita tulevan 10 vuoden aikana. Tästä huolimatta voidaan
arvioida, että putkisto on elinkaarensa loppupuolella. Peruskorjauksen ajankohtaa ei voitu tarkasti
arvioida, mutta liitostavoista päätellen se on tehty noin 1980 -1990 -luvulla. Vesikalusteita ja lattiakaivoja on uusittu eri aikoina, uusimpien ollessa 2000 -luvulta ja vanhimmat 1980-luvulta.
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Kiinteistön viemärit ovat kokonaisvaltaisen saneerauksen tarpeessa. Viemäriputkistot ovat muovija valurautaviemäreitä ja ovat monelta osin välttävässä tai huonossa kunnossa. Viemärijärjestelmään aiheuttaa ongelmia rakennuksen eriaikaiset saneeraukset, joissa osa putkistosta on jäänyt
korjaamatta. Vanhimmat ovat arviolta 1960-luvulta, voi olla vanhempaakin. Pohjaviemäri Villa
Castrenilta tarkastuskaivoon on uusittua muoviviemäriä ja kuvaksessa havaittiin lähempänä rakennusta taivekohdassa paikaltaan poissa olevia tiivistyksiä. Lattiakaivoille on tuotu pinta-asennuksena viemäröintejä, jotka suositellaan muutettavaksi suoraan uusiin sivuyhteellisiin lattiakaivoihin.
Lämmitysverkoston putket ja teräslevypatterit ovat rtg-kuvauksen perusteella hyväkuntoisia, eikä
niihin kohdistu toimenpidetarpeita tulevan 10 vuoden aikana. Poikkeus rtg-kuvissa havaittiin lievän syöpymän muodossa lämmityspatterissa. Lämmitysverkoston putket on osittain sijoitettu ryömintätilaan lattiarakenteeseen, jossa ne on eristetty kartonkieristeillä, jotka on asennettu osin
puutteellisesti.
Patterien termostaattien ja patteriventtiilien ikä vaihtelee ja suurin osa on teknisen käyttöiän lopussa. Linjasäätöventtiillit ovat vanhoja karaventtilejä ja säätimet yleensä ovat vanhoja ja niiden
käytettävyys ja tekninen käyttöikä on lopussa.
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2

Yhteystiedot

2.1

Kohde
Villa Cástren
Lipporannantie
90500 OULU

2.2

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

2.3

Tutkimuksen suorittajat

2.3.1

Rakennetekniikka
Sitowise Oy
Voudintie 3
90400 Oulu

puhelin

020 747 6000

Tuukka Suorsa, insinööri (AMK)
puhelin
050 329 6589
sähköposti
tuukka.suorsa@sitowise.com
Jani Tervo, insinööri (AMK)
puhelin
044 427 9521
sähköposti
jani.tervo@sitowise.com
Jalmari Haapalainen
puhelin
050 343 6152
sähköposti
jalmari.haapalainen@sitowise.com
Johanna Jaakola, insinööri (AMK) rakennusterveysasiantuntija
puhelin
050 566 2279
sähköposti
johanna.jaakola@sitowise.com
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2.3.2

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

2.3.3

LVV-tekniikka
Aki Karppinen
puh
sähköposti

050 552 2754
aki.karppinen@sitowise.com

3

Tutkimuksen perustiedot

3.1

Toimeksiannon tausta ja tavoitteet
Tutkimuskohteena on vuonna 1915 valmistunut kaksikerroksinen rakennus, jossa on kaksi erillistä
kellaritilaa. Rakennukseen on tehty useita tilamuutoksia vuosien saatossa ja muutostöiden yhteydessä tilapintoja ja talotekniikkaa on uusittu.
Rakennukseen suoritettujen kuntotutkimusten tavoitteen on selvittää rakenteiden kuntoa perusparannuksen hake- ja korjaussuunnittelua varten.
Kuntotutkimusten yhteydessä rakennukseen on suoritettu asbesti- ja haitta-ainekartoitus, josta
on laadittu erillinen raportti. Villa Cástren, Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 15.12.2020 Sitowise Oy.
Kuntotutkimusten yhteydessä kiinteistöön suoritetaan sähköjärjestelmien kuntoarvio sekä LVVjärjestelmiä koskeva kuntotutkimus, joiden tarkoituksen on selvittää järjestelmien kuntoa mahdollisia korjaustarpeita varten. Sähköjärjestelmiä koskevasta kuntoarviosta on laadittu erillinen raportti, joka on tämän raportin liitteinä.

3.2

Kohteen yleistietoja
Kohde on maakuntakaavassa merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Rakennus on
kellarin osalta perustettu betonirakenteisien perusmuurien varaan. Muilta osin rakennuksessa on
luonnonkiviperustus. Ulkoseinät ovat puurakenteisia, joiden alkuperäisenä lämmöneristeenä on
turve sekä sahanpuru. Julkisivu on puupaneeliverhoiltu. Rakennuksessa on pääosin tuulettuva
puurakenteinen alapohja. Vesikatto on mansardikaton mallinen ja katteena on peltikate. Rakennuksessa on lisäksi pieneltä osalla bitumikermi. Rakennuksessa on vesikiertoiset lämmityspatterit
ja lämpö tuodaan rakennukseen viereisien varikon lämmönjakokeskukselta. Rakennus on liitetty
sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmiin. Ilmanvaihto on painovoimainen.
Kohteen yleis- ja laajuustietoja lähtötietoaineistosta:
Kiinteistön nimi: Villa Castrèn (Villa Salmenrata, Villa Päivärinta, Villa Lipporanta,)
Valmistumisvuosi: 1915
Nykyinen käyttö: Kokoustiloja
Kerrosluku: 2 + kellari
Pääasiallinen rakennusaine: Puu
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Ote kaupunginvarikon v. 1987 LVI-asemapiirustuksesta. Villa Cástrenin sijainti on
esitetty sinisellä rasteroinnilla.

3.3

Lähtötiedot
Kohteeseen on lähtötietojen mukaan suoritettu rakennushistoriallinen selvitys, jonka mukaan
kohteessa on tehty muutostöitä 1930- ja 1940-luvulla sekä vuosina 1965, 1976 ja 2002. Suunnitelma-asiakirjojen perusteella talotekniikkaa on saneerattu 1960-luvulla sekä 2002 ja sähköjärjestelmiä uusittu vuonna 1985. Tarkempaa tietoa saneerauksista tai saneerausten laajuudesta ei ollut tiedossa.

3.3.1

Aikaisemmin tehdyt selvitykset ja tutkimukset
•
•

3.3.2

Rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, 31.05.2018
Kuntokatselmus, Kiwa Inspecta 30.10.2018

Asiakirjat
•
•
•
•

Kohteesta oli käytettävissä seuraavia asiakirjoja (sähköisessä muodossa oleva aineisto):
ARK-piirustuksia vuosilta 1965, 1976, 1985 ja 2002
LVI-piirustuksia vuosilta 1965 ja 2002
Sähkökaavio vuodelta 1985
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4

Yleistä tutkimuksista

4.1

Tutkimusten laajuus
Kuntotutkimuksen sisältö perustui pääosiltaan Kiwa Inspectan 25.02.2020 laatimaan tutkimussuunnitelmaan.
Kuntotutkimusten kenttätyöt on suoritettu pääosin 9. - 13.11.2020 väliseinä aikana.

4.2

Suoritettavat tutkimukset ja mittaukset
•
•
•
•
•
•

4.3

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

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

4.4

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

4.4.1

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

= ei mikrobeja
+ = niukasti (1-19 pmy/malja)
++ = kohtalaisesti (20-49 pmy/malja)
+++ = runsaasti (50-200 pmy/malja)
++++ = erittäin runsaasti mikrobeja (>200 pmy/malja)
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5

Perustus- ja alapohjarakenteet
Rakennuksen perustus- ja alapohjarakenteisiin suoritettiin silmämääräinen vauriokartoitus. Rakennuksen alapohjarakenteisiin suoritettiin lisäksi rakenneselvityksiä pistokoeluontoisella otannalla yhteensä viiteen eri kohtaan. Rakenneavauksista kaksi tehtiin kellaritiloihin maanvastaiseen
alapohjarakenteeseen ja kolme tuulettuvaan alapohjarakenteeseen. Rakenneavausten yhteydessä
alapohjarakenteiden kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä rakenteista otetuin mikrobinäyttein.
Alapohjan rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevissa pohjapiirroksissa. Materiaalinäytteiden laboratorioanalyysit ovat tämän raportin liitteenä 2.
Rakenneavausten lisäksi rakennuksen kellaritiloihin suoritettiin alapohjan pintakosteuskartoitus.
Alapohjarakenteista ei ollut tutkimusten aikaan saatavilla rakennesuunnitelmia.

5.1

Rakennetyypit
Rakennuksen perustana on osittain luonnonkiveys ja osittain betoni.
Kellaria lukuun ottamatta rakennuksessa on tuulettuva alapohja eli niin sanottu rossipohja. Tuulettuvaan alapohjarakenteeseen suoritettiin yhteensä kolme rakenneavausta. Kaksi avauksista
suoritettiin ulkoseinän vierustalle ja yksi avaus oletetun kantavan väliseinän vierustalle. Alapohja
on puurakenteinen, jossa lämmöneristeenä on käytetty sahanpurua, turvetta ja mineraalivillaa.
Mineraalivillaeriste viittaa siihen, että alapohjarakenteeseen on suoritettu korjauksia, joiden yhteydessä purueriste on korvattu mineraalivillaeristellä. Lattian pinnoitteena on muovimatto.
Tuulettuvaan alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-3 ulkoseinustalle porrashuoneeseen 117.

Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-3 kohdalla.
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Tuulettuvaan alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-4 ulkoseinustalle toimistohuoneeseen 113.

Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-4 kohdalla.
Tuulettuvaan alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-5 väliseinustan vierelle neuvotteluhuoneeseen 108.

Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-5 kohdalla.
Kellarin alapohjarakenne on maanvastainen betonilaatta. Alapohjarakenteessa ei ole kapillaarikatkoa eikä lämmöneristekerrosta. Lattiapinnoitteena kellarissa on maali.
Kellarin alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-1 isomman kellaritilan 004 varastotilaan.
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Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-1 kohdalla.
Kellarin alapohjarakenteeseen suoritettiin rakenneavaus RA-AP-2 pienemmän kellaritilan varastotilaan 005.

Alapohjarakenne rakenneavauksen RA-AP-2 kohdalla.

5.2

Havainnot
Rakennuksen perustustaso on paikoin matala, minkä vuoksi ulkoseinän puurakenteet ovat paikoin
lähellä maan pintaa. Perustuksissa on luonnonkivetyllä osalla tuuletusaukkoja, joista osa on tukittu vanerilevyillä. Betoniperusteisella osalla ei havaittu tuuletusaukkoja. Perustusten betonirakenteissa on pintarapaumaa. Ryömintätilassa ei ole kulkumahdollisuutta. Luonnon kivetyllä osalla
on havaintojen perustella kuitenkin yksi irtonainen kivi, jonka siirtämällä ryömintätilaan kulku on
mahdollista. Ryömintätila on havaintojen perusteella kuitenkin täynnä sahanpurua, joka estää
ryömintätilassa liikkumisen.
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Betonirakenteisessa perustuksessa on
pintarapaumaa.

Tuuletusaukko luonnonkiviperustuksissa.

Ryömintätilan tuuletusluukku on peitetty
vaneerilla.

Perustusrakenteissa on yksi luonnonkivi, jonka
siirtämällä ryömintätilaan on pääsy.

Ryömintätilassa oleva sahanpurut ovat todennäköisesti alapohjarakenteen vanhoja alkuperäisiä
lämmöneristeitä. Havainto viittaa siihen, että vanha lämmöneriste on tiputettu talon alle, kun alapohjaan on asennettu uusi mineraalivillaeriste. Sahanpuru on paikoin lähellä alapohjarakenteita,
mikä heikentää todennäköisesti rakenteen tuulettuvuutta.

Tuulettuvan alapohjan alla oleva tuuletustila on
lähes kauttaltaan sahanpuurun peittämä.
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Kellarin alapohjarakenteen pinnoite on monin paikoin rapautunut irti alustasta. Kellarin lattiassa
on kosteudesta viittaavaa kalkkihärmettä. Kosteutta nouses todennäköisesti maaperästä kapillaarisesti maaperästä alapohjarakenteen alta. Kellarin alapohjarakenteen alla oleva täyttömaa on
rakenneavauksista aistinvaraisesti tehtyjen havaintojen perusteella kosteaa.

Kellarin lattassa oleva maalipinnoite on monin
paikoin rapautunut irti

Kellarin lattiassa on monin paikoin
kalkkihermettäj ja kosteudesta viittaavia jälkiä.

Alapohjarakenteita on havaintojen perusteella korjattu tai rakennusta laajennettu, koska rakenteet poikkeavat muun muassa lämmöneristekerrosten ja lattiapinnoitteiden osalta toisistaan. Korjausten laajuus ja ajankohta vaihtelee avauksista tehtyjen havaintojen perusteella eripuolilla rakennusta. Porrashuoneessa ja neuvotteluhuoneessa 108 lämmöneristeenä on mineraalivillaa.
Neuvottelutilassa lämmöneriste on mahdollisesti uudempaa. Korjauksista viittaa myös neuvotteluhuoneen lattiassa oleva ALU paperi lämmöneristekerroksen päällä. Muovimattopinnoitteiden
alla on lastulevytys tai lattiatasoite lattialaudoituksen päällä, joka viitta alkuperäiseltä lattiapinnoitteelta. Eteistilassa lattiassa on lisäksi uusittu pinnoite, joka on liimattu vanhemman muovimattopinnoitteen päälle.

Porrashuoneen 117 kohdalla
muovimattopinnoitteen alla on lattiatasoite
lautalattian päällä, mikä viittaa lattiaan
suoritetuista saneerauksista.
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Neuvotteluhoneen alapohjassa on ALU-paperi
lämmöneristekerroksen päällä.

Alapohjan rakenneavaus RA-AP-5
neuvotteluhuoneessa väliseinän vierustalla.
Alapohjan lämmöneristeenä on mineraalivillaa.

Neuvotteluhuoneen 108 rakenneavauksen RA-AP-5 kohdalla kantavissa puurakenteissa on aistinvaraisesti tehtyjen havaintojen perusteella lahovaurioita.

Lattiakannattimessa on lahovaurio.

5.3

Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

5.3.1

Pintakosteuskartoitus
Kellarin maanavaraisiin alapohjarakenteisiin suoritettiin pintakosteuskartoitus. Pintakosteuskartoituksen perusteella kellareiden lattioiden pintakosteus on lähes kauttaaltaan koholla.
Alapohjan pintakosteuskartoitusta pystytty kuitenkaan suorittamaan tiloissa säilytettävien tavaroiden vuoksi.

