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Kattavissa kiinteistöjen tai rakennusten kuntotutkimuksissa, joissa tutkimusorganisaatioon
kuuluu useita eri yrityksiä, on usein aikatauluongelmia. Tutkimusraporttien johtopäätöksissä
ei myöskään oteta huomioon oman tutkimuskohteen ulkopuolisia rakenteita tai järjestelmiä.
Joissain tapauksissa eri yritykset tutkivat samoja rakenteita kahteen kertaan tai esimerkiksi
rakenneavauksia toteutetaan samoihin kohtiin useampia kertoja.

Työllä pyrittiin selvittämään case-kohteen kautta etuja ja mahdollisia haittoja, joita aiheutuu,
mikäli tutkimusorganisaatiota johtaa erillinen projektipäällikkö. Case-kohteessa suurimmat
hyödyt tilaaja sai siitä, että rakenneavauspaikkoja yhtenäistettiin ja aikataulut yhteensovitet-
tiin siten, että tilaaja sai valmiit tutkimusraportit haluamassaan aikataulussa sekä koontira-
portin kaikista hankkeessa mukana olleista eri tutkimusalueista.

Tulevaisuudessa laajoja tutkimushankkeita todennäköisesti pilkotaan ja kilpailutetaan eri ko-
konaisuuksiin vielä nykyistä enemmän, jolloin projektipäällikön vastuu ja tarve tulee oletus-
arvoisesti kasvamaan nykyisestä. Eri toimijoiden muodostaman tutkimusorganisaation pro-
jektipäälliköltä puuttuu suora käskyvalta eri yritysten henkilöstöihin ja asiat onkin saatava
sujumaan sopimalla ja koordinoimalla. Projektipäällikön roolissa korostuvatkin sosiaaliset
taidot sekä yhteistyökyky. Alalle on suositeltavaa luoda ohjeistus, jossa käsitellään eri toimi-
joiden muodostavien tutkimusorganisaatioiden projektinjohtotehtäviä.
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Comprehensive real estate or building condition surveys involving different research or-
ganizations often have scheduling problems. The conclusions of the documents also ignore
structures or systems that are outside the scope of the research. In some cases, different
companies look at the same structures twice, or for example, structural surveys are made
at the same points several times.

The aim of the thesis was to find out the advantages and possible disadvantages of the case
subject if the research organization is run by a project manager. In Case, the greatest be-
nefits to the client were that the structural surveys were unified and the schedules were
coordinated so that the client received ready-made research reports at the desired time
frame and the summary report of the various research areas involved in the project.

In the future, large-scale research projects are likely to be fragmented and competitive in
the various entities even more so that the project manager's responsibility and need will
most likely grow from the present. The project manager of a research organization consisting
of different companies lacks direct command to the staff of different companies and things
have to be done by agreeing and co-ordinating. The role of a project manager is emphasized
by the social skills and the ability to cooperate. It is advisable to create guidelines for the
sector, which deals with project management tasks of research organizations that form the
various companies.
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1 Johdanto

Yleensä alasta riippumatta projektipäälliköllä tarkoitetaan projektinhallinnan ammatti-

laista, joka vastaa työprojektin johtamisesta tai toimii muuten projektin vastuuhenkilönä.

Projektipäällikkö on vastuussa projektin tavoitteiden saavuttamisesta. Projektipäällikön

pääasialliset tehtävät ovat yleensä projektitavoitteiden ja aikataulujen määrittäminen

sekä niiden valvonta. Kommunikointi sidosryhmien välillä ja eri osapuolten yhteistyön

varmistaminen sekä laadunvalvonta ovat myös yleensä projektipäällikön tärkeitä tehtä-

viä.

Kattavissa kiinteistöjen tai rakennusten kuntotutkimuksissa, joissa tutkimusorganisaa-

tioon kuuluu useita eri yrityksiä, on usein aikatauluongelmia. Tutkimusraporttien johto-

päätöksissä ei myöskään ole otettu huomioon oman tutkimuskohteen ulkopuolisia raken-

teita tai järjestelmiä. Joissain tapauksissa eri yritykset tutkivat samoja rakenteita kahteen

kertaan tai esimerkiksi rakenneavauksia toteutetaan samoihin kohtiin useampia kertoja.

Työllä pyrittiin selvittämään case-kohteen kautta etuja ja mahdollisia haittoja, joita aiheu-

tuu, mikäli tutkimusorganisaatiota johtaa erillinen projektipäällikkö. Projektipäällikkönä

voi mahdollisesti toimia jo muutenkin projektissa mukana oleva henkilö, jonka koulutus

ja ammattitaito ovat riittävällä tasolla tehtävän hoitoon.

Työ on toteutettu Sitowise Oy:lle. Wise Group ja Sito ovat vuoden 2018 alusta yhdessä

Sitowise, suurin suomalaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto.

Sitowise työllistää yli 1400 asiantuntijaa ja tarjoaa asiakkailleen kaikki rakentamisen

suunnittelu-, asiantuntija- ja digitaaliset palvelut saman katon alta.

1.1 Rajaus

Työn runkona toimii ja työ on rajattu kattamaan Sitowise Oy:n / Wise Group Finland Oy:n

Helsingin kaupungille toteuttaman Cygnaeuksen ala-asteen kattavan kuntotutkimuksen

sekä työn laatijan kohteeseen toteuttaman tutkimusorganisaation projektinjohtotehtäviä.

Työ ei ota kantaa yleisellä tavalla projektipäällikön tehtäviin rakennusalan hankkeissa.
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2 Kirjallisuus

Ympäristöministeriön laatimassa rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-

musopas (2016) mainitaan kuntotutkijan ja kuntotutkimushankkeen vetäjän, eli projekti-

päällikön roolista sekä vaatimuksista seuraavaa:

Tilaajan tulee nimetä kosteus- ja sisäilmatekniseen selvitystyöhön vastuullinen
kuntotutkija (myös ”selvityshankkeen vetäjä” tai ”selvitysvaihetta johtava asiantun-
tija”), jolla on työhön riittävä pätevyys.

Kuntotutkimusoppaassa todetaan myös, että:

haastavissa ja moniongelmaisissa rakennuksissa eri toimijoiden yhteistyön ja vies-
tinnän merkitys kasvaa, ja kuntotutkijalla on usein hankkeessa keskeinen, koordi-
noiva rooli. Tällöin hyvät viestintätaidot, mukaan lukien riskiviestintä ovat tärkeitä.

Terveydensuojelulain (763/1994) nojalla säädetyn ns. asumisterveysasetuksen (STMa

545/2015) liitteessä 3 on määritelty pätevyysvaatimukset terveysviranomaisten käyttä-

mille ulkopuolisille asiantuntijoille. Näistä laajimmat osaamisvaatimukset ja oikeudet toi-

mia ulkopuolisena asiantuntijana on rakennusterveysasiantuntijoilla (RTA). Samoja pä-

tevyysvaatimuksia sovelletaan ja voidaan soveltaa myös tutkimuksissa, joissa terveys-

viranomaiset eivät ole mukana.

Rakennusterveysasiantuntijan tulee osata johtaa sisäilmaongelman selvitysprosessia ja

hyödyntää erityisasiantuntijoiden palveluja. Rakennusterveysasiantuntijan (RTA) koulu-

tus onkin tällä hetkellä kattavin kuntotutkimusten projektipäällikön rooliin valmistava kou-

lutus.

Kuntotutkijan pätevyysvaatimus riippuu kuitenkin kulloisenkin tehtävän luonteesta ja laa-

juudesta. (Kuntotutkimusopas 2016).
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3 Case-kohde

Case-kohde on vuonna 1910 valmistunut koulurakennus, joka sijaitsee Helsingissä Pu-

navuoren kaupunginosassa osoitteessa Ratakatu 8. Rakennus on merkitty asemakaa-

vassa historiallisesti arvokkaaksi ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittäväksi ra-

kennukseksi, joka tulee huomioida etenkin julkisivukorjausten yhteydessä. Rakennuk-

sessa on yhteensä neljä maanpäällistä kerrosta, kellarikerros sekä ullakkotilat. Raken-

nuksen tontilla on erillinen ulkovarastorakennus.

Rakennuksen vesikattona on pääosin tiilikate ja muutamilla lappeilla sekä ulkovarasto-

rakennuksessa on peltikate. Ulkoseinät ovat massiivitiilimuurattuja. Julkisivut ovat rapat-

tuja sekä maalattuja ja niiden alaosat on verhoiltu graniittikivellä. Alapohja- ja välipohja-

rakenteet ovat pääosin betonirakenteisia, liikuntasalissa on puuvälipohjarakenne.

Rakennuksen bruttoala on 3200 brm2 ja tilavuus 14 000 m3. Rakennuksessa on kauko-

lämpö ja vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu koneel-

lisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Yksittäisissä tiloissa on myös koneellinen tulo- ja

poistoilmanvaihtojärjestelmä.

Kuva 1. Kuva koulun käytävältä vuonna 1913, Brander Signe, Helsingin Kaupunginmuseo
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Kuva 2. Ratakadun puoleinen julkisivu 1910-luvulla, Helsingin Kaupunginmuseo

3.1 Kohteen lähtötiedot

Taulukko 1. Kohteeseen aikaisemmin suoritetut, tiedossa olevat korjaukset

Korjaus Toteutusajankohta

Entisen talonmiehen asunnon tila-
muutos 2015

Vesikatteen uusiminen 2012

Julkisivujen huoltomaalaus 2010

Ruokalan seinien alaosan injektointi 2006

Keittiön lattiarakenteet uusittu 2002

Asunto muutettu opetustilaksi 2002

WC-käytävän ja vessojen kunnos-
tus 2001

Osittainen pihakorjaus 2000

Liikuntasalin pukuhuoneiden ja
suihkutilojen kunnostus 1979

Suoritetuista perusparannuksista oli saatavilla yksittäisiä suunnitelma-asiakirjoja.
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Toimeksiannon lähtötiedoiksi tutkimusorganisaatiolle luovutettiin tilaajan toimesta

PAKKI-järjestelmän tunnukset sekä järjestelmässä olevat tiedot. Kohteen alkuperäisiä

rakennepiirustuksia ei ollut saatavilla tutkimusten aikana.

Taulukko 2. Käytössä olleet asiakirjat ja piirustukset

Dokumentti Toteutusajankohta

Lämpökuvausraportti 2016

Pohjapiirustukset 2015

Rakenne- ja äänitekniset tutkimuk-
set talonmiehen asuntoon 2014

Keittiön perusparannuksen LVI-pii-
rustukset 2002

Energiakatselmusraportti 1998

Arkkitehtipiirustuksia 1979

4 Toimeksianto

Toimeksiannon tavoitteena oli toteuttaa kattava rakennustekninen kuntotutkimus, jossa

saadaan selville kiinteistön rakenteet, niiden kunto, mahdollisten vaurioiden aiheuttajat,

tarvittava saneerauslaajuus ja arvioida sekä tutkia sisäilman laatuun vaikuttavia muita

tekijöitä. Tutkimus käsittää koko rakennuksen sekä tontilla sijaitsevan piharakennuksen

sisäpuoliset tilat ja rakenteet.

Rakennuksen käyttäjät eivät saatujen tietojen mukaan olleet tunteneet suuria puutteita

rakennuksen sisäilmanlaadussa. Joissakin tiloissa oli kuitenkin havaittu riittämätöntä il-

manvaihtoa.

Tutkimustulosten ja havaintojen perusteella määritettyjen korjaustarpeiden mukaan an-

netaan korjaussuositukset tutkituille rakenteille. Raportti toimii sekä lähtötietoina hanke-

ja toteutussuunnittelulle, että pohjana myös päätöksen teolle korjaustapoja arvioitaessa.
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Rakennukseen toteutettiin samanaikaisesti Helsingin kaupungin tilauksesta eri asiantun-

tijayritysten toimesta sisäilmatutkimus, ulkovaipparakenteiden kuntotutkimus, haitta-ai-

netutkimus sekä LVI-tutkimus. Lisäksi rakenneavaukset, suojaukset sekä raken-

neavauksien paikkaukset toteutettiin eri toimijoiden toimesta.