5.3.2

Rakenteesta otetut mikrobinäytteet
Rakenneselvitysten yhteydessä alapohjarakenteista otettiin pistokoemaisesti yhteensä 6 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobinäytteiden laboratorioanalyysit ovat raportin
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liitteenä 2. Materiaalinäytteidenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevissa tutkimuskartoissa tunnuksilla MN33-MN38.
Materiaalinäytteistä saadut laboratoriotulokset ovat esitetty alla olevassa taulukossa.
Tunnus

Tila

Näytteen sijainti

Materiaali

MN33

porrashuone 7
porrashuone 7

RA-AP-3, mineraalivilla US-AP välistä
RA-AP-3, lämmöneriste (lattialaudoituksen alta)
RA-AP-4, lattiakannatin
RA-AP-4, lämmöneriste
RA-AP-5, lattiakannatin
RA-AP-6, lämmöneriste

mineraalivilla heikko viite vauriosta

MN34

MN35
MN36
MN37
MN38

toimisto
113
toimisto
113
neuvottelu 108
neuvottelu 108

Tulos, suoraviljely

Tulos, suoramikroskopointi

mineraalivilla ei viitettä vauriosta

puu

viittaa sienikasvustoon

sahanpuru

ei viitettä vauriosta

puu

heikko viite vauriosta

mineraalivilla vahva viite vauriosta

Taulukko 1. Alapohjasta otettujen materiaalinäytteiden laboratoriotulokset. Mikrobivauriosta viittaavat näytteet on korostettu.
Alapohjarakenteista otetuista mikrobinäytteistä todettiin viite vauriosta 4 / 6 näytteessä.
Taulukossa 1. esitetyt vauriosta viittaavat materiaalinäytteet:
Materiaalinäytteessä MN33 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. versicolores, Chaetomium sekä Coelomycetes mikrobeja, jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja, joka ylittää asumisterveysasetuksen
raja-arvon. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti Lichtheimia ja Aspergillus mikrobeja. Näytteessä
todettiin lisäksi kohtalaisesti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN35 havaittiin suoramikroskopoimalla tehdyssä analyysissä sienirihmastoa, mikä voi viitata homekasvustoon tai lahovaurioon.
Materiaalinäytteessä MN37 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. fumigatus, A. restrict sekä A.versicolores mikrobeja,
jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN38 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin kohtalaisesti Chaetomium sekä Scopulariopsis mikrobeja ja niukasti A. fumigatus sekä A. versicolores mikrobeja, jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi.
Materiaalinäytteessä todettiin kohtalaisesti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium
mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti steriilejä mikrobeja sekä kohtalaisesti muita bakteereja.
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5.4

Johtopäätökset
Perustusten pinta on paikoin matalalla, minä vuoksi myös ulkoseinärakenteet ovat paikoin lähellä
maanpinnan tasoa. Tämän vuoksi ulkoseinärakenteisiin kohdistuu todennäköisesti normaalia suurempia kosteusrasitus säärasitusten sekä maaperän kapillaarisen kosteudennousun vuoksi. Betonirakenteisissa perustuksissa on myös rapaumaa, mikä viittaa perustuksiin kohdistuvista kosteusrasituksista. Säärasitusten sekä kapilaarisen kosteudennousun lisäksi myös puutteelliset kuivatusrakenteet voivat lisätä perustusten kosteusrasitusta.
Purueristeet ryömintätilassa sekä tukitut ryömintätilan tuuletusaukot heikentävät ryömintätilan
tuulettuvuutta. Purueristeet ryömintätilassa ovat myös alttiina kosteusvaurioille. Heikon tuulettuvuuden vuoksi ryömintätilassa oleva ilmankosteus voi tiivistyä alapohjarakenteeseen sekä ryömintätilassa olevien kantavien väliseinärakenteiden puuosiin, mikä voi aiheuttaa rakenteiden kosteusvaurion. Ryömintätilan heikosta tuulettuvuudesta sekä kosteuden tiivistymisestä rakenteisiin viittaavat myös laho- ja mikrobivaurioituneet rakenteet alapohjassa sekä ryömintätilassa. Rakenteista mikrobeja voi päätyä ilmavirtauksien mukana sisäilmaan. Mikrobien, niiden itiöiden sekä
aineenvaihduntatuotteiden päätyminen sisäilmaan voi johtaa sisäilmaongelmaan. Lahovaurioituneet rakenteet heikentävät mahdollisesti myös alapohjarakenteiden kantavuutta.
Rakennuksissa on selvitysten perusteella eri ikäisiä ja typpisiä alapohjarakenteita. Rakenteita on
saneerattu, joiden yhteydessä muun muassa lattian purueristeitä on korvattu mineraalivillaeristeellä. Ryömintätilassa olevat purueristeet ovat havaintojen perusteella alapohjan vanhoja lämmöneristeitä, jotka on tiputettu ryömintätilaan saneerausten yhteydessä.
Rakenneavausten perusteella osassa rakennusta saneeraukset on kohdistuneet ainoastaan pintarakenteisiin, joiden yhteydessä uusi pintarakenne on asennettu vanhan pintarakenteen päälle.
Vanhoja pintarakenteita havaittiin paikoin useammassa kerroksessa. Useammassa rakennekerroksessa olevat tiiviit pintarakenteet kuten muovimattopinnoitteet luokitellaan lähtökohtaisesti riskirakenteiksi, koska tiiviiden rakennekerrosten väliin päätynyt kosteus ei todennäköisesti pääse
haihtumaan rakenteesta, mikä voi johtaa rakenteiden kosteusvaurioon. Vanhat muovimattopinnoitteet ovat ylittäneet myös teknisen käyttöiän. Teknisen käyttöiän ylittäneistä muovimattopinnoitteista voi vapautua VOC- yhdisteitä (hahtuvat orgaaniset yhdisteet). Sisäilmaan päätyessään
VOC-yhdisteet voivat aiheuttaa sisäilmaongelmaa. Myös kosteus voi aiheuttaa muovimattopinnoitteen hajoamisreaktion. Alapohjarakenteissa huoneen 113 kohdalla havaittu bitumihuopa sisältää rakennukseen suoritetun asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella asbestia.
Kellaritilassa kosteus nousee havaintojen perusteella kapillaarisesti maaperästä alapohjaan, minkä
vuoksi myös lattian pinnoite on rapautunut. Selvitysten perusteella alapohjarakenteessa ei ole
kapillaarikatkoa tai kosteussulkua, joka estäisi kosteuden siirtymästä kapillaarisesti alapohjarakenteeseen. Kosteusrasitusta lisää myös kiinteistön piha-alueen puutteellinen kosteudenhallinta.

5.5

Toimenpide-ehdotukset
Alapohjarakenteet sekä kantavien väliseinärakenteiden alaosat vaativat tutkimusten perusteella
korjauksia. Korjauksissa laho-, kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia ja ryömintätilan tuulettuvuutta parantaa. Ryömintätilasta tulee poistaa myös sahanpuru ja muut rakennusjätteet. Korjaustöiden laajuus selviää todennäköisesti tarkemmin vasta korjaustöiden yhteydessä.
Mikrobivaurioituneet alueet tulee korjata vähintään 500 mm vaurioalueen ulkopuolelle. Riippumatta korjaustavasta tulee korjaukset toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
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Korjausten yhteydessä tulee huomioida myös kuivatusrakenteiden korjaus sekä piha-alueen kosteudenhallinta. Korjauksissa on huomioitava, että korjaustyöt vaativat rakennusluvan. Korjauksissa on huomioitava, että alapohjarakenteissa on asbestia sisältäviä materiaaleja.

6

Yläpohja
Rakennuksen yläpohjarakenteiden toteutustapaa selvitettiin rakenneavauksin yhteensä kuudesta
kohdasta, joista neljä suoritettiin rakennuksen ullakkotilaan ja kaksi huopakatetulle osalla rakennuksen sisäkautta. Rakenneavaukset pyrittiin suorittamaan kohtiin, joissa aistinvaraisella tarkastelulla havaittiin viitteitä kattovuodoista. Rakenneselvitysten yhteydessä rakenteiden kuntoa kartoitettiin materiaaleista otetuin mikrobinäyttein.

6.1

Rakennetyypit
Rakennuksessa on mansardikatto, jossa katteena on rivipeltikate. Rakennuksen matalalla osalla
on myös huopakatettu osa. Yläpohja toimii pääosin käyttöullakkona. Huopakatteisella osalla ei
kuitenkaan ole varsinaista yläpohjatilaa, eikä yläpohjassa kulkumahdollisuutta. Yläpohjan kantavat
rakenteet ovat puurakenteisia. Yläpohjan lämmöneristeenä on pääosin sahanpuru. Huopakatteisella osalla lämmöneristeenä on mineraalivilla sekä XPS-eristettä. Peltikatteen alla ei ole rakenneselvitysten perusteella aluskatetta.
Yläpohjarakenteista ei ollut tutkimusten aikaan saatavilla rakennesuunnitelmia.
Alla on esitettynä rakenneavausten kautta havaitut rakenteet. Rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteessä 1 olevissa pohjapiirustuksissa.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen RA-YP-1 kohdalla ullakkotilassa.
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Yläpohjarakenne rakenneavauksen RA-YP-2 kohdalla ullakkotilassa.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen RA-YP-3 kohdalla ullakkotilassa.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen RA-YP-4 kohdalla ullakkotilassa.
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Yläpohjarakenne rakenneavauksen RA-YP-5 kohdalla.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen RA-YP-6 kohdalla.

6.2

Havainnot
Yläpohjan rakenneavaus RA-YP-1 suoritettiin ullakkotilaan johtavan portaikon edustalle kohtaan,
jossa aistinvaraisen kartoituksen yhteydessä havaittiin viitteitä vuotovaurioista vesikattorakenteissa sekä yläpohjan pintarakenteissa. Rakenteet ovat aistinvaraisesti selvästi kosteita, mikä viittaa aktiivisesta kattovuodosta. Purueristeet ovat myös tummuneita.
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Rakenneavauksen RA-YP-1 mahdollisesti aktiivinen kattovuoto. Yläpohjan puurakenteissa on
vuodon aiheuttamia vaurioita.

Yläpohjan pinnalla on myös kosteusvauriojälkiä, jotka ovat todennäköisesti aiheutuneet yläpuolella olevasta vesikattovuodosta.

Purueristeet ovat kosteita ja tummuneet.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen RA-YP-1
kohdalla.

Myös muut ullakkotilan rakenneavaukset suoritettiin kohtiin, joissa havaittiin viitteitä kosteuden
aiheuttamista jäljistä.
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Laudoituksen pinnalla on kosteuden aiheuttamaa jälkeä rakenneavauksen RA-YP-2 kohdalla.

Rakenneavaus RA-YP-2.

Laudoituksen pinnalla on kosteuden aiheuttamaa jälkeä rakenneavauksen RA-YP-3 kohdalla.

Rakenneavaus RA-YP-3.
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Laudoituksen pinnalla on kosteuden aiheuttamaa jälkeä rakenneavauksen RA-YP-4 kohdalla.

Rakenneavaus RA-YP-4.

Rakenneavaukset RA-YP-5 sekä RA-YP-6 suoritettiin rakennuksen sisäpuolelta huopakatetulle
osalle toimistohuoneen 113 kohdalta. Rakenneavaus RA-YP-5 suoritettiin ulkoseinustalle ja RA-YP6 huonetilan keskelle. Ullakon rakenteista poiketen lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa
sekä XPS-eristettä, joka viittaa rakenteeseen suoritetuista korjauksista.

Yläpohjarakenne rakenneavauksen RA-YP-5
kohdalla.
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Yläpohjarakenneavauksen RA-YP-6 kohdalla
havaittiin viitteitä kosteusvauriosta sisäkattopinnoitteen alla olevassa kattopaneelissa.

6.3

Rakenteesta otetut mikrobinäytteet
Yläpohjan rakenneselvitysten yhteydessä rakenteista otettiin pistokoemaisesti yhteensä 6 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobinäytteiden laboratorioanalyysit ovat raportin
liitteenä 2. Materiaalinäytteidenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevissa tutkimuskartoissa tunnuksilla MN39-MN44.
Materiaalinäytteistä saadut laboratoriotulokset ovat esitetty alla olevassa taulukossa.
Tunnus

Tila

Näytteen sijainti

Materiaali

Tulos (suoraviljely)

MN39

Yläpohja, ullakkotila

RA-YP-1, yläpohjan lämmöneriste

sahanpuru

vahva viite vauriosta

MN40

Yläpohja, ullakkotila
Yläpohja, ullakkotila
Yläpohja, ullakkotila
Yläpohja, huopakatettu osa
Yläpohja, huopakatettu osa

RA-YP-2, yläpohjan lämmöneriste
RA-YP-3, pahvikartonki lämmöneristeen alta
RA-YP-5, lämmöneriste paneelin päältä,
RA-YP-4, yläpohjan lämmöneriste
RA-YP-6 paneeli huokolevyn
alta

sahanpuru

ei viitettä vauriosta

MN41
MN42
MN43
MN44

pahvikartonki ei viitettä vauriosta
mineraalivilla ei viitettä vauriosta
puukuitu

ei viitettä vauriosta

puu

vahva viite vauriosta

Taulukko 2. Yläpohjasta otettujen materiaalinäytteiden tulokset. Mikrobivauriosta viittaavat näytteet on korostettu.
Yläpohjarakenteista otetuista mikrobinäytteistä todettiin viite vauriosta 2 / 6 näytteessä.
Taulukossa 2. esitetyt vauriosta viittaavat materiaalinäytteet:
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Materiaalinäytteessä MN39 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja ja niukasti Aureobasidium mikrobeja. Näytteessä todettiin niukasti aktinomykeettejä
(Streptomycets), jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN44 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. usti sekä P.variotii mikrobeja, jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Näytteessätodettiin lisäksi niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä kohtalaisesti Aureobasidium mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti muita bakteereja.

6.3.1

Johtopäätökset
Vesikatteessa on havaintojen perusteella vuotokohtia, joista vettä on valunut yläpohjarakenteeseen ja aiheuttanut yläpohjarakenteisiin kosteusvaurioita. Aistinvaraisien havaintojen lisäksi tästä
viittaavat myös yläpohjarakenteista otetut mikrobinäytteet. Mikrobeja todettiin yläpohjan purueristeessä sekä huopakatteisella osalla vanhassa sisäkattopaneelissa, jonka päälle on asennettu
uusi sisäkattopinnoite.
Ullakkotilassa on viitteitä lisäksi ilmavuotojen aiheuttamista kosteusvaurioista rakenteiden pinnoilla, mikä osaltaan viittaa myös epätiiviistä yläpohjarakenteesta. Epätiiviin rakenteen vuoksi sisäilman kosteus voi siirtyä ja tiivistyä yläpohjarakenteen kylmille pinnoille, mistä yläpohjarakenteiden pinnoilla olevat kosteuden aiheuttamat jäljet viittaavat. Kosteuden tiivistyminen on suurempaa kylminä vuodenaikoina, jolloin sisäilman ja ulkoilman lämpötilan välillä voi olla suuriakin
eroja. Epätiiviistä yläpohjarakenteesta voi päätyä myös mikrobeja sisäilmaan, jotka voivat aiheuttaa sisäilmaongelman sekä oireilua rakennuksen käyttäjille.
Peltikatteen alla ei ole havaintojen perusteella aluskatetta. Riskinä aluskatteettomilla peltikatteilla
on myös katteen alapintaan kondensoituva kosteus. Peltikatteen alapintaan kondensoitunut kosteus voi valua yläpohjarakenteisiin.

6.3.2

Toimenpide-ehdotukset
Yläpohjarakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Riittävien korjaustoimien selvittämiseksi kosteus-, laho, ja mikrobivaurioiden laajuus tulee selvittää laajemmilla tutkimuksilla. Selvitysten yhteydessä myös vesikaton kunto tulee selvittää ja varautua vesikattorakenteiden uusimiseen. Vesikattorakenteita koskevissa korjauksissa tulee peltikatteen alle asentaa aluskate.
Mikrobivaurioituneet alueet tulee korjata vähintään 500 mm vaurioalueen ulkopuolelle. Riippumatta korjaustavasta tulee korjaukset toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Korjauksissa on huomioitava, että korjaustyöt vaativat rakennusluvan.

7

Ulkoseinät
Ulkoseinärakenteet tutkittiin yhteensä 12:sta kohdasta, joista 2 kpl tehtiin kellariin, 6 kpl 1. kerrokseen ja 4 kpl. 2. kerrokseen. Tutkimuspisteet valittiin aluksi käydyn aistinvaraisen katselmoinnin perusteella, jossa pyrittiin kartoittamaan mahdollisesti vaurioituneita tai vaurioherkkiä rakenteita.
1. kerroksen ulkoseinäavauksista 4 kpl. tehtiin seinän alaosiin ja 2 kpl. ikkunaliittymiin.
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2. kerroksen ulkoseinäavauksista 2 kpl. tehtiin mansardikaton kohdalle ja 2 kpl. puuverhoillulle
osalle.
Rakenneavausten yhteydessä ulkoseinärakenteiden kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä rakenteista otetuin mikrobinäyttein. Ulkoseinän rakenneavausten sijainnit sekä tulosten tulkinnat
on esitetty liitteenä 1 olevissa pohjapiirroksissa. Materiaalinäytteiden laboratorioanalyysit ovat
tämän raportin liitteenä 2. Analyysivastaukset esitetään myös kohdassa 7.1.2. Rakenteille suoritetut mikrobitutkimukset.

7.1

Rakennetyypit
Ulkoseinärakenteessa on rakenneavausten perusteella pääosin puuranka ja puru- / kunttaeristys.
Yhden rakenneavauksen kohdalla ulkoseinässä oli hirsirunko ja kahdessa mineraalivillaeristys. Ulkoseinärungon sisäpuolella on käytetty vaihtelevasti lastulevyä, huokoista haltex-tyyppistä levyä,
tervapaperia ja tapetteja. Rungon molemmin puolin on pääosin vaakasuuntainen puupaneeli.

1. kerroksen ulkoseinän alaosaan suoritettiin rakenneavaus RA-US-1 varastoon 120.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-1 kohdalla (1. krs.).
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1. kerroksen ulkoseinän alaosaan suoritettiin rakenneavaus RA-US-2 porrashuoneeseen 117.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-2 kohdalla (1. krs.).
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1. kerroksen ulkoseinän alapohjaliittymä porrashuoneessa 117 (RA-US-2 ja RA-AP-3).

Ulkoseinän alapohjaliittymä rakenneavauksen RA-US-2 ja RA-AP-3 kohdalla (1. krs., porrashuone
117).
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1. kerroksen ulkoseinän alaosaan suoritettiin rakenneavaus RA-US-3 toimistohuoneeseen 113.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-3 kohdalla (1. krs.).

1. kerroksen ulkoseinän alapohjaliittymä toimistossa 113 (RA-US-3 ja RA-AP-4).

Ulkoseinän alapohjaliittymä rakenneavauksen RA-US-3 ja RA-AP-4 kohdalla (1. krs., toimisto 113).
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1. kerroksen ulkoseinän alaosaan suoritettiin rakenneavaus RA-US-4 aulaan 110 (entisen toimistohuoneen 111 kohdalle).

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-4 kohdalla (1. krs.).

1. kerroksen ulkoseinän ikkunaliittymään suoritettiin rakenneavaus RA-US-5 porrashuoneeseen
117.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-5 kohdalla (ikkunaliittymä, 1. krs.).

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimusraportti
Lipporannantie, Villa Cástren

31/60

22.12.2020

1. kerroksen ulkoseinän ikkunaliittymään suoritettiin rakenneavaus RA-US-6 neuvotteluhuoneeseen 108.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-6 kohdalla (ikkunaliittymä, 1. krs.).
2. kerroksen ulkoseinään, välipohjan läheisyyteen, suoritettiin rakenneavaus RA-US-7 rakennuksen kaakkoisnurkalla olevaan toimistohuoneeseen.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-7 kohdalla (2. krs.).
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Ulkoiseinä ja välipohja liittymädetalji 2. kerroksen kaakkoisnurkalla olevassa toimistohuoneessa
(RA-US-7 JA RA-VP5).

Ulkoseinän välipohjaliittymä rakenneavauksien RA-US-7 ja RA-VP-5 kohdalla (2. krs., toimisto
113).

2. kerroksen ulkoseinään suoritettiin rakenneavaus RA-US-8 rakennuksen kaakkoisnurkalla olevaan toimistohuoneeseen peltikaton vastaiselle ulkoseinälle.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-8 kohdalla (2. krs.).
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2. kerroksen ulkoseinään suoritettiin rakenneavaus RA-US-9 rakennuksen koillisnurkalla olevaan
toimistohuoneeseen peltikaton vastaiselle ulkoseinälle.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-9 kohdalla (2. krs.).

2. kerroksen ulkoseinään, välipohjan läheisyyteen, suoritettiin rakenneavaus RA-US-10 rakennuksen lounaisnurkalla olevaan toimistohuoneeseen.

Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-10 kohdalla (2. krs.).
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Ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA-US-11 kohdalla (kellari).

Ulkoseinärakenne rakenneporauksen RP-US-1 kohdalla (kellari).

7.2

Havainnot
Ulkoseinien alaosissa ja kivisokkelissa havaittiin paikoitellen kosteusrasituksen jälkiä. Julkisivun
maalipinnat ovat paikoin kuluneet ja hilseilee eteenkin lounaisella julkisivulla.

Seinän alareunassa ja sokkelissa kosteusrasitusjäl- Maalipinta hilseilee (lounaisjulkisivu)
kiä, ikkunamaalit hilseilevät (pääjulkisivu).
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Tutkimussuunnitelmassa porrashuoneen 117 kohdalla ulkoseinän ulkopuolella on esitetty kosteusvauriojälkiä ikkunan vieressä. Tutkimushetkellä kosteusvaurioita ei ollut enää havaittavissa
aistinvaraisessa tarkastuksessa, mutta kyseiselle kohdalle tehdyssä rakenneaukaisussa (RA-US-5)
havaittiin viitteitä ylimääräisestä kosteudesta. Ulkoverhouksessa olevat kosteusvauriojäljet on todennäköisesti paikattu vain pintapuolisesti.

Tutkimussuunnitelmasta kopioitu kuva porrashuo- Kuntotutkimuksissa otettu kuva porrashuoneen
neen ulkopuolelta, julkisivussa kosteusvaurioita. ulkopuolelta, seinän kosteusvauriot korjattu.

Lähes kaikista ulkoseinärakenteista puuttuu tutkimusten perusteella ulkoverhouksen takainen
tuuletusväli. Ulkoseinien lämmöneristeen on käytetty pääosin sahanpurua ja turvetta. Puru ja
turve-eristeisten seinien alaosissa on käytetty yleensä mineraalivillaeristettä. Seinärakenteissa ei
ole myöskään höyrynsulkua.

Ulkoseinäeristeenä purua, turvetta ja mineraalivil- Ulkoverhouksen takana ei ole tuuletusrakoa
laa (RA.US-1)
(RA-US-3)
Tuulikaapin viereiseen varastoon tehdyssä ulkoseinän rakenneavauksessa (RA-US-1, tila 120) sisäverhouspaneelin sisällä havaittiin tummentumaa, joka voi viitata mikrobikasvustoon.
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Ulkoseinän sisäverhouspaneelin sisällä havaittiin
tummentumaa (RA.US-1)
Ulkoseinän ulkoverhouspaneelin sisäpinnan alaosissa havaittiin rakenneaukaisujen RA-US-1 ja 2
aistinvaraisesti tummentumaa sekä viitteet korkeasta kosteuspitoisuudesta. Samat havainnot tehtiin ylempänä olevasta ulkoverhouspaneelin sisäpinnasta rakenneaukaisujen RA-US-5 ja RA-US-7
kohdilla.
Ulkoverhouksen sisäpuolelta tehtyjen pistokoeluontoisten kosteusmittausten perusteella puupaneelin kosteuspitoisuus todettiin kohonneeksi rakenneaukaisujen RA-US1, RA-US-5 ja RA-US-7
kohdalla.
Mittaustulokset, joissa puupaneelin kosteuspitoisuus todettiin kohonneeksi:
• RA-US-1, puupaneelin kosteuspistoisuus mittaushetkellä 26,6 P-%
• RA-US-5, puupaneelin kosteuspistoisuus mittaushetkellä 40,6 P-%
• RA-US-7, puupaneelin kosteuspistoisuus mittaushetkellä 20,8 P-%
Myös muiden rakenneavausten kohdalla ulkoverhouspaneelin sisäpinnassa havaittiin mahdollisia
viitteitä mikrobikasvustoon.

Ulkoverhouspaneelin alareunasta mitattu kosteuspitoisuus 26,6 P-% (RA-US1).

Sitowise Oy
www.sitowise.com

Y-tunnus 2335445-0

Ulkoverhouspaneelin alareunasta mitattu kosteuspitoisuus 26,6 P-% (RA-US1).

Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com

Kuntotutkimusraportti
Lipporannantie, Villa Cástren

37/60

22.12.2020

Ulkoverhouspaneelin sisäpinnassa mikrobivaurio- Ulkoverhouspaneelin sisäpinnassa mikrobivaurioviitteitä ja kohonnut kosteuspitoisuus (RA-US-5) viitteitä ja kohonnut kosteuspitoisuus (RA-US-7)

Rakenneaukaisun RA-US-1 ja RA-US-2 kohdilla olevat ulkoseinien alaosien puurakenteet, jotka
ulottuvat syvälle alapohjan tasoon, ovat umpinaisessa tilassa. Kyseisellä kohdalla on lämmöneristeenä käytetty mineraalivillaa, joissa havaittiin molempien rakenneaukaisujen kohdalla aistinvaraisesti tarkasteltuna viitteitä mikrobikasvusta. Ulkoseinän alaosan ja kivirakenteiden välissä ei
havaittu kosteuskatkomateriaalia.

Ulkoseinärakenteen alaosa on umpinainen ja tuu- Syvältä ulkoseinärakenteesta otettua mineraalivillettumaton, alajuoksun ja kevytsoraharkon välissä laa, jossa viitteitä mikrobikasvusta (RA.US-1)
ei ole kosteuskatkomateriaalia (RA-US-1)
Rakenneaukaisun RA-US-2 kohdalla jalkalistan alla olevassa paperitapetissa havaittiin vanhoja kosteusjälkiä. Huokoisen sisäverhouslevyn taustassa havaittiin tummentumaa, joka voi johtua rakenteessa olevasta bitumikermistä, mikrobikasvustosta tai näistä molemmista. Bitumikermin alla olevan puupaneelin (sisempi puupaneeli) pinnassa ei havaittu aistinvaraisesti viitteitä kosteus- tai
mikrobivaurioista.
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Jalkalistan alta paljastuneessa paperitapetissa
vanhoja kosteusjälkiä (RA-US-2)

Sisustuslevyn taustan alareunassa tummentumaa
(RA-US-2)

Porrashuoneen 117 ulkoseinän lämmöneristeenä on käytetty rakenneaukaisun RA-US-2 perusteella valkoisia tervapaperipäällysteisiä mineraalivillalevyjä. Tervapaperissa havaittiin aistinvaraisesti mikrobivaurioviitteitä.

Ulkoseinän lämmöneristeenä on käytetty valkoisia Lämmöneristelevyn tervapaperissa havaittiin kostervapaperipäällysteisiä mineraalivillalevyjä (RA- teusvaurioviitteitä. (RA-US-2)
US-2)
Ulkoseinän sisemmän puupaneelin taustassa havaittiin rakenneaukaisujen RA-US-3, 5, 6 ja 7 kohdilla mikrobikasvuun viittaavaa tummentumaa. Rakenneaukaisussa RA-US-4 bitumikermin päällä
oleva vaakakoolaus vaikuttaa uusiokäytetyltä materiaalilta. Koolauslaudassa havaittiin punaista
maalia ja tummentumaa, joka voi viitata mikrobikasvuun.
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Sisemmän puupaneelin taustassa havaittiin mikrobikasvuun viittaavaa tummentumaa (RA-US-3)

Seinärakenteen vaakakoolauksessa tummentumaa (RA-US-4)

Rakenneaukaisun RA-US5 kohdalla ulkoseinän pinnassa olevan kovalevyn alla olevassa tapetissa
havaittiin viite kosteusvaurioon seinärakenteen kiinnityssiteen kohdalla.
Rakenneaukaisun RA-US-7 runkotolpan sisäpinnassa (ja tätä vasten olevan puupaneelin pinnassa,
kuten edellä mainittiin) havaittiin aistinvaraisesti viitteet mikrobikasvustoon.

Tapetissa kosteusvauriojälkiä seinän kiinnityssiteen kohdalla (RA-US-5)
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Kellarin tilaan varasto 004 tehdyssä rakenneavauksessa (RA-US-11) havaittiin ruostunut teräs ja
betonin takana ulkopuolella kosteaa hiekkaa. Rakenneavauksesta ei havaittu kosteuskatkoa.

RA-US-11: Rakenneporauksen hiekka oli märkää.

RA-US-11: Ruostunut teräs.

Kellarin tilaan varasto 005 tehdyssä rakenneporauksesta (RP-US-1) havaittiin voimakasta maaperän hajua. Rakenneporauksesta ei havaittu kosteuskatkoa.