Taulukko 3. Tutkimusorganisaatio

Tehtävä/rooli Toteuttaja

Tilaaja Helsingin kaupunki

Tutkimusorganisaation projektin-
johto

Wise Group Finland Oy
/ Tero Hannuksela

Sisäilmatutkimus Wise Group Finland Oy

Ulkovaippatutkimus Wise Group Finland Oy

Asbesti- ja haitta-ainetutkimus Toimija 2

LVI-tutkimus Toimija 3

Rakenneavausten toteutus Toimija 4

Rakenneavausten paikkaus Toimija 5

Koontiraportti tutkimuksista Wise Group Finland Oy

5 Projektipäällikön rooli case-kohteessa

Tilaaja valtuutti, projektin monimuotoisuuden, useiden toimijoiden sekä kireän tutkimus-

aikataulun vuoksi Sitowisen toteuttamaan myös tutkimusorganisaation projektinjohtoteh-

tävät. Tilaajalla ei itsellään ollut aikatauluresursseja ja halua lähteä vetämään tutkimus-

organisaatiota.

Toimeksiantoon kuului sopia ja koordinoida eri toimijoiden aikataulut sekä organisoimalla

kenttätutkimuksia, minimoida päällekkäiset työt. Tutkimusorganisaation projektinjohto-

tehtävien lisäksi Sitowise laati tutkimusten valmistuttua koontiraportin kaikista suorite-

tuista tutkimuksista.



7 (15)

Yleensä samankaltaisiin tutkimushankkeisiin ei ole nimetty erillistä projektipäällikköä,

vaan kaikki eri toimijat ovat muodostaneet omat tutkimusorganisaationsa ja tutkimukset

on suoritettu muista toimijoista irrallisina toimeksiantoina.

6 Aikataulu

Tutkimukset toteutettiin kesällä 2017 koulun ollessa kiinni. Projektipäällikkö sopi aikatau-

luista eri toimijoiden kanssa siten, että kaikki tutkimukset saatiin toteutettua ennen kou-

lun alkua ja tilaaja sai tutkimusraportit haltuunsa toivotussa aikataulussa.

Kuva 3. Projektipäällikön laatima alustava tutkimusaikataulu ennen tutkimusten aloitusta.

7 Case-kohteen kuntotutkimusten johtopäätökset

7.1 Rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

Rakennusta ei ole varustettu salaojitusjärjestelmällä ja maanvastaiset seinät on vedene-

ristetty vain osin ulkopuolelta. Maanvastaisissa seinä- ja lattiarakenteissa ei ole merkit-

täviä vaurioita, mutta alkuperäisten rakenteiden sisäpuolisten vedeneristeiden teoreetti-

nen tekninen käyttöikä on loppunut.
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Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita rakennuk-

sen pohjoispäädyssä.

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteen alla sijaitsevat putkitunnelit ovat ylipaineisia

sisäilmaan nähden, joka mahdollistaa epäpuhtauksien pääsyn putkitunneleista raken-

nuksen sisäilmaan.

Rakennuksen välipohjat ovat eristämättömiä betonirakenteisia kaksoislaattapalkistoväli-

pohjia. Rakenneavauksilla rakenteen ontelotiloissa havaittiin paikoin muottilaudoitusta ja

vähäisessä määrin rakennusjätettä. Välipohjissa todettiin tiiveystarkasteluissa epä-

tiiveyskohtia. Ilmayhteys välipohjien ontelotiloista huoneilmaan ei ole suositeltavaa.

Maanpäälliset ulkoseinät ja suurin osa väliseinistä on massiivitiilirakenteisia. Ulko- ja vä-

liseinärakenteissa ei havaittu merkittäviä puutteita.

Rakennuksen yläpohjarakenteen puurunkorakenteissa ja koksikuonaeristyskerroksessa

on kosteus- ja mikrobivaurioita, mutta koska eristetilasta ei havaittu ilmayhteyttä alapuo-

lisiin tiloihin, vaurioita ei ole välttämätöntä saneerata peruskorjauksen yhteydessä. Ole-

massa olevat vauriot ja yläpohjan kermin PAH-pitoisuus tulee huomioida kuitenkin ylä-

pohjan mahdollisissa tulevissa korjauksissa.

Liikuntasalin suihku- ja pukutilat ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä.

7.2 Ulkovaipparakenteiden kuntotutkimus

Julkisivuille on suoritettu paikkakorjauksia ja ne on huoltomaalattu 2010. Rakennuksen

maalipinnan kunto on tutkimusten perusteella hyvä, mutta julkisivurappauksen kunto on

kaikilla julkisivuilla huonokuntoinen. Laboratoriotutkimusten perusteella rappausten

kunto on heikentynyt merkittävästi. Rappauksissa on tartunnan heikkenemistä, eli kopoa

ja halkeilua kaikilla julkisivuilla. Kopoalueissa ei ole selkeää säännönmukaisuutta, vaan

niitä esiintyy kauttaaltaan julkisivuissa. Julkisivujen rapatuissa koristeaiheissa havaittiin

myös halkeilua ja kopoa. Kaikilla julkisivuilla on silminnähden ehjillä alueilla rapautuneita
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kohtia, joissa laasti hiekkaantuu ja irtoaa alustaan asti koputeltaessa. Rappauksen ki-

viaineksen tartunnat ovat laasteissa puutteelliset. Ikkunaliittymissä havaittiin yleisesti

rappauksen halkeilua ja lohkeilua.

Koulun vesikatto on tyypiltään monimuotoinen harjakatto, jonka vesikate on pääosin sa-

vitiilikatteinen. Osalla vesikatteesta on konesaumattu peltikate. Savitiilikate on uusittu

kokonaan ja peltikate liikuntasalin kohdalta. Kantavat puurakenteiset kattorakenteet ovat

paikoin silminnähden kosteusvaurioituneet.

Savitiilikatteessa ei ole merkittäviä puutteita, vain yksittäisiä kattotiilien lohkeamia. Van-

hassa peltikatteessa havaittiin yleisesti maalivaurioita, korroosiovaurioita sekä yksittäisiä

reikiä. Piharakennuksen rivipeltikatteessa esiintyy maalipinnan hilseilyä.

Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä ja niille on tehty huoltomaalauksia, kittausten ja

lasitusten uusimisia sekä tiivisteitä on vaihdettu.

Ikkunoiden ulkopuitteissa on maalipinnan- ja lasikittausten vaurioita. Maalipinnan vauri-

oiden johdosta ikkunoiden puuosat ovat paikoin vaurioituneet. Sisäpintojen maalipin-

noissa ei ole suuria puutteita. Ikkunoiden tiivisteet ovat ikääntyneet yleisesti. Ikkunoiden

vaurioita on kaikilla julkisivuilla, mutta vauriot ovat edenneet hieman pidemmälle raken-

nuksen sisäpihan puoleisissa ikkunoissa.

7.3 TATE-järjestelmien kuntotutkimukset

Tutkimustarkastusten perusteella päärakennuksessa ja sivurakennuksessa ei havaittu

salaojakaivoja tai salaojia. Tontilla olevan roskakatoksen päätysivuilla on salaojalinjat,

jotka laskevat sadevesiviemäriverkostoon.

Kiinteistö on liitetty Helenin kaukolämpöverkkoon ja varustettu pumppukiertoisella sulje-

tulla vesilämmityslaitoksella. Tilojen lämmitys on toteutettu eri-ikäisillä vesilämmityspat-

tereilla (arviolta pääosin 1960-luvun lopun peruskorjauksessa asennettuja). Lämpöpat-

teriverkostolle ja ilmanvaihtoverkostolle on omat säätöpiirit. Putkistot ovat tarkastetuin

osin arviolta pääasiassa 1960-luvun lopun peruskorjauksen yhteydessä asennettuja.



10 (15)

Tutkimusten perusteella lämmitysjärjestelmät eivät vaadi kokonaisvaltaista uusitaan tar-

kastelujakson aikana. Putkissa ja pattereissa on havaittavissa korroosiota, mutta se on

vielä maltillista tasoa. Kaukolämmön alajakokeskuksen uusintaan tulee varautua perus-

korjauksen yhteydessä. Lisäksi verkostoille on suositeltavaa tehdä perussäätö peruskor-

jauksen yhteydessä.

Kiinteistö on liitetty HSY Veden vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennusta ja piha-aluetta

palvelee jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkostot (piha-alue) ja keittiötä rasvaviemä-

riverkosto. Viemärit liittyvät kadulla / tontilla olevaan kunnalliseen verkostoon (sekave-

siviemärit). Rakennuksen sisäpuoliset käyttövesi- ja viemäriverkostot ovat eri vuosikym-

menillä rakennettuja. Tutkimusten perusteella tulevassa rakennuksen peruskorjauk-

sessa on arvioitu voitavan säilyttää piha-alueen viemärit, keittiön vesi- ja viemärijärjes-

telmät sekä pohjaviemäri, joka kulkee lattiakanavassa. Lisäksi Wc-käytävän käyttöve-

siputkien ja viemäreiden säilyttäminen on mahdollista. Muilta osin järjestelmien elinkaa-

riodotus ei tutkimusten perusteella ole riittävä (osin vain 3-5 vuotta tai alhaisempi), jotta

ne kestäisivät seuraavaan peruskorjausjaksoon saakka.

Tutkimusten perusteella rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien toiminnassa havaitut

puutteet ovat merkittäviä sisäilman laadun kannalta. Rakennuksessa on sekaisin koneel-

lista poistoilmanvaihtoa, koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa sekä osittain painovoi-

maista poistoilmanvaihtoa, minkä vuoksi järjestelmien toiminta on osittain täysin virheel-

listä. Kaikkia puutteita ei saada korjattua tai ei ole järkevää korjata nykyisessä järjestel-

mässä, vaan järjestelmien peruskorjaus nykymääräysten mukaiseksi koneelliseksi tulo-

ja poistoilmanvaihtojärjestelmäksi on ainoa vaihtoehto saattaa sisäilmaolosuhteet mää-

räysten mukaiselle tasolle.

Osassa tiloissa ei ole nykyisellään toimivaa ilmanvaihtoa ja osassa tiloista poistoilmapis-

teet toimivat virheellisesti korvausilmareitteinä, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien siirty-

misen sisäilmaan.

Tulo- ja poistoilmakoneissa ei ole poistoilman lämmöntalteenottoa.

Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat 1. kerroksen keittiön, iltapäiväkerhon, kouluisän-

nän ja wc-tilojen osalta vuodelta 2002, sekä kirjavaraston osalta vuodelta 2015. Muiden
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tilojen sähköjärjestelmät ovat pääosin vuodelta 1996. Luokkahuoneita ja käytäviä palve-

levat ryhmäkeskukset ovat 1950-luvulta. Vanhimmat sähköjärjestelmät ovat nelijohdin-

järjestelmän mukaisia. Uusitut sähköjärjestelmät on toteutettu viisijohdinjärjestelmän

mukaisesti.

Vanhimmat sähköjärjestelmät ja 1950-luvun ryhmäkeskukset ovat teknisen käyttöikänsä

loppupuolella ja niiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi peruskorjauksen yhteydessä.

Kaikki keskukset tarvitsevat perushuollon (puhdistus, merkintöjen tarkastus, irtoliittimien

poistaminen, kosketussuojien korjaus).

Vanhat valaisimet ja sähkökalusteet on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhtey-

dessä. Sähkölaitteistolle on myös tehtävä määräaikaistarkastus, mikäli se on tekemättä.

Kiinteistökierroksen aikana suoritetun sähkön laadun mittausten perusteella kulutuspai-

kan sähkölaskuista on suositeltavaa selvittää, laskutetaanko loistehon kulutuksesta,

koska mittausten perusteella loistehoa kuluu lähes saman verran kuin pätötehoa silloin

kun keittiölaitteet eivät ole toiminnassa. Laskutustietojen perusteella päätetään kompen-

sointipariston hankkimisesta.

Rakennuksen heikkovirtajärjestelmät ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa. Tieto- ja

turva-järjestelmät on uusittu 2000-luvulla ja rakennusautomaatiojärjestelmät vuonna

2004.

7.4 Asbesti ja haitta-ainetutkimus

Asbesti ja haitta-ainetutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohteen rakennusmateriaa-

lien haitta-aineet. Tutkimus kattoi koko rakennuksen kauttaaltaan, mutta tulosten tarkas-

telussa tulee ottaa huomioon, että jos tiloista löytyy myöhemmin materiaaleja, joita ei

asbesti ja haitta-aineraportissa ei ole havaittu, on niiden asbesti- ja haitta-ainepitoisuudet

selvitettävä.

Asbestianalyysia varten otettiin yhteensä 38 kpl materiaalinäytteitä muun muassa pah-

visista putkieristeistä, läpivientien massaeristeistä, bitumisista sivelyistä, lattioiden pinta-

materiaaleista ja kermeistä. Otetuista näytteistä kolme materiaalia sisälsi asbestia.
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Rakennuksen bitumisista sivelyistä, kermeistä ja tervapapereista otettiin 8 kappaletta

näytteitä PAH-analyysiin. PAH-pitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon 7 näytteen

osalta.

Näytteistä otettiin yhteensä 26 kpl materiaalinäytteitä raskasmetallianalyysiin. Raskas-

metallipitoisuudet ylittävät 22 näytteen osalta.

Rakennuksen maalipinnoitteista ja saumamassoista kerättiin 13 kpl näytteitä PCB-ana-

lyysiin. Näytteiden PCB-pitoisuudet eivät ylittäneet ympäristöviranomaisten määrittämiä

vaarallisen jätteen raja-arvoja.

Materiaalinäytteitä kerättiin yhteensä kaksi kappaletta öljyhiilivetyjen analyysia varten.

Öljyhiilivetyjen raja-arvot eivät ylity otettujen näytteiden osalta.

8 Johtopäätökset

Kyseisessä hankkeessa suurimmat hyödyt tilaaja sai projektipäällikön mukana olosta

siitä, että rakenneavauspaikkoja yhtenäistettiin ja aikataulut yhteensovitettiin siten, että

tilaaja sai valmiit tutkimusraportit haluamassaan aikataulussa sekä koontiraportin kai-

kista hankkeessa mukana olleista eri tutkimusalueista. Muissa tutkimushankkeissa pro-

jektipäällikön mukana olo saattaisi tuoda lisäksi, tai vaihtoehtoisesti muita hyötyjä tilaa-

jalle.

Tutkimuslaajuuksia määritettäessä projektipäällikkö kävi eri toimijoiden kanssa läpi tut-

kimussuunnitelmat. Läpikäyntien yhteydessä sovittiin tutkimusrajauksista päällekkäisten

tutkimustoimenpiteiden estämiseksi. Mahdollisia tutkimuspäällekkäisyyksiä voisivat olla

esim. sadevesi-, salaoja- ja hormirakenteet sekä sisäilman olosuhdeseurantamittaukset.

Tutkimusten rakenneavausten paikkoja määritettäessä yhdisteltiin rakenneteknisen tut-

kimuksen sekä haitta-ainetutkimuksen rakenneavauspaikkoja siten, että useista raken-

neavauspaikoista tarkasteltiin ja dokumentoitiin rakenteet, suoritettiin tarvittavat mittauk-

set sekä otettiin mahdolliset mikrobimateriaalinäytteet ja haitta-ainenäytteet ennen ra-

kenneavauspaikkojen lopullista sulkemista. Rakenneavauspaikkoja yhdistelemällä ja ai-
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katauluista sopimalla eri näytteenottajien, rakenneavausten suorittajien ja niiden um-

peen rakentajien kanssa, estettiin se, että samoihin rakennekerroksiin olisi toteutettu yli-

määräisiä rakenneavauksia. Rakenneavaukset paikattiin alustavasti siten, että tutkimus-

organisaation eri jäsenet pääsivät ottamaan näytteet rakenneavauksista aikataulun mu-

kaisesti ja rakenneavaukset paikattiin lopullisesti vasta kun kaikki tarvittavat tutkimukset

oli suoritettu rakenneavauksille. Viestintää hoidettiin käyttäjien suuntaan suurimmaksi

osaksi vain projektipäällikön toimesta, mutta tilaajan suuntaan eri toimijat olivat pääsään-

töisesti itse suoraan yhteydessä. Tämä johtui siitä, että kaikki eri toimijat olivat saaneet

suoran toimeksiannon tilaajalta ja projektipäälliköllä ei täten ollut käskyvaltaa eikä talou-

dellista valtaa eri toimijoiden toimeksiantoihin.

Kenttätutkimukset toteutettiin suunnitellussa aikataulussa ja tilaaja sai kaikki tutkimusra-

portin haluamassaan aikataulussa. Raportointiaikaa olisi voinut kuitenkin aikatauluja yh-

tenäistämällä vielä kiristää.

9 Pohdinta

Eri toimijoiden muodostaman tutkimusorganisaation projektipäälliköltä puuttuu suora

käskyvalta eri yritysten henkilöstöihin ja asiat onkin saatava sujumaan sopimalla ja koor-

dinoimalla. Projektipäällikön roolissa korostuvatkin sosiaaliset taidot sekä yhteistyökyky.

Projektipäällikön on oltava toiminnassaan johdonmukainen, selkeä ja aktiivinen. Projek-

tin etenemistä on seurattava tarkasti ja tarvittaessa projektipäällikön on vietävä projektia

eteenpäin vaikka ”runnomalla” (Pelin 2008).

Tiedotuksella ja viestinnällä tutkimusorganisaation sisällä sekä tilaajatahoon ja käyttäjiin

on tärkeä rooli projektin onnistumisessa. Viestintää pystyttäisiin selkeyttämään ja yhte-

näistämään vielä huomattavasti esimerkkikohteen toteutuksesta. Kaikki tilaajaan sekä

käyttäjiin kohdistuva viestintä olisi suositeltavaa toteuttaa projektipäällikön kautta. Tämä

tarkoittaa sitä, että kaikki eri toimijoiden viestit ja kysymykset ohjattaisiin projektipäälli-

kölle, joka koostaisi viestit ja toimisi linkkinä tilaajaan sekä käyttäjätahoon. Toimintatapa

vähentäisi yksittäisiä yhteydenottoja sekä antaisi parempaa työrauhaa sekä tilaajalle että

käyttäjille.
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Tutkimusorganisaation projektipäällikön ei tarvitse olla kaikkien eri alojen kokenein asi-

antuntija hankkeessa, mutta hänellä on suositeltavaa olla laaja-alainen osaamisen tutki-

mushankkeista ja vähintään kohtuullinen ymmärrys hankkeen kaikista eri tutki-

musaloista. Kattavia kuntotutkimuksia toteuttavissa yrityksissä olisi suositeltavaa järjes-

tää projektinjohtokoulutuksia hankkeissa projektipäällikkönä toimiville ja tehtäviin tulevai-

suudessa siirtyville henkilöille. Alan kuntotutkimusoppaita ja ohjeistuksia alkaa jo ole-

maan, mutta niissä ei laajamittaisesti käsitellä eri toimijoiden muodostavien tutkimusor-

ganisaatioiden projektinjohtotehtäviä. Ohjeistuksesta olisi varmasti hyötyä tulevaisuu-

dessa. Ohjeistuksessa olisi myös suositeltavaa käsitellä tutkimusprosessien eroavai-

suuksia isoissa ja haastavissa kohteissa suhteessa tavanomaisiin kuntotutkimushank-

keisiin. Alan tilaajatahoille suunnatussa ohjeistuksessa olisi myös suositeltavaa antaa

suuntaviivat siihen, kuinka kattavissa sekä laajoissa projekteissa tilaajatahon on suosi-

teltavaa palkata hankkeelle vastuullinen projektipäällikkö. Tulevaisuudessa laajoja tutki-

mushankkeita todennäköisesti pilkotaan ja kilpailutetaan eri kokonaisuuksiin vielä ny-

kyistä enemmän, jolloin projektipäällikön vastuu ja tarve tulee oletusarvoisesti kasva-

maan nykyisestä.

Tilaajatahojen harkittavaksi jää myös se, että voisiko tilaajataho erillisellä konsulttisopi-

muksella alistaa eri asiantuntijaorganisaatioiden henkilöstöt erillisen projektipäällikön

käskyvallan alle.
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1. TIIVISTELMÄ 
Kohde on vuonna 1910 valmistunut koulurakennus, joka sijaitsee Helsingissä Punavuoren 
kaupunginosassa. Rakennuksessa on yhteensä neljä maanpäällistä kerrosta, kellarikerros 
sekä ullakkotilat. Rakennuksen tontilla on erillinen ulkovarastorakennus. 

Tilaaja haluaa selvittää rakenne-, kosteus- ja sisäilmateknisellä kuntotutkimuksella kohteen 
rakenteet ja niiden kunnon peruskorjauksen hankesuunnittelua varten.  

Rakennusta ei ole varustettu salaojitusjärjestelmällä ja maanvastaiset seinät on vedeneris-
tetty vain osin ulkopuolelta. Maanvastaisissa seinä- ja lattiarakenteissa ei ole merkittäviä 
vaurioita, mutta alkuperäisten rakenteiden sisäpuolisten vedeneristeiden teoreettinen tek-
ninen käyttöikä on loppunut. Rakennus on suositeltavaa salaojittaa ja maanvastaiset seinät 
vedeneristää ulkokautta kauttaaltaan kosteusrasituksen vähentämiseksi. 

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita rakennuksen 
pohjoispäädyssä. Iltapäiväkerhon, käytävän ja kouluisännän huoneen vaurioituneet alapoh-
jarakenteet suositellaan saneerattavaksi peruskorjauksen yhteydessä.  

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteen alla sijaitsevat putkitunnelit ovat tällä hetkellä 
ylipaineisia sisäilmaan nähden, joka mahdollistaa epäpuhtauksien pääsyn putkitunneleista 
rakennuksen sisäilmaan. Putkitunnelit suositellaan koneellisesti alipaineistamaan peruskor-
jauksen yhteydessä. 

Rakennuksen välipohjat ovat eristämättömiä betonirakenteisia kaksoislaattapalkisto väli-
pohjia. Rakenneavauksilla rakenteen ontelotiloissa havaittiin paikoin muottilaudoitusta ja 
vähäisessä määrin rakennusjätettä. Välipohjissa todettiin tiiveystarkasteluissa epätiiveys-
kohtia jotka on suositeltavaa tiivistää peruskorjauksen yhteydessä. Ilmayhteys välipohjien 
ontelotiloista huoneilmaan ei ole suositeltavaa.  

Maanpäälliset ulkoseinät ja suurin osa väliseinistä on massiivitiilirakenteisia. Ulko- ja väli-
seinärakenteissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Rakenteille suositellaan yksittäisiä pie-
nille alueille rajoittuvia pinnoituskorjauksia. 

Rakennuksen yläpohjarakenteen puurunkorakenteissa ja koksikuonaeristyskerroksessa on 
kosteus- ja mikrobivaurioita, mutta koska eristetilasta ei havaittu ilmayhteyttä alapuolisiin 
tiloihin, vaurioita ei ole välttämätöntä saneerata peruskorjauksen yhteydessä. Olemassa 
olevat vauriot tulee huomioida kuitenkin yläpohjan mahdollisissa tulevissa korjauksissa. 