7.3

Rakenteille suoritetut mikrobitutkimukset
Ulkoseinien rakenneselvitysten yhteydessä rakenteista otettiin pistokoemaisesti yhteensä 20 kpl
materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobinäytteiden laboratorioanalyysit ovat raportin liitteenä 2. Materiaalinäytteidenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevissa tutkimuskartoissa tunnuksilla MN1-MN20.
Materiaalinäytteistä saadut laboratoriotulokset ovat esitetty alla olevassa taulukossa.
Tunnus

Tila

MN1

RA-US-1

MN2

RA-US-1

MN3

RA-US-2

MN4

RA-US-2

MN5

RA-US-3

MN6

RA-US-3

MN7

RA-US-4
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Materiaali Tulos, suoraviljely
Ulkoseinä, 1. krs., alamineraali- vahva viite
juoksun päältä
villa
vauriosta
Ulkoseinä, 1. krs., sisäsahanpuru mikrobikaspinta
/ turve
vustoa
Ulkoseinä / sokkeli, 1.
mineraali- vahva viite
krs., alapohjan alapinnan villa
vauriosta
korkeudelta
Ulkoseinä, 1. krs., ulkotervapavahva viite
pinta
peri
vauriosta
Ulkoseinä, 1. krs., alasahanpuru mikrobikasjuoksun päältä
/ turve
vustoa
Ulkoseinä, 1. krs., sipuu
sempi vaakapaneeli
Ulkoseinä, 1. krs., hirsien pellava
ei viitettä
välitilke
vauriosta
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Tunnus

Tila

Näytteen sijainti

Materiaali Tulos, suora- Tulos, suoramikviljely
roskopointi
MN8
RA-US-5 Ulkoseinä, 1. krs., ulkosahanpuru mikrobikaspinta
/ turve
vustoa
MN9
RA-US-5 Ulkoseinä, 1. krs., ulkotervapavahva viite
pinta
peri
vauriosta
MN10
RA-US-6 Ulkoseinä, 1. krs., sisäsahanpuru ei mikrobikaspinta (paneelissa sinert.) / turve
vustoa
MN11
RA-US-6 Ulkoseinä, 1. krs., sipuu
ei viitettä mikrosempi vaakapaneeli
bikasvusta
MN12
RA-US-7 Ulkoseinä, 2. krs.
mineraali- ei viitettä
sisäpinta
villa
vauriosta
MN13
RA-US-7 Ulkoseinä, 2. krs.
mineraali- heikko viite
ulkopinta
villa
vauriosta
MN14
RA-US-8 Ulkoseinä, 2. krs., ulkosahanpuru ei mikrobikaspinta
/ turve
vustoa
MN15
RA-US-8 Ulkoseinä, 2. krs.
sahanpuru ei mikrobikassisäpinta
/ turve
vustoa
MN16
RA-US-9 Ulkoseinä, 2. krs., haltex- paperitaei viitettä mikroja kovalevyn välistä
petti + sabikasvusta
nomalehti
MN17
RA-US-10 Ulkoseinä, 2. krs., ulkotervapaei viitettä mikropinta
peri
bikasvusta
MN18
RA-US-1 Ulkoseinä / sokkeli, 1.
mineraali- viittaa vaurikrs., alapohjan alapinnan villa
oon
korkeudelta
MN19
RA-US-2 Ulkoseinä, 1. krs., sisätervapaheikko viite
pinta
peri
vauriosta
MN20
RA-US-2 Ulkoseinä, 1. krs., sisämineraali- vahva viite
pinta alajuoksun korkeu- villa
vauriosta
delta
Taulukko 3. Ulkoseinästä otettujen materiaalinäytteiden laboratoriotulokset. Mikrobivauriosta
viittaavat näytteet on korostettu.
Ulkoseinärakenteista otetuista mikrobinäytteistä todettiin viite vauriosta 11 / 20 näytteessä.
Taulukossa 3. esitetyt vauriosta viittaavat materiaalinäytteet:
Materiaalinäytteessä MN1 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä kohtalaisesti Cladosporium ja Acrostalagmus mikrobeja. Näytteessä todettiin kosteusvaurioindikaattoreiksi luokiteltavia aktinomykeettejä (Streptomycets) sekä niukasti muita bakteereja.
Materiaalinäyte MN2 on luonnonmukainen materiaali, jossa todettiin suoraviljelymenetelmällä
tehdyssä analyysissä mikrobikasvustoa. Näytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi
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luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä niukasti kosteusvaurioindikaattoreiksi luokiteltavia Acremonium, A. restricti sekä P. variotii mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi kohtalaisesti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN3 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. versicolores, A. fumigatus sekä P. variotii mikrobeja,
jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin kohtalaisesti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä niukasti Cladosporium, Acrostalagmus ja Lichtheimia mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN4 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. versicolores sekä A. restricti mikrobeja, jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin kohtalaisesti tavanomaisiksi
mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti muita bakteereja.
Materiaalinäyte MN5 on luonnonmukainen materiaali, jossa todettiin suoraviljelymenetelmällä
tehdyssä analyysissä mikrobikasvustoa. Näytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi
luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä niukasti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN6 havaittiin suoramikroskopoimalla tehdyssä analyysissä sienirihmastoa,
joka viittaa sienikasvustoon.
Materiaalinäyte MN8 on luonnonmukainen materiaali, jossa todettiin suoraviljelymenetelmällä
tehdyssä analyysissä mikrobikasvustoa. Näytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi
luokiteltavia Penicillium mikrobeja. Näytteessä todettiin kohtalaisesti kosteusvaurioindikaattoreiksi luokiteltavia Geomycets ja A.restricti mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi kohtalaisesti
muita bakteereja.
Materiaalinäyte MN9 oli näytteenottohetkellä märkä. Materiaalinäytteessä todettiin suoraviljelymenetelmällä vahva viite vauriosta. Näytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja. Näytteessä todettiin niukasti kosteusvaurioindikaattoreiksi luokiteltavia Oidiodendron mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi kohtalaisesti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN13 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A, Eurotium sekä Fusarium mikrobeja, jotka luokitellaan
kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi
luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä niukasti Alternaria ja Aureobasidium sekä steriilejä mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi niukasti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN18 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä viite vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A, Eurotium, Acremonium, A. versicolores ja A. restricti mikrobeja sekä kohtalaisesti aktinomykeettejä (Streptomycets), jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin kohtalaisesti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia
Penicillium mikrobeja sekä niukasti Rhizopus, Acrostalagmus ja Cladosporium mikrobeja. Näytteessä todettiin lisäksi kohtalaisesti muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN19 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. versicolores, sekä A. restricti mikrobeja, jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä niukasti Lichtheimia mikrobeja. Näytteessä todettiin
lisäksi niukasti muita bakteereja.
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Materiaalinäytteessä MN20 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. versicolores, A. restricti ja Oidiodendron mikrobeja sekä
niukasti aktinomykeettejä (Streptomycets), jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin kohtalaisesti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä Monocilium, Lichtheimia sekä Acrostalagmus mikrobeja.

7.4

Johtopäätökset
Lähes kaikista ulkoseinärakenteista puuttuu tutkimusten perusteella ulkoverhouksen takainen
tuuletusväli, joka voi aiheuttaa sen, että seinärakenteeseen pääsevä tai tiivistyvä kosteus ei pääse
poistumaan. Rakenneselvitysten perusteella ulkoseinässä sisäverhouslevyjen takana on bitumikermi, jonka tarkoitus on todennäköisesti toimia ulkoseinärakenteen höyrynsulkuna. Bitumikermiä ei kuitenkaan havaittu noin puolessa suoritetuista rakenneselvityksistä. Havaintojen perusteella on mahdollista, että höyrynsulkuna toimiva bitumikermi on asennettu tilakohtaisesti jonkin
saneerauksen yhteydessä. Höyrynsulun tarkoitus on estää sisäilman kosteuden kulkeutuminen ja
kondensoituminen rakenteisiin. Rakenteessa oleva ylimääräinen kosteus voi aiheuttaa mikrobikasvulle otolliset olosuhteet. Ulkoseinärakenteessa havaittu bitumikermi sisältää rakennukseen
suoritetun asbesti- ja haitta-ainekartoituksen perusteella asbestia.
Ulkoverhouspaneelin sisäpinnassa havaittiin aistinvaraisesti viitteitä mikrobivaurioihin ja kyseiseen kohtaan tehdyissä rakennekosteusmittauksissa todettiin kohonneita kosteuspitoisuuksia.
Ulkoseinien lämmöneristeen on käytetty pääosin sahanpurua ja turvetta. Seinärakenteissa on
myös käytetty säännönmukaisesti tervapaperia. Ulkoseinärakenteiden sisä- ja ulkopinnalta otetuissa puru / turve-eristenäytteissä sekä tervapaperinäytteissä todettiin viitteitä mikrobivaurioihin. Puurungon sisäpuolella olevan puupaneelin sisäpinnassa havaittiin aistinvaraisesti mikrobikasvuun viittaavaa tummentumaa. Yhdestä rakenneaukaisusta (RA-US-3) pistokoeluontoisesti otetussa sisemmän puupaneelin materiaalinäytteessä todettiin viite sienikasvuun. Valkean mineraalivillaeristeen ympärillä oleva tervapaperi sisältää asbesti- ja haitta-ainekartoitusraportin mukaan
PAH-yhdisteitä vaarallisen jätteen raja-arvon ylittävän määrän. PAH-yhdisteet voivat aiheuttaa
sisäilmaan päätyessään sisäilmaongelman.
Kellariin tehtyjen perusmuurien tutkimusten perusteella perusmuurirakenteessa ei ole kosteuskatkoa. Kosteuskatkon puuttuminen kellarin perusmuurirakenteessa altistaa perusmuurin betonirakenteen maaperän kosteudelle. Perusmuurin kosteusrasitukseen viittaa myös ruostunut raudoite, joka havaittiin perusmuurin rakenneavauksessa (RA-US-11). Lisäksi perusmuurin betonia
vasten oleva hiekka oli kosteaa.
1. kerroksen ulkoseinien alaosan puurakenteet ovat paikoin umpinaisessa ja tuulettumattomassa
tilassa, jolloin tänne mahdollisesti ohjautuva tai tiivistyvä kosteus ei pääse välttämättä kuivumaan.
Sokkelin kivirakenteiden ja ulkoseinän puurungon välissä ei ole havaintojen perusteella käytetty
kosteuskatkomateriaalia (esim. bitumikermi), jolloin kivirakenteissa oleva kosteus voi siirtyä puurakenteisiin ja aiheuttaa näihin ylimääräistä kosteusrasitusta. 1. kerroksen seinien alaosissa käytetyssä mineraalivillaeristeessä todettiin viitteet mikrobivaurioon sekä aistinvaraisesti, että materiaalinäytteiden laboratorioanalyyseissä.
Edellä olevat seikat tekevät ulkoseinistä vaurioherkkiä rakenteita. Ulkoiseinärakenteissa todettiin
kuntotutkimuksissa mikrobivaurioita sekä aistinvaraisesti että materiaalinäytteiden laboratorioanalyyseillä. Mikrobivauriot voivat aiheuttaa oireita rakennuksen käyttäjissä, mikäli mikrobeja
päätyy rakenteista ilmavirtauksien mukana sisäilmaan.
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7.5

Toimenpide-ehdotukset
Ulkoseinät suositellaan korjattavaksi kokonaisuudessaan lukuun ottamatta runkoa. Puurungon
kunto tulee tarkastaa korjaustöiden yhteydessä. Mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia. Maaperästä perustuksiin sekä perustuksilta yläpuolisiin rakenteisiin nouseva kosteus tulee estää rakenteellisin ratkaisuin.
Mikrobivaurioituneet alueet tulee korjata vähintään 500 mm vaurioalueen ulkopuolelle. Riippumatta korjaustavasta tulee korjaukset toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
Korjauksissa tulee huomioida, että mikrobivauriokorjaukset vaativat rakennusluvan. Korjauksissa
on huomioitava, että ulkoseinässä on asbestia sekä PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaaleja.

8

Välipohjarakenteet
Rakennuksen välipohjarakenteisiin suoritettiin rakenneselvityksiä pistokoeluontoisella otannalla
yhteensä seitsemään eri kohtaan. Yksi rakenneavauksista tehtiin rakennuksen ulkopuolelle kuistin
kohdalle, kaksi tehtiin ensimmäiseen kerrokseen kellareiden kohdille. Neljä rakenneavausta tehtiin toiseen kerrokseen, joista yksi pesuhuoneeseen. Rakenneavausten yhteydessä välipohjien
kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä rakenteista otetuilla mikrobinäytteillä.
Välipohjien rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevissa pohjapiirroksissa. Materiaalinäytteiden laboratorioanalyysit ovat tämän raportin liitteenä 2.
Välipohjarakenteista ei ollut tutkimusten aikaan saatavilla rakennesuunnitelmia.

8.1

Rakennetyypit
Välipohjat ovat puurakenteisia ja niissä on käytetty lämmöneristeenä sahanpurua, kunttaa, mineraalivillaa ja EPS-eristettä. Mineraalivilla- sekä EPS-eriste viittaavat siihen, että välipohjarakenteeseen on suoritettu korjauksia kuten alapohjarakenteisiin, joiden yhteydessä purueristeitä on korvattu.
Välipohjan rakenneavaus RA-VP-1 tehtiin rakennuksen ulkopuolelle kuistin kohdalle.

Välipohjarakenne rakenneavauksen RA-VP-1 kohdalla.
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Välipohjan rakenneavaus RA-VP-2 tehtiin tilaan 110 aula.

Välipohjarakenne rakenneavauksen RA-VP-2 kohdalla.
Välipohjan rakenneavaus RA-VP-3 tehtiin tilaan 105 keittiö.

Välipohjarakenne rakenneavauksen RA-VP-3 kohdalla.
Välipohjan rakenneavaus RA-VP-4 tehtiin toisen kerroksen tilaan halli.
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Välipohjarakenne rakenneavauksen RA-VP-4 kohdalla.
Välipohjan rakenneavaus RA-VP-5 tehtiin toisen kerroksen toiseen toimistoon.

Välipohjarakenne rakenneavauksen RA-VP-5 kohdalla.
Välipohjan rakenneavaus RA-VP-6 tehtiin toisen kerroksen kolmanteen toimistoon.

Välipohjarakenne rakenneavauksen RA-VP-6 kohdalla.
Välipohjan rakenneavaus RA-VP-7 tehtiin toisen kerroksen pesuhuoneeseen.

Välipohjarakenne rakenneavauksen RA-VP-7 kohdalla.
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8.2

Havainnot
Kuistin kohdalle tehty rakenneavaus RA-VP-1 rakenteet viittaavat siihen, että kuisti on rakennettu
jälkikäteen tai rakenteita on uusittu. Kuistin puulankkujen alla on tervapaperia, joka on tullut teknisen käyttöikänsä päähän. Havaintojen perusteella lankkujen saumojen kohdilla tervapaperi on
kulunut rikki. Tervapaperi repesi puulankkua irrottaessa. Tervapaperin pinnalla oli roskaa, joka on
todennäköisesti kertynyt puulankkujen ja tervapaperin väliin ajansaatossa. Rakenneavauksessa
havaittiin puurakenteissa kosteudesta aiheutuneita jälkiä ja mineraalivillassa tummentumaa.

RA-VP-1: Tervapeperin pinnalla on roskaa ja
tervapaperi on heikossa kuntoinen.

RA-VP-1: Puurakenteessa kosteudesta
aiheutuneita jälkiä.

RA-VP-1: Mineraalivillassa tummentumaa.
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Tilan aula 110 rakenneavauksessa RA-VP-2 välipohjan puurakenteisissa runkorakenteissa havaittiin kosteudesta aiheutuneita jälkiä.

RA-VP-2: Puurakenteessa kosteudesta
aiheutuneita jälkiä.
Keittiön rakenneavauksessa RA-VP-3 havaittiin tummentumaa villaeristeissä, kosteuden aiheuttamia jälkiä puurakenteissa ja pieneläimen jättämiä jätöksiä. Rakenneavauksen pohjalla oli jäänteitä
sahanpurueristeestä, jotka olivat tummentuneita. Avauksen alaosan harvalaudoitus oli tummentunut. Rakenneavauksen kohdalta tuntui ilmavirtausta, joka tulee mahdollisesti alla olevasta kylmäkellari tilasta.

RA-VP-3: Tummentumaa mineraalivillaeristeessä.
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RA-VP-3: Sahanpurueriste ja harvalaudoitus
tummentuneet. Ilmavirtausta kuvassa
vasemmalta ylhäältä.
Toisen kerroksen rakenneavauksessa RA-VP-4 havaittiin lattiakannattajassa kosteuden aiheuttamia jälkiä.

RA-VP-4: Lattiakannattajassa kosteuden
aiheuttamia jälkiä.
Rakenneavauksessa RA-VP-6 havaittiin tummentumaa ulkoseinän sisäverhous paneelissa.
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RA-VP-6: Ulkoseinän sisäverhouspaneelissa
tummentumaa.
Rakenneavauksessa RA-VP-7 havaittiin kosteuden aiheuttamia jälkiä puurakenteissa ja alimpien
harvalautojen tummentuneen. Rakenneavauksen kohdalla alhaalla tuntui ilmavirtausta ulkoseinän puolelta.

RA-VP-7: Puurakenteissa kosteuden aiheuttamia jälkiä, harvalaudoitukset tummentuneet.
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8.3

Rakenteesta otetut mikrobinäytteet
Rakenneselvitysten yhteydessä välipohjarakenteista otettiin pistokoemaisesti yhteensä 12 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksia varten. Mikrobinäytteiden laboratorioanalyysit ovat raportin
liitteenä 2. Materiaalinäytteidenottokohdat on esitetty liitteessä 1 olevissa tutkimuskartoissa tunnuksilla MN21-MN32. Materiaalinäytteistä saadut laboratoriotulokset ovat esitetty alla olevassa
taulukossa.
Tunnus

Tila

Näytteen sijainti Materiaali

MN21

Kuisti

RA-VP-1

MN22
MN23

Aula 110
Keittiö 105

MN24

Keittiö 105

RA-VP-2
sahanpuru
ei viitettä vauriosta
RA-VP-3, lattiakan- puu
heikko viite vauriosta
natin
RA-VP-3
mineraalivilla heikko viite vauriosta

MN25

2. krs halli

MN26

2. krs halli

MN27

2. krs toimisto
2. krs toimisto
2. krs toimisto
2. krs toimisto
2. krs pesuhuone
2. krs pesuhuone

MN28
MN29
MN30
MN31
MN32

Tulos, suoraviljely

Tulos, suoramikroskopointi

mineraalivilla vahva viite vauriosta

RA-VP-4, lattiakannatin
RA-VP-4, lämmöneriste
RA-VP-5, lomalauta
RA-VP-5

puu

sahanpuru

ei viitettä vaurioon

RA-VP-6

sahanpuru

ei viitettä vaurioon

kuntta

sienikasvustoa
tavanomainen mikrobisto

puu

RA-VP-6, ulkoseipuu
nän sisäverhous
RA-VP-7, avauksen sahanpuru
alaosa
RA-VP-7, lattiakan- puu
natin

viittaa sienikasvustoon

viittaa sienikasvustoon
vahva viite vauriosta
ei viitettä vaurioon

Taulukko 4. Välipohjasta otettujen materiaalinäytteiden laboratoriotulokset. Mikrobivauriosta viittaavat näytteet on korostettu.
Välipohjarakenteista otetuista mikrobinäytteistä todettiin viite vauriosta 7 / 12 näytteessä.
Taulukossa 4. esitetyt vauriosta viittaavat materiaalinäytteet:
Materiaalinäytteessä MN21 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti Coelomycetes, A. terreus, A. Eurotium ja Alternaria Ulocladium mikrobeja sekä aktinomykeettejä (Stretpmyces), jotka kaikki luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin lisäksi useita muita tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia mikrobeja ja mikrobilajeja sekä muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN23 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. Versicolores ja A. restricti mikrobeja sekä aktinomykeettejä (Stretpmyces), jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin
niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN24 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä heikko viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. Versicolores mikrobeja sekä aktinomykeettejä
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(Stretpmyces), jotka luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin niukasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium ja Arthrinium mikrobeja sekä muita bakteereja.
Materiaalinäytteessä MN25 näytteen suoramikroskopoinnissa havaittiin kattavasti sienirihmastoa, mikä voi viitata homekasvustoon tai lahovaurioon.
Materiaalinäytteessä MN27 näytteen suoramikroskopoinnissa havaittiin sienirihmastoa, mikä voi
viitata homekasvustoon tai lahovaurioon.
Materiaalinäytteessä MN30 näytteen suoramikroskopoinnissa havaittiin sienirihmastoa, mikä voi
viitata homekasvustoon tai lahovaurioon.
Materiaalinäytteessä MN31 todettiin suoraviljelymenetelmällä tehdyssä analyysissä vahva viite
vauriosta. Näytteessä todettiin niukasti A. Eurotium ja P. variotii mikrobeja sekä aktinomykeettejä
(Stretpmyces), jotka kaikki luokitellaan kosteusvaurioindikaattoreiksi. Materiaalinäytteessä todettiin runsaasti tavanomaisiksi mikrobeiksi luokiteltavia Penicillium mikrobeja sekä niukasti muita
bakteereja.
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8.4

Johtopäätökset
Välipohjien rakenneselvitysten perusteella välipohjissa on eri ikäisiä ja typpisiä rakenteita. Välipohjarakenteiden saneerauksen yhteydessä muun muassa purueristeitä on korvattu uudemmilla
eristemateriaaleilla kuten mineraalivilla- ja EPS-eristeellä.
Rakenneavausten perusteella osassa rakennusta saneeraukset on kohdistuneet ainoastaan pintarakenteisiin samaan tapaan kuten alapohjarakenteissa. Havaintojen perusteella saneerausten yhteydessä uusi pintarakenne on asennettu vanhan pintarakenteen päälle. Vanhoja pintarakenteita
havaittiin paikoin useammassa kerroksessa. Vanhat muovimattopinnoitteet ovat ylittäneet teknisen käyttöiän. Teknisen käyttöiän ylittäneistä muovimattopinnoitteista voi vapautua VOC- yhdisteitä (hahtuvat orgaaniset yhdisteet). Sisäilmaan päätyessään VOC-yhdisteet oivat aiheuttaa sisäilmaongelmaa.
Välipohjien rakenneavauksissa havaittiin paikoittain kylmiä ilmavirtauksia välipohjarakenteen sisällä, jotka tulevat havaintojen perusteella rakennuksen ulkopuolelta. Ensimmäisessä kerroksessa
ilmavirtaukset tulevat havaintojen perusteella kylmästä kellaritilasta. Toisessa kerroksessa ilmavirtauksien havaittiin tulevan ulkoseinustalta, mikä viittaa ulkoseinänä ja välipohjan epätiiviiseen rakenneliittymään. Ilmavirtausten mukana kylmää ulkoilmaa kulkeutuu aistinvaraisien havaintojen
perusteella välipohjarakenteisiin. Riskinä on kylmän ulkoilman sekä lämpimän sisäilman tasaantumisen vuoksi kosteuden tiivistyminen välipohjarakenteisiin, joka voi johtaa välipohjan kosteusvaurioon. Riski on suurempi kylminä vuodenaikoina. Tiiviit pintamateriaalit voivat lisätä kosteuden
tiivistymisen riskiä, mikäli välipohjarakenteet eivät pääse tiiviiden rakenteiden vuoksi hengittämään.

8.5

Toimenpide-ehdotukset
Välipohjarakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Korjauksissa laho-, kosteus- ja
mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia. Korjauksissa tulee kiinnittää huomiota myös mahdollisiin kylmäsiltoihin. Kosteuden tiivistyminen rakenteisiin tulee estää. Korjaustöiden laajuus selviää
todennäköisesti tarkemmin vasta korjaustöiden yhteydessä.
Mikrobivaurioituneet alueet tulee korjata vähintään 500 mm vaurioalueen ulkopuolelle. Riippumatta korjaustavasta tulee korjaukset toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.
Korjauksissa tulee huomioida, että mikrobivauriokorjaukset vaativat rakennusluvan. Välipohjarakenteissa voi olla asbestia ja PAH-yhdisteitä sisältäviä rakenteita, mikä tulee ottaa huomioon korjauksissa.
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9

Putkistot

9.1

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

Varikolta tulevat putkistot ja Talo Storelle
menevät putket sijaitsevat kellarissa.

9.2

Tutkimustulokset

9.2.1

Käyttövesiverkosto
Aistivaraisten havaintojen perusteella käyttövesiputkiston toimenpide-, uusinta- tai kunnostustarvetta ei ole seuraavan 10 vuoden aikana. Hanoja joudutaan todennäköisesti uusimaan tälläkin aikajänteellä.
Kylmän ja lämpimän käyttövesiverkoston runkojohdot ovat kupariputkea pääosin juotosliitoksilla.
Uusimmissa asennuksissa on käytetty puristusliittimiä. Havaintojen perusteella käyttövesiputkisto
on uusittu kattavasti peruskorjauksen ja muutosten yhteydessä.
Putkieristeet ja vesikalusteet ovat silmämääräisten havaintojen perusteella peruskorjauksessa uusittuja. Vanhoja putkieristeitäkin kuitenkin on ja ne esitetään asbesti- ja haitta-aineraportissa. Yksittäisiä hanoja tai vesikalusteita on uusittu muutosten yhteydessä.
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Vanhempaa vesikalustusta.

Uudempaa vesikalustusta.

9.2.2

Jätevesiviemäriverkosto
Viemäriputkistot ovat pääosin muoviviemäreitä ja ovat osin välttävässä tai huonossa kunnossa.
Kytkentä- ja runkoviemäreitä on uusittu muoviviemäreillä. Lattiakaivoille on tuotu pinta-asennuksena viemäröintejä.
Viemäreiden tv-kuvauksen havaintoja:
• Tiivistepuutteita liitoskohdissa
• Pohjaviemäri on pihan tarkastuskaivolle saakka hyväkuntoista muoviviemäriä, rakennuksen
puoleisessa päässä tiivistepuutteita
Viemärikuvausten työraportti (PS-pinnoitus Oy) on raportin liitteenä.
Havainnot viemärikuvausten tiedostonimissä (näyttökuva tiedostokansiosta):
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9.2.3

Lämmitysverkosto
Kaukolämmön alajakokeskusta ei ole tässä rakennuksessa. Lämmin käyttövesi ja lämmitysputkisto
tuodaan kanaalissa varikon lämmönjakokeskuskelta. Linjaventtiileitä on kellarin talotekniikkatilassa. Venttiilit ovat pääosin vanhoja karaventtiileitä.
Röntgenkuvien perusteella lämmitysverkoston putkiston ja teräslevypatterien kuntoluokka on (4)
5, joten toimenpide-, uusinta- tai kunnostustarvetta ei ole seuraavan 10 vuoden aikana. Kuvauskohtien putkiosien kuntoluokitukset ovat liitteenä olevassa RTG-kuvauksen pöytäkirjassa (Decatu
Oy).
Lämmitysverkoston putket on osittain sijoitettu ryömintätilaan lattiarakenteeseen, jossa ne on
eristetty kartonkieristeillä, jotka on asennettu osittain puutteellisesti. Patterien termostaattien ja
patteriventtiilien ikä vaihtelee ja suurin osa on teknisen käyttöiän lopussa. Linjasäätöventtiileitä ei
havaittu tutkimusten yhteydessä.

Lämmitysjärjestelmän putkia ryömintätilassa.

9.3

Johtopäätökset
Aiemmassa peruskorjauksessa kattavasti uusitussa käyttövesijärjestelmässä ei aistinvaraisesti arvioituna ole kunnostus- tai uusimistarpeita tulevan 10 vuoden aikana. Peruskorjauksen ajankohtaa ei voitu tarkasti arvioida, mutta liitostavoista päätellen se on tehty noin 1980 -1990 -luvulla.
Märkätiloja ja sen myötä vesikalusteita ja lattiakaivoja on muutettu ja uusittu eri aikoina, uusimpien ollessa 2010 -luvulta. Vanhimmat ovat arviolta 1980-luvulta.
Kiinteistön viemärit ovat kokonaisvaltaisen saneerauksen tarpeessa. Viemärijärjestelmään aiheuttaa ongelmia rakennuksen sisäpuolella eri aikoina tehdyt lisäykset ja muutokset, joiden yhteydessä kaikkia vanhoja asennuksia ei ole uusittu. Viemäreiden korjaustavan suunnittelussa on hyvä
ottaa huomioon myös muiden rakenneosien korjaustarve. Jos rakenteita avataan tai korjataan,
esim. lattiarakenteita, niin kannattaa viemärit uusia kattavasti myös niiltä osin.
Lämmitysverkoston putket ja lämmityspatterit ovat hyväkuntoisia. Ryömintätilan putkistot ovat
pakkaskaudella jäätymisvaarassa ja aiheuttavat tarpeetonta lämmitysenergian kulutusta.
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9.4

Toimenpide-ehdotukset
Käyttövesiverkostossa ei ole välittömiä kunnostus- tai uusimistarpeita. Vesi- ja viemärikalusteita
uusitaan tarpeen mukaan tai kattavasti saneerausten yhteydessä.
Viemärit suositellaan saneerattavan seuraavan 3–5 vuoden aikana uusimalla viemärit. Lattiakaivoille on tuotu pinta-asennuksena viemäröintejä., jotka suositellaan muutettavaksi viemärisaneerauksen yhteydessä suoraan uusiin, sivuyhteellisiin lattiakaivoihin.
Termostaatti-, patteri- ja linjasäätöventtiilit suositellaan uusittavaksi viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.
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10

Yhteenveto toimenpide-ehdotuksista
Yläpohja ja vesikatto
•

Yläpohjarakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Riittävien korjaustoimien
selvittämiseksi kosteus-, laho, ja mikrobivaurioiden laajuus tulee selvittää laajemmilla tutkimuksilla. Selvitysten yhteydessä myös vesikaton kunto tulee selvittää ja varautua vesikattorakenteiden uusimiseen. Vesikattorakenteita koskevissa korjauksissa tulee peltikatteen alle asentaa aluskate.