Liikuntasalin suihku- ja pukutilat ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä. Tilojen saneeraus on 
suositeltavaa tehdä peruskorjauksen yhteydessä. 

Rakennukseen toteutettiin tämän tutkimuksen kanssa samanaikaisesti ulkovaipparakentei-
den kuntotutkimus (Wise Group Finland Oy), haitta-ainetutkimus (WSP Finland Oy) sekä 
LVI-tutkimus (Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy). 
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2. YHTEYSTIEDOT 

2.1 Kohde 
Cygnaeuksen ala-aste 
Ratakatu 8 
00120 HELSINKI 

2.2 Tilaaja 
Helsingin kaupunki 
Kaupunkiympäristö, Rakennukset ja yleiset alueet  
Marko Lahti 
Elimäenkatu 5 
00510 HELSINKI  

2.3 Tutkimusten suoritus 
Wise Group Finland Oy 
Sinikalliontie 5    
02360 Espoo 
 
Tero Hannuksela, ins. AMK      
email. tero.hannuksela@wisegroup.fi 
 
Johanna Kasurinen, ins. AMK      
email. johanna.kasurinen@wisegroup.fi 
 
Jussi Erkkilä, ins. AMK 
email. jussi.erkkila@wisegroup.fi 
 

3. TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT 

3.1 Toimeksiannon tausta, tavoitteet 
Toimeksiannon tavoitteena on toteuttaa kattava rakennustekninen kuntotutkimus, jossa 
saadaan selville kiinteistön rakenteet, niiden kunto, mahdollisten vaurioiden aiheuttajat, tar-
vittava saneerauslaajuus ja arvioida sekä tutkia sisäilman laatuun vaikuttavia muita tekijöitä. 
Tutkimus käsittää koko rakennuksen sekä tontilla sijaitsevan piharakennuksen sisäpuoliset 
tilat ja rakenteet. 

Rakennuksen käyttäjät eivät ole saatujen tietojen mukaan tunteneet suuria puutteita raken-
nuksen sisäilmanlaadussa. Joissakin tiloissa on kuitenkin havaittu riittämätöntä ilmanvaih-
toa. 

Tutkimustulosten ja havaintojen perusteella määritettyjen korjaustarpeiden mukaan anne-
taan korjaussuositukset tutkituille rakenteille. Raportti toimii sekä lähtötietoina hanke- ja to-
teutussuunnittelulle, että pohjana myös päätöksen teolle korjaustapoja arvioitaessa. 

Rakennukseen tehdään samanaikaisesti ulkovaipparakenteiden kuntotutkimus (Wise 
Group Finland Oy), haitta-ainetutkimus (WSP Finland Oy) sekä LVI-tutkimus (Asiantuntija-
palvelut Lukkari Oy). 
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3.2 Lähtötiedot 
Toimeksiannon lähtötiedoiksi on luovutettu PAKKI-järjestelmän tunnukset sekä järjestel-
mässä olevat tiedot.  

Kohteen alkuperäisiä rakennepiirustuksia ei ollut saatavilla tutkimuksen aikana. 

Käytössä olleet asiakirjat ja piirustukset: 

− Lämpökuvausraportti, 2016, Raksystems Insinööritoimisto Oy 
− Pohjapiirustustukset, 2015 
− Rakenne- ja äänitekniset tutkimukset talonmiehen asuntoon, 2014, Wise Group Fin-

land Oy 
− Keittiön perusparannuksen LVI-piirustukset, 2002, Insinööritoimisto Kari Varpelaide 

Oy 
− Energiakatselmusraportti, 1998, Insinööritoimisto Nurmi oy 
− Arkkitehtipiirustuksia, 1979 

3.3 Kohteen yleistietoja 
Kohde on vuonna 1910 valmistunut koulurakennus, joka sijaitsee Helsingissä Punavuoren 
kaupunginosassa. Rakennus on merkitty asemakaavassa historiallisesti arvokkaaksi ja 
kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittäväksi rakennukseksi, joka tulee huomioida 
etenkin julkisivukorjausten yhteydessä. Rakennuksessa on yhteensä neljä maanpäällistä 
kerrosta, kellarikerros sekä ullakkotilat. Rakennuksen tontilla on erillinen ulkovarastoraken-
nus. 

Rakennuksen vesikattona on pääosin tiilikate ja muutamilla lappeilla sekä ulkovarastora-
kennuksessa on peltikate. Ulkoseinät ovat massiivitiilimuurattuja. Julkisivut ovat rapattuja 
sekä maalattuja ja niiden alaosat on verhoiltu graniittikivellä. Alapohja- ja välipohjarakenteet 
ovat pääosin betonirakenteisia, liikuntasalissa on puuvälipohjarakenne.  

Bruttoala:  3200 brm2 
Tilavuus:  14 000 m3 
Ilmanvaihto: Pääosin koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä, osittain koneellinen 

tuloilmanvaihtojärjestelmä (luokkatiloissa painovoimainen).  
Lämmitys: Kaukolämpö 
 

Alkuperäisiä rakenne- ja materiaaliratkaisuja on esitetty kuvissa 3.1-3.2.  
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Kuva 3.1 Kuva koulun käytävältä vuonna 1913, Brander 
Signe, Helsingin Kaupunginmuseo  Kuva 3.2 Ratakadun puoleinen julkisivu 1910-luvulla, 

Helsingin Kaupunginmuseo 
 

3.3.1 Aikaisemmin suoritetut, tiedossa olevat korjaukset 

− Entisen talonmiehen asunnon tilamuutos, 2015 
− Vesikatteen uusiminen, 2012 
− Julkisivujen huoltomaalaus, 2010 
− Ruokalan seinien alaosan injektointi, 2006 
− Keittiön lattiarakenteet uusittu, 2002 
− Asunto muutettu opetustilaksi (eteläkulman kerhotila), 2002 
− WC-käytävän ja vessojen kunnostus, 2001 
− Osittainen pihakorjaus, salaojitusta ei ole tehty korjauksen yhteydessä, 2000 
− Liikuntasalin pukuhuoneiden ja suihkutilojen kunnostus, 1979 

Suoritetuista perusparannuksista oli saatavilla yksittäisiä suunnitelma-asiakirjoja. 

4. ALAPOHJARAKENTEET (AP1-AP7) 
Kellaritiloihin tehtiin yksi rakenneavaus (RA.20-AP) varastotilaan kellarin ylemmälle tasolle. 
Rakenne on maanvastainen alapohjarakenne AP1. Kellarin lämmönjakohuoneeseen ei 
tehty rakenneavausta mahdollisen alapohjarakenteessa olevan vedenpaine-eristyksen 
vuoksi. 
Ensimmäisessä kerroksessa keittiön alapohjarakenne AP2 tutkittiin rakenneavauksella 
RA.17-AP. Kyseistä rakennetta esiintyy vain keittiössä. Keittiön alla on ryömintätila.  
Ruokalassa esiintyy alapohjarakennetta AP3 tilan pohjoispäädyssä. Ruokalaan tehtiin ra-
kenneavaus RA.18-AP sekä porareikiä rakenteen selvittämistä varten. Ruokalan pohjois-
päädyn ja keittiön väliin jää ruokalatila, jonka alla on kellaritilat. Kyseisen tilan rakenne on 
käsitelty kappaleessa 5 välipohjarakenteet. 
Rakennuksen eteläpäädyssä on iltapäiväkerhotilat. Tiloissa on aikaisemmin ollut asunto, 
mutta tilat on saneerattu kerhotiloiksi. Tilassa on maanvastainen alapohjarakenne AP4, joka 
todettiin rakenneavauksella RA.08-AP. 
Wc-käytävällä sijaitsevaan wc-tilaan tehtiin rakenneavaus RA.28-AP. Kyseistä maanvas-
taista alapohjarakennetta AP5 on käytävällä sijaitsevissa wc-tiloissa.  
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Ensimmäisen kerroksen käytävälle tehtiin rakenneavaus RA.09-AP. Käytävän maanvas-
taista alapohjarakennetta AP6 on ensimmäisen kerroksen aulan tiloissa ja käytävällä. 
Ensimmäisen kerroksen sisäpihan puoleiseen sisäänkäyntiin tehtiin rakenneavaus RA.19-
AP. 
Ulkovarastoon tehtiin kaksi rakenneavausta maanvastaisiin alapohjarakenteisiin. Varaston 
eteläpäädyn alapohjarakenne AP8 todettiin rakenneavauksella RA.11-AP. Ulkovaraston 
pohjoispäädyn alapohjarakenteeseen AP9 tehtiin rakenneavaus RA.10-AP. 
Teknisentyönluokan pohjoispäädyssä on maanvastainen alapohjarakenne AP10, joka to-
dettiin rakenneavauksella RA.26-AP. Teknisentyönluokka sijaitsee toisessa kerroksessa. 
Luokan eteläpäädyn alapuolella on varasto (entinen talonmiehen asunto) ensimmäisessä 
kerroksessa. Teknisen työnluokan eteläpäädyn rakenne on käsitelty kappaleessa 5 väli-
pohjarakenne. 
Varaston alapohjarakenteisiin ei tehty rakenneavauksia. Kyseiset tilat on tutkittu 2014 ja 
saneerattu 2015 saatujen lähtötietojen perusteella. 
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4.1 Rakennetyyppi 
 

AP1, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.20-AP todennettu rakenne kellarissa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

- maali 

210 betoni 

- vedeneriste 

  

   

   

   AP1, rakenneavaus RA.20-AP 

 
AP2, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.17-AP todennettu rakenne keittiössä. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

- epoksipinnoite 

30 betoni 

130 betoni 

150 styrox 

 ryömintätila  

   

   AP2, rakenneavaus RA.17-AP 

 
AP3, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.18-AP sekä porarei’illä todennettu rakenne ruokalassa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

8 keraaminen laatta 

2 tasoite 

30 betoni 

70 betoni 

- bitumisively  

150 betoni  

 tiili, hiekka  AP3, rakenneavaus RA.18-AP 
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AP4, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.08-AP todennettu rakenne eteläkulman kerhotilassa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

 

- linoleumimatto 

1 tasoite 

100 teräsbetoni 

- paperi 

100 styrox  

550 murske  

- suodatinkangas  

   AP4, rakenneavaus RA.08-AP 

 
AP5, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.28-AP todennettu rakenne wc-tiloissa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

3 laatta 

4 tasoite 

3 tasoite 

1 vedeneriste (joustava) 

70 betoni  

155 betoni  

 hiekkaa, tiilimurskaa  AP5, rakenneavaus RA.28-AP 

 
AP6, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.09-AP todennettu rakenne käytävällä. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

 

15 laatta 

45 betoni 

90 betoni 

- bitumisively 

100…120 betoni  

>600 hiekka  

   AP6, rakenneavaus RA.09-AP 
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AP7, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.19-AP todennettu rakenne sisäpihan sisäänkäynnissä, ensimmäi-
sessä kerroksessa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

 kivilaatta 

10 tasoite/betoni 

- bitumisively 

~150 betoni 

~100 tiili  

   

   AP7, rakenneavaus RA.19-AP 

 
 

AP8, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.11-AP todennettu rakenne ulkovarastossa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

55…65 betoni 

10…20 hiekka 

- bitumisively 

105…110 betoni 

10…20 ilmatila  

>125 hiekka  

   AP8, rakenneavaus RA.11-AP 

 

AP9, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.10-AP todennettu rakenne ulkovarastossa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

15 vaneri 

50 puukoolaus 

150 hiekka 

255 betoni 

- hiekka  

   

   AP9, rakenneavaus RA.10-AP 
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AP10, Alapohjarakenne, rakenneavauksella RA.26-AP todennettu rakenne teknisentyön luokan pohjoispää-
dyssä. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

- betonimaali 

10 betoni 

30 betoni 

10…15 betoni 

0…15 hiekka  

40…50 betoni  

3 bitumisively  AP10, rakenneavaus RA.26-AP 

60…65 betoni   

>300 hiekka + tiilimurska   

 

4.2 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset 
Rakennuksen alapohjarakenteita on saneerattu eri ajankohtina. Osa alapohjarakenteista 
on uusittu kokonaan, osaan on vaihdettu vain pintamateriaalit ja osa rakenteista on alkupe-
räisiä. Kaikkien uusittujen rakenteiden uusimisajankohta ei ole tarkasti tiedossa. 