Alapohja ja perustukset
•

Alapohjarakenteet sekä kantavien väliseinärakenteiden alaosat vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Korjauksissa laho-, kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet tulee
uusia

•

Ryömintätilan tuulettuvuutta parantaa. Ryömintätilasta tulee poistaa myös sahanpuru ja
muut rakennusjätteet.

•

Korjausten yhteydessä tulee huomioida myös kuivatusrakenteiden korjaus sekä piha-alueen kosteudenhallinta. Korjauksissa on huomioitava, että korjaustyöt vaativat rakennusluvan.

Ulkoseinät
•

Ulkoseinät suositellaan korjattavaksi kokonaisuudessaan lukuun ottamatta runkoa. Puurungon kunto tulee tarkastaa korjaustöiden yhteydessä. Kaikki mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia. Maaperästä perustuksiin sekä perustuksilta yläpuolisiin rakenteisiin
nouseva kosteus tulee estää rakenteellisin ratkaisuin.

Välipohjat
•

Välipohjarakenteet vaativat tutkimusten perusteella korjauksia. Korjauksissa laho-, kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet tulee uusia.

LVV-järjestelmät
•

Viemärijärjestelmän uusiminen.

•

Termostaatti-, patteri- ja linjasäätöventtiilit suositellaan uusittavaksi

Korjaukset tulee suorittaa erillisien korjaussuunnitelmien mukaisesti sekä hyvää rakentamistapaa
noudattaen. Korjauksissa tulee huomioida, että korjaustyöt vaativat rakennusluvan. Korjaustöiden
yhteydessä on huomioitava myös, että osa rakenteista sisältää asbesti- ja PAH-yhdisteitä.
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Villa Castren, tutkimuspistekartta
1. kerros
RA = Rakenneavaus
MN = Mikrobinäyte

AP = alapohja
VP = välipohja
US = ulkoseinä
VS = väliseinä
YP = yläpohja

RA-US-6
MN10 ei mikrobikasvustoa
MN11 ei viitettä mikrobikasvusta

RA-VP-3
MN23 heikko viite vauriosta
MN24 heikko viite vauriosta

RA-AP-5
MN37 heikko viite vauriosta
MN38 vahva viite vauriosta

RA-US-1
MN1 vahva viite vauriosta
MN2 mikrobikasvustoa
MN18 vahva viite vauriosta

RA-US-2
MN3 vahva viite vauriosta
MN4 vahva viite vauriosta
MN19 heikko viite vauriosta
MN20 vahva viite vauriosta

RA-AP-3
MN33 heikko viite vauriosta
MN34 ei viitettä vauriosta

RA-US-4
MN7 ei viitettä vauriosta

RA-US-5
MN8 mikrobikasvustoa
MN9 vahva viite vauriosta

RA-AP-4
MN35 viittaa sienikasvustoon
MN36 ei viitettä vauriosta

RA-US-3
MN5 mikrobikasvustoa
MN6 viittaa sienikasvustoon

RA-YP-6
MN44 vahva viite vauriosta

RA-YP-5
MN42 ei viitettä vauriosta

RA-VP-1
MN21 vahva viite vauriosta

RA-VP-2
MN22 ei viitettä vauriosta

Villa Castren, tutkimuspistekartta
2. kerros
RA = Rakenneavaus
MN = Mikrobinäyte

VP = välipohja
US = ulkoseinä
VS = väliseinä
YP = yläpohja

RA-VP-5
MN27 viittaa sienikasvustoon
MN28 ei viitettä vauriosta
RA-US-7
MN12 ei viitettä vauriosta
MN13 heikko viite vauriosta
RA-YP-3
MN41 ei viitettä vauriosta

RA-US-9
MN16 ei viitettä mikrobikasvusta

RA-US-8
MN14 ei mikrobikasvustoa
MN15 ei mikrobikasvustoa

RA-YP-4
MN43 ei viitettä vauriosta
RA-VP-6
MN29 ei viitettä vauriosta
MN30 viittaa sienikasvustoon

RA-YP-1
MN39 vahva viite vauriosta

RA-VP-4
MN25 sienikasvustoa
MN26 tavanomainen mikrobisto

RA-US-10
MN17 ei viitettä
mikrobikasvusta

RA-YP-2

RA-VP-7
MN31 vahva viite vauriosta
MN32 ei viittaa vaurioon

Villa Castren, tutkimuspistekartta
kellari
RA = Rakenneavaus

AP = alapohja
US = ulkoseinä

RP-US-1

RA-AP-2

RA-AP-1

RA-US-11

LIITE 2

LIITE 3

Kiinteistön sähkökuntoarvio
Päiväys
Projekti
Tilaaja
Kohde

10.11.2020
Kiinteistön kuntoarvio ja PTS
Oulun Kaupunki
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1 Yhteenveto
Kiinteistön sähkötekniikka on eri vuosikymmeniltä, ja rakennuksessa havaittiin todella vanhoja
kaapeleita ja sähkökalusteita. Ajan saatossa lisäyksiä on tehty, ja osa sähköistyksistä oli paremman
kuntoisia. Järjestelmä vaikuttaisi olevan saneerattu 1980-luvulla.
Kiinteistö rakennettu 1915
Liittymäkaapeli on 4-johdinjärjestelmällä toteutettu, mutta rakennuksen uudemmat johdotukset
on 5-johdinjärjestelmällä toteutettu havaintojen perusteella. Osa vanhoista kaapeleista saattaa
olla 4-johdinjärjestelmällä toteutettu.
Sähköistys on käyttöikäänsä nähden kohtalaisessa kunnossa, mutta laaja saneeraus sähköistyksien
osalta olisi syytä toteuttaa tulevina vuosina. Saneerauksen suositellaan sisältävän sähkökeskuksien-, sähköjohtojen ja sähkökalusteiden sekä yleiskaapelointipisteiden uusimisen. Lisäksi erinäiset tele- ja turvallisuusjärjestelmät suositellaan uusittavaksi samassa saneerauksessa.
Kiinteistöön on kaapeloituna kuitukaapeli, ja se oli päätettynä kiinteistön sisällä olevaan jakokaappiin.
Kiinteistöstä ei ollut saatavilla sähkösuunnitelmia, kuin yksi pääkaaviota vuodelta 1985.
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2

Yhteystiedot

2.1

Kohde
Villa Cástren
Lipporannantie
90500 OULU

2.2

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

2.3 Kuntoarvion suorittaja
Sitowise Oy
Voudintie 3
90400 Oulu
Sähkö- ja teletekniikka
Jani Halttu, ins. AMK
Puh
044 427 9457
Email
Jani.Halttu@sitowise.com
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3 Kohteen yleistiedot
3.1 Yleistietoja
Kohde on maakuntakaavassa merkitty maakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Rakennus on
kellarin osalta perustettu betonirakenteisien perusmuurien varaan. Muilta osin rakennuksessa on
luonnonkiviperustus. Ulkoseinät ovat puurakenteisia, joiden alkuperäisenä lämmöneristeenä on
turve sekä sahanpuru. Julkisivu on puupaneeliverhoiltu. Rakennuksessa on pääosin tuulettuva
puurakenteinen alapohja. Vesikatto on mansardikaton mallinen ja katteena on peltikate. Rakennuksessa on lisäksi pieneltä osalla bitumikermi. Rakennuksessa on vesikiertoiset lämmityspatterit
ja lämpö tuodaan rakennukseen viereisien varikon lämmönjakokeskukselta. Rakennus on liitetty
sähkö-, vesi- ja viemärijärjestelmiin. Ilmanvaihto on painovoimainen.
Kohteen yleis- ja laajuustietoja lähtötietoaineistosta:
Kiinteistön nimi: Villa Castrèn (Villa Salmenrata, Villa Päivärinta, Villa Lipporanta,)
Valmistumisvuosi: 1915
Nykyinen käyttö: Kokoustiloja
Kerrosluku: 2 + kellari
Pääasiallinen rakennusaine: Puu

3.1.1

Tiedossa olevat suurimmat korjaukset
Kohteeseen on lähtötietojen mukaan suoritettu rakennushistoriallinen selvitys, jonka mukaan
kohteessa on tehty muutostöitä 1930- ja 1940-luvulla sekä vuosina 1965, 1976 ja 2002. Suunnitelma-asiakirjojen perusteella talotekniikkaa on saneerattu 1960-luvulla sekä 2002 ja sähköjärjestelmiä uusittu vuonna 1985. Tarkempaa tietoa saneerauksista tai saneerausten laajuudesta ei ollut tiedossa.

4 Yleistä
4.1 Kuntoarvion laajuus, tarkoitus ja tavoite
Sähkötekniikan kuntoarvion päätarkoituksena on arvioida kiinteistöön taloteknisten järjestelmien
nykyistä kuntoa, vaurioita, korjaustarpeita seuraavan 10-vuoden ajanjaksolla. Kuntoarvion perusteella suositelluille toimenpiteille annetaan karkeat kustannusarviot.
Kiinteistön kuntoarvio suoritetaan tarkastellen alkuperäisissä piirustuksissa esitettyjä ratkaisuja
sekä tarkastamalla kiinteistö. Kiinteistökierros suoritetaan sähkötekniikan asiantuntijoiden toimesta.
Kuntoarvion tavoitteet:
arvioida sähköjärjestelmien kunto ja korjaustarpeet
antaa suositeltaville korjauksille ja toimenpiteille kustannusarviot
paikantaa mahdolliset kiireelliset korjaustarpeet ja lisätutkimuksia edellyttävät järjestelmät
paikantaa mahdolliset turvallisuusriskit sekä arvioida kiinteistön toiminnallisuutta
luoda kokonaisvaltainen asiakirja kohdekiinteistön sähköjärjestelmästä selventämään kiinteistön omistajan järjestelmällisen kunnossapidon suunnittelua.
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4.1.1

Toimeksiannon laajuus
Toimeksiannon laajuutena on kiinteistön sähkökuntoarvio ja pitkän tähtäimen suunnitelman laadinta. Kiinteistökierros suoritettiin 10.11.2020.

4.2 Lähtötiedot
4.2.1

Aikaisemmin tehdyt selvitykset ja tutkimukset
Rakennushistoriallinen selvitys, Arkkitehtitoimisto Jorma Teppo Oy, 31.05.2018
Kuntokatselmus, Kiwa Inspecta 30.10.2018
Kuntokatselmus, Kiwa Inspecta 30.10.2018.

4.2.2

Asiakirjat
Kohteesta oli käytettävissä seuraavia asiakirjoja (sähköisessä muodossa oleva aineisto):
ARK-piirustuksia vuosilta 1965, 1976, 1985 ja 2002
LVI-piirustuksia vuosilta 1965 ja 2002
LVI-työselitys vuodelta 2002
Sähkökaavio vuodelta 1985

4.3 Kuntoluokitus
Tilojen ja rakenteiden kunnon ja korjaustarpeiden määrittämisen apuna käytettiin kuntoluokitusta
KL 1 - 5. Kuntoluokat ja niiden toimenpidearviot on esitetty taulukossa 1.
Taulukko 1. Rakenteiden ja järjestelmien kuntoluokitus ja sen mukainen toimenpidearvio
Kuntoluokka

Kunto

Arvio suositellusta toimenpideajankohdasta

KL1

Heikko

Uusitaan 1...5 vuoden kuluessa

KL2

Välttävä

Peruskorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6...10
vuoden kuluessa

KL3

Tyydyttävä

Kevyt huoltokorjaus 1...5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus
6...10 vuoden kuluessa

KL4

Hyvä

Hyvä, kevyt huoltokorjaus 6...10 vuoden kuluessa

KL5

Uusi

Uusi, ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden kuluessa

Tilakohtaisia kuntoluokituksia tarkasteltaessa tulee huomioida, että tilassa oleva yksittäinen vaurio tai puute vaikuttaa koko tilan kuntoluokitukseen.
Pitkän tähtäimen suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan kuntoluokitus, mutta rakenteen tai tilan
ollessa vähäisellä käytöllä tai vaurioiden ollessa ainoastaan esteettisiä, ei korjausta välttämättä
esitetä tehtäväksi kuntoluokituksen mukaisessa aikataulussa. Tällöin pyrkimyksenä on aikatauluttaa hankkeita teknisten tarpeiden mukaisesti huomioiden kuitenkin taloudellisuus, jolloin voidaan
esteettisistä syistä tehtäviä korjauksia siirtää kunnossapitojaksossa sopivampaan ajankohtaan.
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4.4 Tarkastuksessa käytettävät mittalaitteet ja apuvälineet
Kuntoarvio suoritetaan pääosin käyttäen aistinvaraisia arviointimenetelmiä. Kuntoarvioissa voidaan käyttää myös muita rakenteita rikkomattomia apuvälineitä, mittalaitteita ja työkaluja.

4.5 Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)
Pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) käsittää seuraavan 10-vuoden ajalle kuntoarvion perusteella
esitettävät jatkotoimenpiteet. Pitkän tähtäimen suunnitelmassa huomioidaan kunnossapito-, ylläpito- ja korjaustoimenpiteet sekä mahdolliset tarkempia tutkimuksia, selvityksiä tai kartoituksia
edellyttävät jatkotoimet.
Pitkän tähtäimen suunnitelmaan merkitään ajankohtaesitys, jolloin toimenpide on suositeltavasti
suoritettava ja suuremmissa hankkeissa merkitään ajankohtaehdotus myös pääasiallisien valmisteluvaiheen tehtävien osalta, kuten mm. kuntotutkimus- ja suunnittelutyöt kustannusarvioineen
(sis. alv 24 %).