Kiinteistön lämpöjohdot on uusittu 1969. Alapohjarakenteita on avattu 1.kerroksen ulkosei-
nälinjalta lämpöjohtojen uusimisen yhteydessä. Havaintojen mukaan ruokalan pohjoispää-
dyn alapohjan pintamateriaali on uusittu joko kyseisenä ajankohtana tai myöhemmin tilassa 
kulkevan putkitunnelin kunnostustöiden yhteydessä. 

Keittiön alapohjarakenteet on uusittu 2002 epoksipinnoitteisella betonilaatalla. 

Ensimmäisen kerroksen wc-tilat on saneerattu 2001. Wc-tilojen muutostyön yhteydessä ra-
kennuksen pohjoisen kulman tilaratkaisuja on muutettu uusilla väliseinillä ja tiloihin on tehty 
uudet vesijohdot ja viemärit. Wc-tilojen välissä on käytävä, jonka alla on putkikanaali. Ole-
tettavasti wc-tilojen saneerauksen yhteydessä myös viereisen iltapäiväkerhon ja kouluisän-
nän huoneen alapohjan pintamateriaaleja on uusittu.  

Rakennuksen eteläkulmassa on aikaisemmin ollut asunto, joka on muutettu kerhotilaksi 
2002. Alapohjarakenteet on uusittu tilamuutoksen yhteydessä kiinteistökierroksella saadun 
tiedon mukaan. 

Ensimmäisen kerroksen käytävän alapohjarakenteet ja lattialaatat ovat havaintojen perus-
teella alkuperäiset. 

Entisen talonmiehen asuntoon on tehty rakenne- ja äänitekninen tutkimus 2014. Asuntoon 
on tehty tilamuutos tutkimusten jälkeen, väliseinät on purettu ja alapohjarakenteet on sa-
neerattu. 

4.3 Rakenteesta tehdyt havainnot 
Alapohjarakenteiden rakennetyyppejä ei ollut saatavilla tutkimuksen lähtötiedoissa. Alapoh-
jarakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia rakenteiden tarkastelua ja dokumentointia var-
ten. Rakenneavausten sijainnit ilmenevät liitteenä olevista tutkimuskartoista (Liite 1, sivut 
1-6). 
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Alapohjarakenteiden rakennetyypit vaihtelevat runsaasti ja niitä on uusittu useina eri ajan-
kohtina. Pääosin alapohjarakenteet ovat maanvastaisia lämmöneristämättömiä betonilaat-
toja, joiden lattiapäällysteet vaihtelevat tilakohtaisesti. 

Kellarikerroksen kaikki lattiat ovat maanvastaisia betonirakenteita (AP1). Kellarin lattioiden 
maalipinnoissa ei havaittu merkittäviä puutteita tai kosteudesta aiheutunutta alustasta irtoa-
mista. Rakenneavaus (RA.20-AP) tehtiin kellarikerroksen varastotilaan kellarin ylemmälle 
tasolle. Rakenneavaus lopetettiin vedeneristeeseen. Kellarin alemmalla tasolla sijaitsevaan 
lämmönjakohuoneeseen ei tehty rakenneavausta alapohjan mahdollisen vedenpaine-eris-
tyksen takia. Alemmalla tasolla lämmönjakohuoneessa on vuotovesien pumppukaivo, johon 
on johdettu kellarin jätevedet.  

Ensimmäisen kerroksen keittiön lattiarakenteet on uusittu 2002 saatujen lähtötietojen pe-
rusteella. Kyseistä alapohjarakennetta AP2 esiintyy vain keittiössä. Keittiön lattian pintama-
teriaalina on epoksipinnoite. Epoksipinnoitteessa havaittiin muutamia halkeamia. Teräsbe-
tonilaatan alla on 150 mm styrox. Keittiön vesi- ja viemärijohdot on uusittu alapohjaraken-
teiden uusimisen yhteydessä havaintojen perusteella. Keittiön alla on ryömintätila, johon on 
pääsy kellarin kautta. Ryömintätilassa kulkevat putket on kannakoitu teräsbetonilaatasta. 
Tilan pohjalla on aistinvaraisesti kuivaa mursketta. 

Ruokalan alapohjarakennetta AP3 on ruokalan pohjoispäädyssä. Ruokalan alapohjara-
kenne on betonirakenteinen. Alapohja on vedeneristetty bitumisivelyllä ja tilan pintamateri-
aalina on laatat, joiden uusimisen ajankohta ei ole tiedossa. Ruokalaan tehdyssä raken-
neavauksessa (RA.18-AP) havaittiin kiinteistön lämmitysverkon meno- ja paluujohtoja. Joh-
tojen ympärillä on putkieristeitä sekä puutavaraa. Ruokalan kohdalla kulkee putkikanaali, 
joka on kunnostettu havaintojen perusteella. Ruokalaan tehtiin rakenneavausten lisäksi po-
rareikiä rakenteen tarkentamiseksi. Porareikien perusteella alapohjan alustäyttönä on hiek-
kaa, jonka seassa on tiiltä. 

Ruokalan rakenneavauksen yhteydessä porattiin alapohjarakenteessa lämmitysverkon ve-
sijohtoon, joka aiheutti putkivuodon. Putkivuodon seurauksena alapohjarakenteen alapuo-
liseen rakentamattomaan tilaan vuoti lämmitysverkostosta vettä. Ruokalan rakenneavaus 
ja putkivuodon kohta on noin kahden metrin päässä kellarin maanvastaisesta väliseinästä. 
Väliseinän sisäpinnassa on havaittavissa noin kolmen neliömetrin alueella kohonneita pin-
takosteusarvoja kellarissa. Kellarin maanvastaisen seinän toimenpiteet on esitetty kappa-
leessa 6. Maanvastaiset seinärakenteet. 

Rakennuksen eteläpäädyn päiväkerhotilojen alapohjarakenne AP4 on uusittu 2002 kiinteis-
tökierroksella saatujen tietojen mukaan. Iltapäiväkerhon alapohjarakenteena on linoleumi-
mattopinnoitettu teräsbetonilaatta, jonka alapuolisena lämmöneristeenä on käytetty styrox-
eristettä. Rakenteen alla on murskekerros, jossa on paljon hienoa ainesta. 
Ensimmäisen kerroksen käytävällä sijaitsevien wc-tilojen alapohjarakenne AP5 on uusittu 
2001 lähtötietojen perusteella. Wc-tiloissa on keraaminen laatoitus lattian pintamateriaalina. 
Wc-tilojen yhteydessä olevan wc-käytävän alla kulkee putkikanaali, jonka rakenne eroaa 
wc-tiloista. Käytävällä kanaalin kohdalla on liittolaatta ja pintamateriaalina linoleumimatto. 
Ensimmäisen kerroksen käytävällä on pintamateriaalina alkuperäiset lattialaatat. Käytävän 
laatoissa on paikoin normaalia käytön aiheuttamaa kulumaa, kolhuja ja likaantumaa. Ala-
pohjarakenteena on betonilaatta. Betonirakenteiden välissä on vedeneristyssively. Alapoh-
jarakenteen pohjalaatan alla todettiin hienoa hiekkaa, joka oli rakenneavauskohdassa kos-
teaa. Alapohjarakenteen yläpinnassa ei havaittu pintakosteuskartoituksessa kohenneita ar-
voja. Alapohjan betonilaattojen välissä oleva vedeneristys on havaintojen perusteella kun-
nossa, koska alapohjassa ei havaittu pintakosteuskartoituksessa kohonneita arvoja 
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Ulkovarastorakennuksessa on kahta eri alapohjatyyppiä (AP8 ja AP9). Molemmissa raken-
teissa on betonilaatta, jonka alla on hienoa hiekkaa. Alapohjarakenteessa AP9 betonilaatan 
päällä on hiekkaa ja koolaus, jonka päällä on vanerilevyt.   

Toisessa kerroksessa sijaitsevan teknisentyönluokan pohjoispäädyssä on maanvastainen 
alapohjarakenne AP10. Alapohjarakenteena on betonilaatta, joka on maalipinnoitettu. Be-
tonilaattojen välissä on vedeneriste. Pohjalaatan alapuolella on hiekkaa, jonka seassa on 
tiilimurskaa. Teknisentyönluokan lattiassa ei havaittu pintakosteuskartoituksessa kohon-
neita arvoja tai pinnoitteissa merkkejä vanhoista kosteusvaurioista. 

Rakennuksen pohjoiskulman iltapäiväkerhotilojen ja viereisen käytävän pintamateriaalina 
on linoleumimatto. Porareikien perusteella tilan alapohjarakenne AP11 on maanvastainen 
betonilaatta, jossa on noin 200 mm syvyydellä bitumivedeneristys. Havaintojen perusteella 
rakenne on alkuperäinen lattian pintamateriaaleja lukuun ottamatta. Pintamateriaalit on uu-
sittu arvion mukaan wc-tilojen saneerauksen yhteydessä vuonna 2001. 

Entisen talonmiehen asunto on muutettu vuonna 2015 varastoksi. Tilan väliseinät on purettu 
ja alapohjarakenteet on saneerattu. Uuden betonipintaisen lattian yläpinnan taso on noin 
40cm matalammalla kuin vanhan lattian pinta. Tilaan on valettu uudet betoniset portaat 
ulko-ovelle. Betonipintaisen lattian pinnassa on halkeilua. 

Havaintoja alapohjarakenteista on esitetty kuvissa 4.1–4.22. 

 

Kuva 4.1 Yleiskuva kellarikerroksen lämmönjakohuo-
neesta. Maalattu betonirakenteinen alapohja.  Kuva 4.2. Kellarin vuotovesien pumppukaivo. 
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Kuva 4.3 Teknisentyönluokan alapohjarakenteiden pin-
tamateriaalit; maalattu betoni, kolikkomatto, lautalattia.  

 Kuva 4.4. Teknisentyön luokan alapohjan raken-
neavaus. Rakenteen alustäyttönä on hiekkaa ja tiilimurs-
kaa. 

 

 

Kuva 4.5. Yleiskuva wc-käytävältä. Wc-käytävän alla 
kulkee putkikanaali. Kanaalin kohdalla rakenteena liitto-
laatta, jonka yläpinnassa linoleumi. 

 Kuva 4.6 Ensimmäisen kerroksen wc-käytävän ves-
soissa on mosaiikkilaatoitus. 
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Kuva 4.7. Yleiskuva 1.kerroksen aulasta. Käytävillä 
laattalattia.  Kuva 4.8. Yleiskuva ensimmäisen kerroksen aulatilasta. 

Tilan pintamateriaalina laatat. 
 

 

Kuva 4.9. Yleiskuva ruokalan keskiosasta. Keskiosassa 
lattian pintamateriaalina kivilaatta. Ruokalan keskiosan 
alla on kellaritilat. 

 
Kuva 4.10 Yleiskuva ruokalan pohjoispäädystä. Pohjois-
päädyssä lattian pintamateriaalina keraaminen laatta. 
Tilan alla rakentamatonta tilaa. 

 

 

4.11. Ruokalan rakenneavaus lämpöjohtojen kohdalta. 
Avauksen kohdalla puutavaraa ja putkieristeitä.  

Kuva 4.12. Ensimmäisen kerroksen käytävän (pohjoinen 
kulma) linoleumimatosta otettiin näyte mikrobitutkimuk-
sia varten. 
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Kuva 4.13 Yleiskuva keittiöstä. Keittiön maanvastai-
sessa alapohjarakenteessa on pinnoitteena 
epoksi. 