4.5.1

Jatkotoimenpiteiden kustannusten arviointi
Kustannusarviot laaditaan kiinteistön tarkastuksessa tehtyjen havaintojen ja lähtötiedoista saatujen laajuustietojen perusteella, jolloin arvioidaan eri toimenpiteiden kokonaislaajuus. Korjaushankkeissa on useita yksilöllisiä toimenpiteitä ja kaikilla korjaustöillä on oma yksikköhintansa. Laajuustietojen ja aikaisemmista hankkeista kerättyjen yksikköhintojen perusteella arvioidaan hankkeen karkea kokonaiskustannus, jossa huomioidaan työmaan oheiskustannukset.
Kiinteistön kuntoarviovaiheen jälkeen voidaan kuitenkin joutua suorittamaan jatkoselvityksiä
(mm. kuntotutkimuksia), joissa eri tutkimusmenetelmien ja laboratorioanalyysien perusteella pyritään määrittämään tarkemmin korjaustarpeet sekä –menetelmät. Tutkimustuloksien perusteella
kustannusarvioita yleensä tarkennetaan selvästi. Suunnitteluvaiheessa määritetään hankkeiden
sisältö sekä toimenpiteiden laajuus, jonka perusteella urakoitsijat tarjouksensa laskevat, joten
myös suunnittelun aikana tehtävillä ratkaisuilla on merkittävä vaikutus muodostuviin kustannuksiin (mm. materiaalivalinnat, korjausmenetelmät, jne.).
Kustannusarviot sisältävät arvonlisäveron, mutta tilaajan on huomioitava budjetoinnissa, että kustannusarvio ei sisällä hallinnosta aiheutuvia kustannuksia (hallinnointikulut, jne.). Suunnittelu-,
rakennuttamis- ja valvontakustannukset sisältyvät kustannusarvioon, ellei asiasta ole erikseen
mainittu. Suunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontakustannukset ovat yleisesti luokkaa 8-15 %
urakkahintaan nähden riippuen hankkeen koosta. Pienemmissä hankkeissa kulut ovat prosentuaalisesti suurempia.
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5 Sähkötekniikka
Taulukko 4. Keskimääräiset käyttöiät (ST 97.00 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus)
Keskimääräinen
tekninen käyttöikä

Tilan/rakenteen/järjestelmän ikä

Rasitusluokka: normaali (tai erikseen
mainittu)

(aikaväli edelliseen kokonaisvaltaiseen korjaukseen)

Tunnus

Tila/rakenne/järjestelmä

S1

Asennus- ja apujärjestelmät

S110

Kaapelihyllyjärjestelmä

n. 50 vuotta

Ei ole

S120

Johtokanavajärjestelmä

n. 20-30 vuotta

Ei ole

S2

Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset

S211

Sähköliittymä

n. 50 vuotta

19 vuotta

S222

Pääjakelujärjestelmä

30-40 vuotta

19 vuotta

S232

LVI-laitteiden ja –laitteistojen
sähköistys

n. 20-40 vuotta

19 vuotta

S241

Pistorasiat

20-40 vuotta

19 vuotta

S251

Sisävalaistusjärjestelmä

10-30 vuotta

19 vuotta

S252

Ulkovalaistusjärjestelmä

10-30 vuotta

1...19 vuotta

S261

Rakennuksen sähkölämmitysjärjestelmä

25-30 vuotta

1...19 vuotta

5.1 S1 Asennus- ja apujärjestelmät
5.1.1

S110 Kaapelihyllyjärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Kiinteistössä ei havaittu kaapelihyllyjärjestelmiä.

5.1.2

S120 Johtokanavajärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Kiinteistön huoneistojen sähkökaapeloinnit oli asennettu osittain johtokanavajärjestelmään. Johtokanavien asennus on toteutettu noin 90-luvulla.
Johtokanaviin on asennettuna pistorasioita sekä yleiskaapelointipisteitä.
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Havainnot:
Johtokanavat olivat silmämääräisesti ehjiä, mutta suositellaan niitten vaihtamista seuraavan saneerauksen yhteydessä. Uusia kalusteita voi olla vaikea kiinnittää olemassa oleviin johtokanaviin.
Johtokanavat ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä puolenvälin.
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Johtokanavien uusiminen saneerauksen yhteydessä

2000€

Saneerauksen yhteydessä

Johtokanava

5.1.3

S150 Läpiviennit
Järjestelmän kuvaus:
Kaapeliläpiviennit pääsääntöisesti rakennusaikaisia. Läpiviennit oli tiivistetty ulkoseinien kohdalta.
Havainnot:
Paloluokitelluissa seinissä läpivientien tiivistykset tulee tarkistaa paloluokitusten mukaisesti. Sähkökeskukselta lähtevien kaapeleiden läpivientien tiivistys suositellaan tehtäväksi.
Paloläpivientien tarkastus suositeltavaa tehdä säännöllisesti.
Mahdollisten muutostöiden yhteydessä läpivientien tiivistäminen tehtävä huolellisesti. Erityistä
huomiota kiinnitettävä palo-osastoivien seinien läpivienteihin.
Kuntoluokka:1
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Ulkoseinien läpivientien tarkastus ja
paikkaus. Tarvittavat tiivistykset olemassa oleviin väliseinien paloläpivienteihin. Sähkökeskukselta lähtevien kaapeleiden läpiviennit tiivistettävä.

1000 €
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5.2 S2 Sähkönjakelu ja siihen liitetyt kuormitukset
5.2.1

S211 Sähköliittymä
Järjestelmän kuvaus:
Kiinteistön pääkeskus on liitettynä Oulun Energialaitoksen pienjänniteverkkoon yhdellä MCMK
3x6+6 kaapelilla. Liittymäkaapeli on tuotu rakennuksen sisälle ulkorakenteita pitkin.
Havainnot:
Liittymiskaapeli suositellaan uusittavaksi. Liittymiskaapelin asennusajankohta ei ole tiedossa,
mutta oletuksena se on teknisen käyttöikänsä lopussa.
Kuntoluokka: 2
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Liittymiskaapelin uusiminen seuraavan
saneerauksen yhteydessä

1500€

Muut tarkennukset

Liittymiskaapelin läpivienti rakennukseen

5.2.2

S222 Pääjakelujärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Kiinteistössä on oletettavasti alkuperäinen sähkönjakelujärjestelmä. Pääjakelujärjestelmän kaapelointi toteutettu 4-johdinjärjestelmänä (TN-S), ja pistekaapelointien 5-johdinjärjestelmän maadoitus on todennäköisesti yhdistetty pääkeskuksella nollakiskoon.
Kiinteistön pääkeskus sijaitsee 1.kerroksessa käytävän sähkökomerossa.
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Pääkeskuksen sulakelähdöiltä on toteutettu rakennuksen jako- ja ryhmäkeskuksien nousukaapeloinnit kuparikaapeleilla. Lisäksi pääkeskuksessa sijaitsee rakennuksen kWh-mittari. Rakennuksessa olevissa ryhmäkeskuksilla ei ole erillistä kWh-mittausta.
Autonlämmityspaikat on kaapeloitu kahdella sulakelähdöllä. Molemmat on suojattu 35A tulppasulakkeilla ja ryhmäkaapelit kaapelityypiltään MCMK 4x10+10.
Kellarin lämmönjakohuoneen sekä 1.- ja 2.kerroksen ryhmäkeskuksien nousukaapeli on kaapeloitu
pääkeskukselta. Kaapelityyppinä on MMJ 4x6 ja nousujohdot on suojattu 25A tulppasulakkeilla.
Rakennuksen ryhmäkeskukset ovat tulppasulakkeilla varustettuja keskuksia, jotka alkavat olemaan käyttöikänsä loppupäässä. Ryhmäkeskuksissa ei havaittu vikavirtasuojakytkimiä pistorasia
lähdöissä. Vikavirtasuojakytkimen käyttö ei ole ollut pakollista kaikissa pistorasiaryhmissä rakennusvaiheessa, mutta sen lisäämistä suositellaan seuraavan laajemman saneerauksen yhteydessä.
Vikavirtasuojakytkimen lisäystä ei tarvitse tehdä peruskorjauksen yhteydessä. Suurin osa ulkopistorasioista oli varustettu sisäänrakennetulla vikavirtasuojakytkimellä.
1.- ja 2.kerroksen ryhmäkeskukset olivat puoliuppoasenteisia, ja kellarin ryhmäkeskus oli pintaasenteinen.

Havainnot:
Pääkeskus on metallirakenteinen keskus. joka on asennettu edellisen saneerauksen yhteydessä.
Pääkeskuksen nimellisvirta todennäköisesti 50-63A. Suositellaan pääkeskuksen sekä ryhmäkeskuksien uusimista seuraavan saneerauksen yhteydessä.
Kuntoluokka: 1-2
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Sähköpääkeskuksen ja ryhmäkeskuksien uusiminen

5000€

Seuraavan saneerauksen yhteydessä

Sähkökaapeleiden uusiminen kohteeseen

10 000€

Seuraavan saneerauksen yhteydessä
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Sähköpääkeskus

5.2.3

Sähköpääkeskuksen alapuoli

S232 LVI-laitteiden ja –laitteistojen sähköistys
Järjestelmän kuvaus:
Rakennuksessa lämmitys tapahtuu kaukolämmöllä. Kaukolämpöasennukset on toteutettu kellarin
tiloissa. 1.kerroksen keittiössä on sähköllä toimiva liesituuletin.
Havainnot:
LVI-laitteiden sähköistyksiä uusitaan LVI-laitteiden uusimisen tai seuraavan sähkösaneerauksen
yhteydessä. Nykyiset sähköasennukset olevat ylittäneet teknisen käyttöikänsä.

Kuntoluokka: 1
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköistyksen
uusiminen

2000 €

LVI-peruskorjauksen/sähkösaneerauksen
yhteydessä
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Kaukolämmön sähköistyksiä

5.3 S24 Sähköliitäntäjärjestelmät
5.3.1

S241 Pistorasiat
Järjestelmän kuvaus:
Kiinteistössä havaittiin eri vuosikymmenillä asennettuja pistorasioita. Silmämääräisesti kaikki olivat maadoitettuja pistorasioita. Jälkeenpäin lisätyt asennukset on toteutettu 5-johdinjärjestelmällä, mutta vanhimmista kaapeloinneista ei saatu varmuutta.
Pistorasioiden vikavirtasuojaus on toteutettu rakennusajankohdan aikaan voimassa olevilla määräyksillä. Ainoastaan ulkotilojen pistorasioissa havaittiin sisäänrakennettuja vikavirtasuojakytkimiä.
Havainnot:
Pistorasiat olivat ehyitä, mutta osa vanhemmista asennuksista ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä.
Vikavirtasuojakytkin on määrätty asennettavaksi kaikkiin pistorasiaryhmiin vuodesta 2007 alkaen,
mutta niitä ei tarvitse asentaa taannehtivasti. Vikavirtasuojakytkimet suositellaan lisättäväksi kaikkiin pistorasiaryhmiin korjaus ja/tai muutostöitä tehdessä.

Kuntoluokka: 2
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Kaapelointien uusiminen sähkökeskuksien
kanssa yhtäaikaisesti. Hinta laskettu aikaisempaan taulukkoon
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Pistorasiakalusteiden uusiminen saneerauksen yhteydessä

n. 3000€

Pistorasia-asennuksia

5.3.2

Johtokourussa olevia pistorasioita

S242 Kosketinkiskojärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Rakennuksessa ei ollut käytössä kosketinkiskoja.

5.4 S25 Valaistusjärjestelmä
5.4.1

S251 Sisävalaistusjärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Huoneistojen sisävalaistus on toteutettu pääsääntöisesti loisteputkivalaisimilla. Kiinteitä valaisimia havaittiin keittiön työtasolla, pesuhuoneiden peilin yläpuolella sekä kiinteistöjen yhteisissä
tiloissa. Sisävalaistusta ohjataan perinteisillä valokatkaisijoilla sekä himmentimillä. Valaisinkytkimiä havaittiin eri vuosikymmeniltä, lisäksi osa toimistojen valaisimista oli himmentimen perässä.
Kellarissa sekä toissijaisissa tiloissa havaittiin alkuperäisiä hehkulamppuja.
Havainnot:
Kiinteät valaisimet on uusittu jossain vaiheessa, mutta suurimmalta osalta valaisimet ovat teknisen käyttöikänsä ylittäneitä loisteputkivalaisimia. Tekninen käyttöikä metallirunkoisille valaisimille
20-30 vuotta. Muovirunkoiset valaisimet tekninen käyttöikä 10-20 vuotta.
Suositellaan valaisimien uusimista LED-valaisimiin seuraavan saneerauksen yhteydessä. Loisteputkivalaisimiin on myös mahdollista vaihtaa LED-loisteputket, mikäli valaisimen runko on hyväkuntoinen.
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Loisteputkivalaisimet himmenevät käytön aikana. Loisteputkivalaisimien polttimoiden vaihto suositeltavaa tehdä järjestelmällisesti määrävälein. Etenkin pienloisteputket himmenevät todella
heikkokuntoiseksi eivätkä välttämättä sammu kokonaan.
Valaisimien polttimoiden vaihdon yhteydessä tulee valaisimien heijastimet puhdistaa heijastimiin
kertyneestä pölystä. Näin saadaan valaisimen koko valoteho käyttöön.
Muovit haurastuvat valaisimissa. Polttimonvaihtojen yhteydessä suositeltavaa tehdä kuntotarkastelua. Muovirunkoisten valaismien kokonaisvaltaista uusimista / uusimisen tarvetta arvioidaan
polttimoiden vaihdon yhteydessä. Suositellaan loisteputkien vaihtamista LED- loisteputkiksi, jolla
saavutetaan energiansäästöä.
Kuntoluokka: 1-3
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Sisävalaisimien uusiminen seuraavan saneerauksen yhteydessä (vaihtoehto 1.)

5000 €

Seuraavan saneerauksen yhteydessä

Loisteputkien vaihtaminen LED-loisteputkiin, mikäli runko on hyvässä kunnossa
(vaihtoehto 2.)

1000 €

Seuraavan saneerauksen yhteydessä

Kellarin hehkulamppu
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5.4.2

Keittiön loisteputkivalaisimet

Toimiston valaisinkytkin ja himmentimet

1.kerroksen tilan kattovalaisimia

Keittiön välitilan valaisin

S252 Ulkovalaistusjärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Ulkovalaistus toteutettu rakennuksen seiniin asennetuilla valoheittimillä, jotka valaisevat ylöspäin
rakennuksen seiniä. Lisäksi sisäänkäyntien katoksissa on valaisimet. Ulkovalaistusta ohjataan havaintojen perusteella hämärätunnistimella.
Havainnot:
Sisäänkäyntien valaistus on toteutettu perinteisillä hehkulampuilla. Valaisimien kuvut ovat kellertyneet, suositellaan sisäänkäyntien valaisimien uusimista seuraavan saneerauksen yhteydessä.
Valonheittimet on asennettu myöhemmin, ja ne vaikuttivat hyväkuntoisilta. Valaisimissa on kuitenkin monimetallilamput, joten suositellaan valonheittimien vaihtamista energiatehokkaisiin
LED-valaisimiin.
Kuntoluokka:1-3
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Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Sisäänkäyntikatoksien valaisimien vaihto.