 Kuva 4.14 Keittiön lattian epoksipinnoitteessa on halkei-
lua. 

 

 

Kuva 4.15. Yleiskuva kouluisännän huoneesta. Huo-
neessa linoleumimatto pinnoitteena.  

Kuva 4.16 Kuva sisäpihalta. Entisen talonmiehen asunto 
joka on saneerattu varastoksi. Varasto on osin maanpin-
nan alapuolinen tila. 

 

 

 

Kuva 4.17. Varastossa on betonipintaiset lattiat.  Kuva 4.18. Betonipinnassa on halkeilua. 
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Kuva 4.19. Eteläkulman kerhotilat. Alapohjarakenteet 
on saneerattu 2002.  Kuva 4.20. Alapohjan täyttönä murske jossa paljon hie-

noa ainesta. 
 
 

 

Kuva 4.21. Koulurakennuksen pihassa oleva varastora-
kennus.   Kuva 4.22. Varaston lattiassa (AP9) hiekkatäyttö ja va-

nerilevytetty pinta.  
 

4.4 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset 

4.4.1 Kosteuskartoitus 

Kosteuskartoitus käsitti alapohjarakenteen pintojen kosteuskartoituksen koko rakennuksen 
sekä ulkovaraston laajuudelta. Kellarikerroksessa ja ensimmäisen kerroksen pohjoisessa 
kulmassa sekä siivouskomerossa havaittiin kohonneita kosteuskartoitustuloksia. Kohon-
neet kosteuskartoitustulokset on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirustuksissa (Liite 1, sivut 
1-6). 

4.4.2 Rakennekosteusmittaus 

Rakennekosteusmittaus käsitti maanvastaisten alapohjarakenteiden rakennekosteusmit-
taukset. Kosteusmittaus suoritettiin porareikämittauksina sekä viiltomittauksina muovima-
ton alle. Rakennekosteusmittausten perusteella on pyritty arvioimaan kosteuslähteen ai-
heuttajaa. 
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Rakennekosteusmittausten sijainnit on esitetty raportin liitteenä olevissa tutkimuskartoissa 
(Liite 1, sivut 1-6). Mittaustulokset on esitetty taulukossa 4.1.  

Taulukko 4.1 

Mittauspiste Suh-
teelli-
nen 
kosteus 
[RH%] 

Lämpö-
tila 
[ºC] 

Huokosilman 
kosteuspitoi-
suus g/m3 

Tunnus Tila Rakenne (mittauskohteen materi-
aali) 

  Mit-
taus-
syvyys 
[mm] 

KO.01-AP 
KO.02-AP 
KO.02-AP 
KO.03-AP 
KO.03-AP 
KO.03-AP 
KO.04-AP 
KO.04-AP 
KO.05-AP 
KO.05-AP 
KO.06-AP 
KO.06-AP 

Varasto 
Varasto 
Varasto 
Kerhotila (etelä) 
Kerhotila (etelä) 
Kerhotila (etelä) 
Kerhotila (pohj.) 
Kerhotila (pohj.) 
Kellari 
Kellari 
Kellari 
Kellari 
 

AP9, betoni  
AP8, betoni  
AP8, betoni (ved.er.ap) 
AP4, betoni 
AP4, betoni  
AP4, styrox  
AP11, betoni  
AP11, betoni  
AP1, betoni  
AP1, betoni 
AP1, betoni 
AP1, betoni 
 

 
20 
30 
100 
30 
60 
läpi 
30 
100 
30 
80 
30 
80 
 

68,8 
79,0 
89,9 
43,6 
43,7 
54,0 
74,2 
88,3 
78,4 
79,3 
77,7 
80,2 
 

+17,2 
+18,0 
+17,4 
+22,7 
+22,6 
+22,1 
+21,2 
+20,7 
+20,2 
+19,8 
+19,7 
+19,4 
 

10,1 
12,1 
13,3 
8,8 
8,8 
10,5 
13,8 
16,0 
13,7 
13,6 
13,3 
13,5 
 

VM.05 
VM.06 
VM.07 
VM.08 
VM.09 
VM.10 

Kerhotila (etelä) 
Kerhotila (etelä) 
Kerhotila (pohj.) 
Käytävä 
Käytävä 
Kouluisäntä 

AP4, muovimaton alle 
AP4, muovimaton alle 
AP11, muovimaton alle 
liittolaatta, muovimaton alle 
liittolaatta, muovimaton alle 
AP11, muovimaton alle 
Sisäilma 5.7.2017 

 - 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

69,7 
66,5 
99,8 
84,3 
83,0 
89,4 
47,1 

+20,4 
+22,3 
+20,6 
+22,4 
+20,8 
+19,8 
+20,1 

12,4 
13,2 
17,9 
16,7 
15,0 
15,3 
8,3 

       

Maanvastaisissa alapohjarakenteissa havaittiin rakennekosteusmittauksilla sekä viiltomit-
tauksilla kohonneita kosteusmittaustuloksia ensimmäisen kerroksen pohjoiskulmassa ker-
hotiloissa, wc-käytävällä ja kouluisännänhuoneessa. 

KO.02-AP (mittaussyvyys 100 mm) on mitattu alapohjan kosteuseristyksen alapuolelta. 

4.4.3 Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset 

Maanvastaisen alapohjarakenteen linoleumimatosta otettiin materiaalinäyte MA.01-AP mik-
robitutkimuksia varten ensimmäisen kerroksen käytävältä. Alueella havaittiin kohonneita ar-
voja kosteuskartoituksessa. Linoleumimaton havaittiin olevan haurastunut näytteenottokoh-
dasta. Linoleumi halkeili näytteenoton yhteydessä. 

Näytteet on esitetty taulukossa 4.2. 

Taulukko 4.2 
Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos 
MA.01-AP Käyt. Alapohjarakenne Linoleumi vahva viite vauriosta 

Materiaalinäytteiden analyysivastaukset on esitetty liitteessä (Liite 2, sivut 1-4).  

Laboratorioanalyysissa todettiin vahva viite vauriosta materiaalinäytteessä MA.01-AP. 
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4.5 Johtopäätökset 
Rakennusaikakaudelle tyypillistä on, että maanvastaisten alapohjarakenteiden kapillaari-
kosteuden katkaisu on puutteellinen tai se puuttuu kokonaan. Maanvastaisissa rakenteissa 
sisäpuolen pintakäsittelyn on suositeltavaa olla vesihöyryä hyvin läpäisevää ja kosteusra-
situsta kestävää.  

Rakennuksen maanvastaisten alapohjarakenteiden alapuolinen maa-aines on pääasiassa 
hienoa hiekkaa, jonka voidaan olettaa nostavan kapillaarikosteutta yläpuolelta bitumisivel-
tyyn pohjalaattaan. Maanvastaisissa alapohjarakenteissa todettiin paikoin kohonnutta ra-
kennekosteutta kellarikerroksessa. Alapohjarakenteessa sijaitseva vedeneristyskerros on 
kosteusmittaustulosten perusteella paikoin menettänyt kykynsä estää kapillaarikosteuden 
nousun vedeneristeen yläpuoliseen rakenteeseen. Kellarikerroksen alapohjarakenteessa ei 
kuitenkaan ole kosteusvaurioalttiita rakenneosia ja pintamaalin voidaan olettaa olevan ve-
sihöyryä läpäisevää. Kellarikerros ei myöskään ole päivittäisessä käytössä. 

Ensimmäisen kerroksen keittiön epoksipinnoitteessa on halkeamia. Keittiön lattiat ovat päi-
vittäin kosteusrasituksessa käytön aikana, joten pinnoitteen tulisi olla kauttaaltaan ehjä. 

Ruokalan alapohjarakenteissa ei havaittu kohonneita pintakosteusarvoja kosteuskartoituk-
sessa eikä rakenteessa ole käytetty muita kosteusvaurioalttiita materiaaleja kuin ulkoseinä-
linjan lähellä kulkevien lämpöjohtojen putkikanaalissa oleva vähäinen puumateriaali. 

Rakennuksen pohjoiskulman alapohjarakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita kerhoti-
loissa, käytävällä ja kouluisännän huoneessa. Kerhotilojen alapohjarakenteissa vedeneris-
tys ei toimi ja rakenteessa esiintyy alapuolisesta kosteusrasituksesta johtuvaa kosteutta. 
Käytävällä putkitunnelin yläpuolisessa liittolaattarakenteessa on joko rakennusaikaista kos-
teutta tai mahdollisesta aikaisemmasta vesivahingosta / -vuodosta aiheutunutta kosteutta. 
Linoleumimaton alapinnan juuttikangas on orgaanisena materiaalina mikrobeille suotuisa 
kasvuasusta ja rakenteissa esiintyvä korkea kosteuspitoisuus onkin vaurioittanut alapohja-
rakenteiden pinnoitetta. 

4.6 Toimenpide-ehdotukset 
Kellarin alapohjarakenteet eivät vaadi välittömiä toimenpiteitä. Tilat ovat toissijaisessa käy-
tössä eikä tiloissa tällä hetkellä oleskella. Kellaritiloista tulee varmistaa, ettei yläpuolisiin 
oleskelutiloihin ole ilmayhteyttä. Lattiapinnoitteet on suositeltavaa uusia hyvin vesihöyryä 
läpäisevin ja kosteutta kestävin materiaalein mekaanisen vaurioitumisen jälkeen. 

Ensimmäisen kerroksen pohjoiskulman iltapäiväkerhotilojen, wc-käytävän ja kouluisännän 
alapohjarakenteet on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan, jolloin rakenteisiin voidaan 
toteuttaa parempi lämmöneristys sekä kapillaarikatko rakenteen alapuolisen kosteuden 
nousun torjumiseksi. Vaihtoehtoisesti linoleumimattopinnoitteisten maanvastaisten alapoh-
jarakenteiden lattiapinnoitteet puretaan ja korvataan kosteutta kestävällä ja vesihöyryä lä-
päisevällä pinnoitteella, esim. kuivapuristelaatalla. 

Ruokalan alapohjarakenteet eivät vaadi kiireellisiä korjaustoimenpiteitä, mutta on suositel-
tavaa, että tulevien korjausten yhteydessä rakenteessa olevat vähäiset puurakenteet pure-
taan. 
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5. VÄLIPOHJARAKENNE (VP) 
Luokkahuoneiden välipohjarakenteita tutkittiin kolmella rakenneavauksella RA.01-VP, 
RA.03-VP ja RA.04-VP. Rakenneavaukset tehtiin eri kerroksiin ja rakennuksen eri osiin. 
Kyseistä välipohjarakennetta VP1 esiintyy luokkahuoneissa 1-9 sekä käsityöluokassa kol-
mannessa kerroksessa. 
Opettajanhuoneen välipohjaan VP2 tehtiin rakenneavaus RA.32-VP. Opettajan huone si-
jaitsee rakennuksen toisessa kerroksessa ja kyseistä rakennetta esiintyy vaan kyseissä ti-
lassa 
Puutyöluokan eteläpäätyyn tehtiin rakenneavaus RA.VP-07 välipohjarakenteen VP3 selvit-
tämiseksi. Puutyöluokka sijaitsee toisessa kerroksessa. Kyseistä rakennetta esiintyy aino-
astaan puutyöluokan ja alapuolisen varaston välisessä välipohjassa. 
Käytävien välipohjarakenteita tutkittiin kahdella rakenneavauksella RA.VP-02 ja RA.05-VP. 
Rakenneavaukset tehtiin kolmannen ja neljännen kerroksen käytäville. Kyseistä välipohja-
rakennetta VP4 esiintyy kaikkien kerrosten käytävillä. 
Liikuntasalin välipohjarakennetta tutkittiin yhdellä rakenneavauksella RA.VP-06. Kyseinen 
välipohjarakenne VP5 on vain liikuntasalissa. 
Välipohjia tutkittiin yhteensä kahdeksalla rakenneavauksella. 
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5.1 Rakennetyyppi 

VP1, Välipohjarakenne, rakenneavauksella RA.01-VP, RA.03-VP ja RA.04-VP todennettu rakenne luokkahuo-
neissa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 
- linoleumimatto 

1..2 tasoite 

15 puukuituja sisältävä massa 

15…60 betoni  

60 teräsbetonilaatta  

310…340 teräsbetonipalkki  

- teräsbetonilaatta/ilmatila  AP1, rakenneavaus RA.01-VP 

 

VP2, Välipohjarakenne, rakenneavauksella RA.32-VP todennettu rakenne opettajanhuoneessa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

- linoleumimatto 

35 kaksinkertainen kipsilevy 

30 villaeriste 

30 hiekka 

 betoni  

   

   AP2, rakenneavaus RA.32-VP 

 

VP3, Välipohjarakenne, rakenneavauksella RA.VP-07 todennettu rakenne puutyöluokassa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

45 pontattu lattialauta 

100 koroke puu 

20 koroke puu 

~175 täyttökerros (pohjalla turvetta, päällä hiekkaa, 
laastijätettä ja tiilimurskaa) 

 lattiakannattimet (I-teräspalkki)  

 vedeneriste  

 betonilaatta  AP3, rakenneavaus RA.07-VP 

 

Liite 1
24(69)



 

TUTKIMUSRAPORTTI 
Ratakatu 8 
18.10.2017 

25(57)

  
 

 

 

VP4, Välipohjarakenne, rakenneavauksella RA.VP-02 ja RA.05-VP todennettu rakenne käytävillä. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

10 mosaiikkilaatta 

25…40 betoni 

70 teräsbetonilaatta 

320 teräsbetonipalkki/ilmatila 

 teräsbetonilaatta  

   

   AP4, rakenneavaus RA.05-VP 

 

VP5, Välipohjarakenne, rakenneavauksella RA.VP-06 todennettu rakenne liikuntasalissa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

13 parketti 

45 pontattu lattialauta 

~200 koolaus 

~300 täyttökerros (pohjalla turvetta, päällä hiekkaa, 
laastijätettä ja puulastuja) 

150 lattiakannattimet (puupalkit)  

20 laudoitus  

65 koolaus  

15 panelointi  

100 teräsranka + villa  

30 kaksinkertainen kipsilevy  

20 villa  

- teräslevy  VP5, rakenneavaus RA.VP-06 

5.2 Rakenteesta tehdyt havainnot 
Välipohjarakenteiden rakennetyyppejä ei ollut saatavilla tutkimuksen lähtötiedoissa. Väli-
pohjarakenteisiin toteutettiin rakenneavauksia rakenteiden tarkastelua ja dokumentointia 
varten. Rakenneavausten sijainnit ilmenevät liitteenä olevista tutkimuskartoista (Liite 1, si-
vut 1-6). 

Rakennuksen pääasiallisena välipohjarakenteena on paikallavalettu betoninen kaksoislaat-
tapalkisto. Kaksoislaattapalkistojen ontelotiloissa ei ollut missään tiloissa täyttömateriaa-
leja. Ontelotiloissa havaittiin vähäisessä määrin muottilaidoitusta ja yksittäisissä avauksissa 
vähäistä rakennusjätettä (laastijätettä ja tiilimurskaa).  
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Luokkahuoneiden välipohjien vahvuus vaihteli rakenneavausten perusteella alalaatan ylä-
pinnasta välipohjan yläpintaan mitattuna 400…470 mm välillä. Rakenneavauksissa havait-
tiin paikoin puukuitua sisältävän massan päällä vanhan lattiamateriaalin liiman jäännöksiä. 
Luokkahuoneiden välipohjien ontelotiloissa on paikoin muottilaudoitusta. Puurakenteissa ei 
havaittu vaurioita rakenneavauksissa. Rakenneavaukset lopetettiin alalaatan yläpintaan. 

Kiinteistön lämpöjohdot on uusittu 1969. Lämpöjohtojen uusimisen yhteydessä välipohjien 
betonisia ylälaattoja on avattu ulkoseinälinjalta, reunoille on asennettu tukilaudoitusta, 
asennettu uudet lämpöjohdot ja välipohjat on valettu umpeen. 

Luokkahuoneiden akustiikkaa ja välipohjien ääneneristävyyttä on parannettu betoniseen 
välipohjaan kiinnitetyillä alakattorakenteilla. Havaintojen perusteella kaikkiin luokkatiloihin 
on asennettu koolaus ja puukuitulevy betonisen alalaatan alapintaa. Puukuitulevyn pintaan 
on asennettu suoraa akustiikkalevyjä tai koko puukuitulevyn alalle on kiinnitetty villalevyjä, 
jonka pintaan on ruiskutettu akustiikkapinnoite.  

Luokkahuoneiden lattioiden pintamateriaalina on linoleumimatto. Pintamateriaalien uusimi-
sen ajankohta ei ole tiedossa. Useissa luokkatiloissa on aistinvaraisesti arvioiden lattiapin-
tojen käsittelystä aiheutuva hieman kemiallinen tuoksu. 

Käytävien välipohjien vahvuus vaihteli rakenneavausten perusteella alalaatan yläpinnasta 
välipohjan yläpintaan mitattuna 420...435mm välillä. Välipohjien ontelotiloissa ei ole täyttö-
materiaaleja, mutta paikoin muottilaudoitusta sekä laasti- ja tiilijätettä. Muottilaudoissa ei 
havaittu aistinvaraisesti vaurioita eikä kohonneita kosteuspitoisuuksia mittausten perus-
teella. Ylälaatan alapinnan teräkset ovat paikoin näkyvillä eli erittäin lähellä valun alapintaa. 
Teräksissä on pinnan ruostumaa. Käytävien lattian pintamateriaalina on alkuperäinen mo-
saiikkilaatta. Laatoissa on paikoin normaalia käytön aiheuttamaa kulumaa, kolhuja ja likaan-
tumaa. Käytävillä välipohjien alapinnassa on koolaus ja puukuitulevy. Rakenneavaukset lo-
petettiin alalaatan yläpintaan. 

Opettajanhuoneen välipohjan VP2 yläpintaa tehtiin rakenneavaus RA.32-VP. Raken-
neavaus tehtiin vain rakenteen lattiarakenteisiin. Opettajan huoneen betonivälipohjan ää-
neneristävyyttä on parannettu ja yläpintaan on asennettu hiekkakerros, villaeriste, kaksin-
kertainen kipsilevy ja linoleumimatto. Rakenneavausta ei jatkettu betonirakenteesta. Ha-
vaintojen perusteella avauksen alapuolinen rakenne on betoninen kaksoislaattapalkisto. 

Puutyöluokan välipohjarakenteeseen VP3 tehtiin rakenneavaus RA.07-VP. Puutyöluokan 
välipohjarakenteena on I-teräsvälipohja. Teräspalkeilla on kannateltu betonilaatta. Betoni-
laatan yläpinnassa ja teräspalkkien reunoilla on bitumisively. Välipohjan täytteenä on tur-
vetta, jonka päällä on hiekkaa, laasti- ja tiilimurskaa. Avauksessa ei havaittu aistinvaraisesti 
kosteutta tai erityisiä hajuja. Teräspalkkien päällä on korokepuut, joihin lattialaudoitus on 
kiinnitetty. Rakenneavaus lopetettiin betonirakenteen yläpintaan. Puutyöluokan eteläpää-
dyn alapuolella on varasto tiloja, välipohjarakenne VP3 tulee myös osittain rakentamatto-
man tilan päälle, joka on todennäköinen syy välipohjan bitumisivelylle. 

Liikuntasalin välipohjarakenteisiin tehtiin rakenneavaus rakenteiden tarkastelua ja materi-
aalinäytteenottoa varten. Liikuntasalin välipohjarakenteen VP5 todettiin rakenneavauksen 
RA.VP-06 perusteella eroavan muiden välipohjien rakennetyypistä. Liikuntasalin välipohja 
on puurakenteinen. Salin lattiakannattimet ovat 150x150 puupalkit, joiden kylkeen on kiin-
nitetty 50x200 puut. Kantavien puupalkkien päiden kuntoa ja liittymää massiivitiilirakentee-
seen ei päästy tarkastamaan rakenneavauksesta.  Välipohjan täytteenä on turvetta ja tur-
vekerroksen päällä on hiekkaa sekä laastijätettä. Täyttökerros ja puurakenteet ovat aistin-
varaisesti havainnoiden ja piikkimittarilla mitattuna kuivia. Ilmatilaa täytekerroksen päällä on 
noin 50mm. Avauksessa ei havaittu vaurioihin viittaavia hajuja aistinvaraisesti. Liikuntasalin 
välipohjan alapintaan on havaintojen perusteella tehty useampi alakatto. 
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Ruokalan eteläpäädyn ja kellarin välinen välipohja on havaintojen perusteella teräspalkeilla 
kannateltu betonivälipohja. Välipohjan yläpinnassa on kivilaatta. 

Havaintoja välipohjarakenteista on esitetty kuvissa 5.1–5.20. 

 

Kuva 5.1 Yleiskuva luokkahuoneesta. Rakennuksen vä-
lipohjarakenteiden pinnoitteena on luokkatiloissa lino-
leumimatto. 

 Kuva 5.2 Yleiskuva neljännen kerroksen käytävältä. Ra-
kennuksen käytävillä on alkuperäiset mosaiikkilaatat. 

 

 

Kuva 5.3 Yleiskuva liikuntasalista. Liikuntasalin välipoh-
jan kantava rakenne sekä pintamateriaali  on puuta.  Kuva 5.4 Yleiskuva puutyöluokasta. Puutyöluokan pinta-

materiaalina on puulankku. 
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Kuva 5.5 Yleiskuva luokkatilasta. Luokkien lattioiden 
pintamateriaalina on linoleumimatto.  Kuva 5.6 Välipohjarakenne VP1. RA.04-VP 

 

 

Kuva 5.7 Uusittu lämpöjohto ja tukilaudoitus. RA.04-VP  Kuva 5.8 Välipohjarakenne VP1. RA.04-VP Välipohjissa 
paikoin muottilaudoitusta ja rakennusjätettä. 

 
 

 

Kuva 5.9 Välipohjarakenne VP4. RA.05-VP  Kuva 5.10 VP4. RA.05-VP Välipohjan ontelotila. 
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Kuva 5.11 Välipohjarakenne VP3. RA.07-VP. Täyttönä 
turvetta ja päällä hiekkaa. Betonilaatan päällä bitumi.  Kuva 5.12 Välipohjarakenne VP3. RA.07-VP. Teräs-

palkki jonka kyljessä bitumia. 
 

 

Kuva 5.13 Yleiskuva ruokalasta. Alla kellaritilat.  Kuva 5.14 Ruokalan ja kellarin välisen välipohjan alapin-
nassa on teräspalkkeja. 

 

 

Kuva 5.15 Suihkutiloissa lattioiden pintamateriaalina on 
muovimatto.  Kuva 5.16 Suihkutiloissa on alaslaskettu paneloitu katto.
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Kuva 5.17 Käytävillä välipohjien betonisten alalaattojen 
alapinnassa on puukoolaus ja puukuitulevy.   Kuva 5.18 Osassa luokkahuoneista kattoihin on asen-

nettu akustiikkalevyt puukuitulevyn alapintaa. 

 

 

Kuva 5.19 Osassa luokkahuoneista kattoihin on asen-
nettu villalevyt ja ruiskutettava selluloosamassa puukui-
tulevyn alapintaa. 