1000€

Valoheittimien vaihto.

1000€

Sisäänkäyntikatoksen valaisin

5.4.3

Muut tarkennukset

Ulkoseinän valoheitin

S245 Autonlämmityspistorasiat
Järjestelmän kuvaus:
Autolämmityspistorasiat sijaitsevat kiinteistön parkkipaikalla. Ulkoseinässä on kiinteästi asennettu
yksi autonlämmityspistorasia kotelo, missä on 2x16A tulppasulakelähtöä, piha-alueen parkkipaikalla on kolme lämmitystolppaa, josta kussakin on 2x16A tulppasulakelähtöä.
Autonlämmityspaikat on kaapeloitu sähköpääkeskukselta neljältä sulakelähdöltä, jokaiselle lämmityskotelolle 1x16A tulppasulakelähtö. Kaapelityypistä ei kierroksen aikana saatu selvyyttä.
Havainnot:
Autolämmityskotelot ovat teknisen käyttöikänsä loppupäässä. Suositellaan koteloiden uusimista
vikavirtasuojakytkimellä ja aikakellolla varustettuihin koteloihin. Yhdessä kotelossa havaittiin rikkinäinen pistorasiapohja, josta on vaarana osua jännitteellisiin osiin. Tämä tulee korjata pikapuolin.
Koteloita ei ole varustettu vikavirtasuojakytkimellä.
Lämmitystolppien uusimisessa otetaan huomioon mahdollinen sähköautonlatauspiste.
Kuntoluokka:1
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Pistorasian korjaaminen

70€

Heti

Lämmitystolppien uusiminen kaapeleineen

1500 €
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Autolämmityskotelo, pistorasia pohja rikki

5.5 S26 Sähkölämmitysjärjestelmät
5.5.1

S261 Sauna
Järjestelmän kuvaus:
Saunan kiuas on poistettu rakennuksesta, eikä entistä saunatilaa enää käytetä saunatilana.
Havainnot:
-

5.5.2

S262 Lattialämmitykset
Järjestelmän kuvaus:
Kiinteistössä ei havaittu sähköllä toimivia lattialämmityksiä.
Havainnot:
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6 Tietotekniset järjestelmät
Taulukko 5. Keskimääräiset käyttöiät (ST 97.00 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntotutkimus)
Keskimääräinen
tekninen käyttöikä

Tilan/rakenteen/järjestelmän ikä

Rasitusluokka: normaali (tai erikseen
mainittu)

(aikaväli edelliseen kokonaisvaltaiseen korjaukseen)

Tunnus

Tila/rakenne/järjestelmä

T

Tietotekniset järjestelmät

T110

Antennijärjestelmä

15-30 vuotta

Ei ole

T130

Yleiskaapelointijärjestelmä

20-30 vuotta

n.20 vuotta

T140

Puhelinjärjestelmä

30-40 vuotta

n.20 vuotta

T6

Paloturvallisuusjärjestelmät

T510

Työajanseurantajärjestelmä

15-20 vuotta

n.15 vuotta

T520

Rikosilmoitin/kulunvalvontajärjestelmä

15-20 vuotta

n.15 vuotta

T620

Palovaroitinjärjestelmä

20-35 vuotta

n. 15 vuotta

6.1 T1 Viestintä- ja tietoverkkojärjestelmät
6.1.1

T110 Antennijärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Rakennuksessa ei havaittu antennipisteitä. 2.kerroksen seinällä oli vanha antennivahvistin, mutta
siitä ei lähtenyt ulkopuolelle eikä sisäpuolelle kaapelointeja.
Havainnot:
Suositellaan antennijärjestelmän rakentamista seuraavan saneerauksen yhteydessä. Antenniverkko voidaan todennäköisesti liittää nykyiseen kuituun.
Kuntoluokka:
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Mahdollinen antenniverkon rakentaminen
kiinteistöön

6000 €

Tarvittaessa, seuraavan saneerauksen yhteydessä
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6.1.2

T130 Yleiskaapelointijärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Kiinteistön 1.kerrokseen on asennettu talojakamo. Talojakamoon on kaapeloitu kuituyhteys, ja
liittymäkaapelin tyyppi on 4xSML + 4xGKL.
Havainnot:
Kiinteistössä on kaapeloituna yleiskaapelointipisteitä yhteisiin tiloihin sekä toimistohuoneisiin.
Arvioitu pistekaapelointi on tehty 1990-2000, kiinteistössä havaittiin harmaan sekä sinisen värisiä
pistekaapelointeja, ja arvioiden suurin osa on toteutettu kategorian 5-kaapelilla. Pistekaapelointi
on teknisen käyttöikänsä loppupäässä.
Yleiskaapelointiverkon pistekaapelointi suositellaan uusittavan seuraavan saneerauksen yhteydessä kategorian 6 mukaisesti. Nykyinen jakamo on hyväkuntoinen ja siellä on laajennusvaraa uusille asennuksille.
Kuntoluokka: 2-3
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Yleiskaapelointipisteiden kaapeloinnin ja
kalusteiden uusiminen

7 000€

Seuraavan saneerauksen yhteydessä

Talojakamo, 1.kerros

6.1.3

Talojakamo, 1.kerros

T140 Puhelinjärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Huoneistot on varustettu perinteisellä 3-napaisella puhelinpistokkeella. Puhelinjärjestelmän ristikytkentäteline sijaitsee sähköpääkeskustilassa. Puhelinjärjestelmä on ylittänyt teknisen
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käyttöikänsä. Huoneiston puhelinpistokkeen kaapelointi on toteutettu todennäköisesti MHS
3x2x0,5 tai vastaavalla kaapelilla.
Havainnot:
Perinteisiä lankapuhelimia ei havaittu kierroksen aikana ja ne ovat muutenkin jäämässä historiaan. Puhelinjärjestelmän tarpeellisuudesta ja sen uusimisesta ajankohtana kannattaa keskustella.
Verkkoyhteys on myös mahdollista rakentaa puhelinpistokkeen kautta, mutta sillä ei saavuteta
niin luotettavia ja nopeita yhteyksiä, mitä saavutettaisiin yleiskaapelointiverkon rakentamisella.

6.1.4

T310 Ovikellot
Järjestelmän kuvaus:
Sisäänkäynnin yhteydessä havaittiin ovikello, joka ei toiminut testauksen yhteydessä.
Kuntoluokka: 1
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Ovikellojen soittokellon ja painonapin uusiminen

150 €

Muut tarkennukset

6.2 T510 Kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmä
6.2.1

T510 Työajanseuranta
Järjestelmän kuvaus:
1.kerroksen eteisessä havaittiin Timecon:in työajanseuranta päätelaite. Järjestelmässä oli kierroksen aikana virta päällä, mutta järjestelmän toiminnasta ei saatu kierroksen aika tarkempaa selvyyttä.

Työajanseurannan päätelaite

Havainnot:
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Järjestelmän toiminnasta ei saatu kierroksen aikana selvyyttä. Järjestelmä on havaintojen perusteella teknisen käyttöikänsä loppu päässä. Suositellaan järjestelmän uusimista seuraavan saneerauksen yhteydessä ja mahdollisesta integroimisesta kulunvalvontajärjestelmän kanssa.

Kuntoluokka: 2

6.2.2

Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Järjestelmän uusiminen tarvittaessa

4000 €

Seuraavan saneerauksen yhteydessä

T520 Kulunvalvonta/rikosilmoitinjärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Ulko-ovissa havaittiin magneettikoskettimia, lisäksi huoneissa havaittiin rikosilmoitinjärjestelmän
liiketunnistimia. Havaintojen perusteella kiinteistö on varustettu rikosilmoitinjärjestelmällä, mutta
sen toiminnasta ei saatu varmuutta.
Havainnot:
Suositellaan järjestelmän uusiminen seuraavan saneerauksen yhteydessä, ja mahdollisesti integroida se työajanseurannan tai kulunvalvontajärjestelmän kanssa.
Kuntoluokka: 2
Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Muut tarkennukset

Järjestelmän uusiminen

4000 €

Seuraavan saneerauksen yhteydessä

6.3 T6 Paloturvallisuusjärjestelmät
6.3.1

T610 Palovaroitinjärjestelmä
Järjestelmän kuvaus:
Suurin osa huoneista on varustettu paristokäyttöisillä palovaroittimilla. 1.kerroksessa havaittiin
palovaroittimien käyttölaite, joka oli poissa päältä. Käyttölaitteen toiminnasta ja mahdollisista yhteyksistä palovaroittimiin ei saatu havaintoja kierroksen aikana. Järjestelmä voi myös toimia langattomasti ja hälyttää eteenpäin mahdollisesta tulipalosta.
Havainnot:
Palovaroittimien toiminta tulee testata ja varmistaa onko nykyinen käyttölaite käytössä. Yhden
tilan palovaroittimesta oli irrotettu paristo, palovaroittimeen tulee asentaa paristo ja tarvittaessa
siirtää kauemmas tulipesästä. Palovaroittimet tulee testata ja uusia säännöllisin väliajoin.
Tulevan saneerauksen yhteydessä suositellaan harkittavaksi mahdollinen paloilmoitinjärjestelmän
asentaminen rakennukseen.
Kuntoluokka: 2-3
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Toimenpide-ehdotukset

Kustannusarvio

Palovaroittimien uusiminen huoneisiin

500 €

Muut tarkennukset

Infinite päätelaite
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7 Liitteet
PTS-taulukot (Sähkö)
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Kaapelointien uusiminen sähkökeskuksien kanssa
yhtäaikaisesti. Hinta laskettu aikai-sempaan
taulukkoon
Pistorasia kalusteiden uusiminen saneerauksen
yhteydessä
Autonlämmityspistorasiat

S241

S245

Rikkinäisen pistorasian korjaus

Lämmitystolppien uusiminen kaapeleineen

LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköistyksen
uusiminen seuraavan saneerauksen yhteydessä
Pistorasiat

S232

S222

S211

Ulkoseinien läpivientien tarkastus ja paikkaus.
Paloläpivientien tarkastus ja tiivistys
Sähköliittymä
Sähköliittymän uusiminen
Pääjakelujärjestelmä
Sähkökeskuksien uusiminen
Sähkökaapeleiden uusiminen
LVI-laitteiden ja laitteistojen sähköistys

Sähkö- ja teletekniikka
Tunnus
Järjestelmä/toimenpide
S110 Kaapelihyllyjärjestelmä
Ei erillisiä toimenpiteitä
S120 Johtokanavajärjestelmä
Johtokanavien uusiminen
S150 Läpiviennit
2020

0,1

2021

1,5

1,0

2,0
1,0

1,5

3,0

2,0

5,0
10,0

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Pitkän tähtäimen suuunnitelma
Villa Castren
10.11.2020

Yhteensä

T8

T6

T520

Vaadittavat sähkötyöt seuraavan LVI/RAU
peruskorjauksen yhteydessä.

Järjestelmän uusiminen seuraavan saneerausken
yhteydessä
Paloturvallisuusjärjestelmät
Varoittimien uusiminen
Rakennusautomaatiojärjestelmät

Järjestelmän uusiminen seuraavan saneerausken
yhteydessä
Kulunvalvonta/rikosilmoitinjärjestelmä

T510

Loisteputkien vaihtaminen LED-loisteputkiin
(vaihtoehto 2.)
Ulkovalaistusjärjestelmä
Ulkovalaisimien vaihtaminen
Antennijärjestelmä
Järjestelmän rakentaminen
Yleiskaapleointijärjestelmä
Yleiskaapelointipisteiden ja kaapelointien
uusiminen
Ovikellojärjestelmä

Sisävalaisimien uusiminen seuraavan
saneerauksen yhteydessä (vaihtoehto 1.)

Sisävalaistusjärjestelmä

Ovikellojen uusiminen huoneistoihin
Työajanseuranta

T310

T130

T110

S252

S251

0,1

1,0

1,0

1,0
56,7

0,5

4,0

4,0

0,2

7,0

6,0

2,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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Decatu Oy

RÖNTGENKUVAUSPÖYTÄKIRJA
Radiographic test report

Niittumäentie 28
04350 Tuusula
Kohde/Object

Testauspaikka/Place of Testing

Kuvaaja / Operator

Päiväys / Date

Villa Castren

Oulu

Niko Toivola

Osoite/Adress

Kuntoluokat:

Lj = Lämpöjohtoputki, teräsputki

Lipporannantie

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

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

Standardi/Standard

Kuvausluokka/Exam.class

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

2,5

2
3
4
5
6

Lj
Lj x2
Lj x2
Patteri
Patteri
Lj x2
Päiväys:

Putken
halk.

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

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

Film+screens

Mate-

1

KL 3

A

FoxRayzor / XRS-3
Putki

Teräslevypatteri

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

Säteilylähde/Radiation scource

N:o

10.11.2020

FAST-levy

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

Kunto-

Seinämä (mm)
Wall thick.

mitatt.

Havainnot

luokka

Pipe
diam.

nim.

Fe

27

3,25

2,9

Lievää syöpymää, ohentumaa

5

Fe

27

3,25

2,7

Lievää syöpymää, ohentumaa

5

Fe

21

3,25

2,5

Lievää syöpymää, ohentumaa

5

riaali

Min.

Fe

Lievää syöpymää, ohentumaa, saostumaa

Fe

Ei mainittavaa vikaantumaa

Fe

5/4

42/27 4,05/3,25 3,9/3,1 Lievää syöpymää, ohentumaa

13.11.2020

Luokittelijat: Niko Toivola

Huom.

Tarkastanut:
Aki Karppinen

5
5

Syöpymää pistehitsauksien vieressä

v

Työraportti

Villa Lipporanta
90500 Oulu
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1. Kohdetiedot
Villa Lipporanta, 90500 Oulu

2. Tilattu työ
Viemäreiden kuntokartoitus

3. Havainnot
Sisäpuoliset viemärit materiaaliltaan pääosin muovia, joitakin valurautaisia haaroja löytyy.
Sisäpuolella useampia vuotoriskejä, kaksi irronnutta tiivisterengasta sekä huonokuntoisia
valurautaisia viemäriosuuksia.
Ulkopuoliset viemärit materiaalilta muovia, eikä kuntokartoituksessa havaittu toimintaan
vaikuttavia poikkeavuuksia.
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4. Toimenpide-ehdotus
Suositellaan valurautaisten viemäriosuuksien sekä irronneiden tiivisterenkaiden kunnostamista
sukittamalla. Suositellaan myös muovisten viemärilinjojen mekaanista puhdistamista
toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

5. Työn suoritti
Joakim Regina
Vesa Tyynelä
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