 Kuva 5.20 Puutyöluokan kattoon on asennettu rei’itetty 
teräslevy. 

5.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset 

5.3.1 Kosteuskartoitus 

Kosteuskartoitus käsitti välipohjarakenteen yläpuolisen kosteuskartoituksen.  Kosteuskar-
toitus suoritettiin rakenteen pinnoilta koko välipohjan laajuudelta. Välipohjarakenteen pin-
nalla todettiin kolmannen kerroksen liikuntasalin puku-, sekä suihkutiloissa kohonneita kos-
teusarvoja. Kahdessa luokkatilassa sekä varastossa havaittiin myös paikallisia pieniä alu-
eita, jossa kosteusarvot olivat hieman koholla pintakosteusilmaisimella. Kohonneita kos-
teusarvoja ilmaisseet paikat on esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa (liite 1, sivut 1-
6). 

5.3.2 Rakennekosteusmittaus 

Rakennekosteusmittaus käsitti välipohjarakenteen rakennekosteusmittaukset. Kosteusmit-
taus suoritettiin viiltomittauksina muovimaton alle.  

Rakennekosteusmittausten sijainnit on esitetty raportin liitteenä olevissa tutkimuskartoissa 
(Liite 1, sivut 1-6). Mittaustulokset on esitetty taulukossa 5.1. 
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Taulukko 5.1 

Mittauspiste Suh-
teelli-
nen 
kosteus 
[RH%] 

Läm-
pötila 
[ºC] 

Huokosilman 
kosteuspitoi-
suus g/m3 

Tunnus Tila Rakenne (mittauskohteen mate-
riaali) 

Mit-
tausetä
isyys 
[mm]  

Mit-
taus-
syvyys 
[mm] 

VM.01 
VM.02 
VM.03 
VM.04 

LH9 
Musiik. 
Pukuh. 
Pukuh. 

VP, muovimaton alle 
VP, muovimaton alle 
VP, muovimaton alle 
VP, muovimaton alle 

 - 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

30,9 
38,9 
38,9 
62,9 

23,0 
20,3 
22,4 
20,1 

6,4 
6,8 
7,7 
10,9 

Välipohjarakenteissa ei havaittu viiltomittauksilla kohonneita kosteusmittaustuloksia. Toisen 
pukuhuoneen viiltokosteusmittauksen suhteellinen kosteus on hieman kohonnut. 

5.3.3 Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset 

Liikuntasalin ja puutyöluokan välipohjarakenteiden eristetiloista otettiin materiaalinäytteitä 
mikrobitutkimuksiin. Välipohjien täytteenä on pääasiassa turvetta, jonka päällä on laasti-
murskaa, hiekkaa ja puulastuja. Materiaalinäytteet Ma.02-VP, MA.03-VP ja MA.04-VP on 
otettu turvekerroksesta. Kolmannen ja neljännen kerroksen välisen välipohjan alapinnan 
ääneneristä otettiin yksi materiaalinäyte MA.08-YP luokkahuoneesta 5. 

Näytteet on esitetty taulukossa 5.2. 

Taulukko 5.2 
Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos 
MA.02-VP 
MA.03-VP 
MA.04-VP 
MA.08-YP 

Liikuntas. 
Puutyö. 
Liikuntas. 
LH5 

Välipohjarakenne 
Välipohjarakenne 
Välipohjarakenne 
Välipohjarakenne 

Turve 
Turve 
Turve 
Villa+selluloosamassa 

ei mikrobikasvua 
ei mikrobikasvua 
ei mikrobikasvua 
ei viitettä vauriosta 

Materiaalinäytteiden analyysivastaukset on esitetty liitteessä (Liite 2, sivut 1-4).  

Liikuntasalin ja puutyöluokan eristekerroksista otetuissa materiaalinäytteissä ei havaittu la-
boratorioanalyysissa viitteitä mikrobivauriosta. Myöskään välipohjan ääneneristyksestä ote-
tusta materiaalinäytteessä MA.08-YP ei havaittu viitettä vauriosta. 

5.3.4 Merkkiainekoe 

Merkkiainekoe käsitti välipohjarakenteiden merkkiainekokeen rakenteessa olevien epä-
tiiveyskohtien selvittämiseksi. Merkkiainekokeiden suoritusalueet on esitetty raportin liit-
teenä olevissa tutkimuskartoissa (Liite 1, sivut 1-6).  

Merkkiainetta laitettiin luokkatilasta välipohjarakenteen ontelotilaan alakautta ja kaasun kul-
keutumista tutkittiin yläpuolisesta tilasta. 

Merkkiainekokeissa havaittiin epätiiveyskohtia tarkasteltujen huoneiden seinä- ja lattialiitty-
missä.  

Kuvissa 5.21–5.24 on esitetty havaintoja välipohjarakenteiden merkkiainekokeista. 
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ME.01-VP, Välipohjarakenne VP1, luokkahuone 7, 3. kerros. 

 Väliseinä- ja välipohjaliittymässä vuotoja 

 

  

  

  

Muita huomioita 
Vuodot ilmenevät selkeästi. 
Hetkellinen paine-ero merkkiainekokeen ai-
kana ulkoilmaan nähden -10 (Pa)  
 
  

  

 

Kuva 5.21 ME.01-VP, LH7, 3.krs  Kuva 5.22 Ilmavuotoja välipohjan- ja seinänliittymässä. 
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ME.02-VP, Välipohjarakenne VP1, musiikkiluokka, 4. kerros 

 Väliseinä- ja välipohjaliittymässä vuotoja 

 

  

  

  

Muita huomioita 
Vuodot ilmenevät selkeästi. 
Hetkellinen paine-ero merkkiainekokeen ai-
kana ulkoilmaan nähden -10 (Pa)  
 
 
 

 

  

 

Kuva 5.23 ME.02-VP, musiikkiluokka, 4.krs  Kuva 5.24 Ilmavuotoja seinä- ja välipohjaliittymistä. 

5.4 Johtopäätökset 
Välipohjarakenteita kartoitettiin siinä laajuudessa, että kaikki VP1 ja VP4 rakennetta olevat 
välipohjat voidaan olettaa olevan sisältään eristämättömiä. Muottilaudat on purettu raken-
teista todennäköisesti jo rakennusvaiheessa tai välipohjiin tehtyjen saneerausten yhtey-
dessä. 

Kaksoislaattapalkisto rakenteiset välipohjat todettiin epätiiviiksi ja välipohjien onteloissa on 
paikoin muottilaudoitusta ja rakennusjätettä. Ilmayhteys ontelotilasta sisäilmaan yhdessä 
rakennusjätteen kanssa saattaa mahdollisesti heikentää rakennuksen sisäilmaa. 

Opettajanhuoneen lattiarakenteisiin tehdyssä rakenneavauksessa ei havaittu rakennetek-
nisiä puutteita. 

Linoleumimaton keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 25 vuotta. Luokkahuoneiden 
linoleumimattojen uusimisen ajankohta ei ole tiedossa, mutta aistinvaraisesti linoleumimat-
tojen kunnossa ei todettu merkittäviä puutteita. 
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Puutyöluokan ja liikuntasalin rakenneavauksien aistinvaraiset havainnot sekä materiaali-
näytteiden tulokset eivät anna viitteitä vauriosta rakenteissa. Välipohjarakenteissa on kui-
tenkin käytetty eristeenä kosteusvaurioaltista turvetta ja turpeen päällä on myös pölyävää 
rakennusjätettä. Vaikka välipohjarakenteissa ei todettu tutkimuksen yhteydessä selkeitä 
vaurioita, ei ilmayhteys avoimia rakennepintoja, pölyä ja rakennusjätettä sisältävään ilma- 
ja eristetilaan ole suositeltavaa. Liikuntasalin parketissa ei havaittu puutteita. 

5.5 Toimenpide-ehdotukset 
Välipohjarakenteiden ja seinien liitoskohdat suositellaan tiivistettäväksi peruskorjauksen yh-
teydessä mahdollisen ilmavirtauksen estämiseksi välipohjarakenteesta sisäilmaan. Vaihto-
ehtoisesti betonirakenteiset välipohjarakenteet luokkahuoneissa sekä käytävillä voidaan 
muiden saneeraustöiden yhteydessä avata ja poistaa niiden ontelotiloissa olevat puuraken-
teet sekä muut epäpuhtaudet. 

Liikuntasalin ja puutyöluokan välipohjarakenteet eivät tutkimusten perusteella vaadi välittö-
miä korjaustoimenpiteitä. Kun rakenteen lattiapinnan uusiminen tulee ajankohtaiseksi, suo-
sitellaan välipohjan täyttökerroksen poistamista sekä kantavien puupalkkien tarkempaa to-
teutustavan ja kunnon tarkastusta. 

6. MAANVASTAISET SEINÄRAKENTEET (US1, US2, US3 JA US4) 
Rakennuksen maanvastaisia seinärakenteita tarkasteltiin yhteensä kolmella maanvastai-
seen ulkoseinärakenteeseen kohdistetulla rakenneavauksella ja yhdellä maanvastaiseen 
väliseinärakenteeseen kohdistetulla rakenneavauksella. Maanvastaisten seinien raken-
neavaukset tehtiin kellarissa sekä ensimmäisen kerroksen pohjoiskulmassa. Raken-
neavauspaikat on esitetty liitteenä olevissa pohjapiirustuksissa (Liite 1, sivut 1-6). 

6.1 Rakennetyyppi 

US1, maanvastainen ulkoseinärakenne, rakenneavauksella RA.21-US todennettu rakenne kellarissa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

- maali 

300 tiili 

70 laasti 

- vedeneriste 

  

  

   US1, rakenneavaus RA.21-US 
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US2, maanvastainen väliseinärakenne, rakenneavauksella RA.22-US todennettu rakenne kellarissa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

 

- maali 

~230 tiili 

- vedeneriste 

  

  

  

   US2, rakenneavaus RA.22-US 

 
US3, maanvastainen ulkoseinärakenne, rakenneavauksella RA.31-US todennettu rakenne pohjoiskulman ker-
hotiloissa. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

 

- maali 

50 tasoite 

220 tiili 

- vedeneriste 

>200 säästöbetoni 

  

   US3, rakenneavaus RA.31-US 

 

US4, maanvastainen ulkoseinärakenne, rakenneavauksella RA.30-US todennettu rakenne pohjoiskulman ker-
hotilan patterisyvennyksessä   

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

- maali 

25 puukuitulevy 

225 tiili 

- vedeneriste 

  

  

   US3, rakenneavaus RA.30-US 

6.2 Rakenteesta tehdyt havainnot 
Rakennuksen kellarin kaikki ulkoseinät ovat maanvastaisia. Ensimmäisen kerroksen seinät 
ovat osittain maanvastaisia. Maanvastaisen osuuden korkeus vaihtelee ensimmäisessä 
kerroksessa eri julkisivuilla maanpinnan mukaan.  
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Lähtötietojen ja tutkimusten perusteella rakennusta ei ole varustettu salaojilla. Maanvastai-
sissa seinissä ei ole käytetty kosteusvaurioalttiita materiaaleja pois lukien ensimmäisen ker-
roksen patterisyvennysten puukuitulevyt. 

Kaikkien rakenneavausten perusteella maanvastaisissa seinissä on rakenteen sisäpuolinen 
bitumivedeneristys. Aistivaraisen tarkastelun perusteella maanvastaisien ulkoseinien sisä-
pintarakenteissa ei havaittu vaurioita tai ulkoisia merkkejä kosteusvaurioista, kuten esim. 
kosteuden aiheuttamaa tasoitteen halkeilua tai maalipinnan hilseilyä. 

Rakennuksen ruokalan maanvastaisissa seinissä on ollut 2001 kosteuden aiheuttamia vau-
rioita seinien sisäpinnoissa, jolloin maalipinta on kupruillut. Ruokalan alapuolisissa kellariti-
loissa on myös havaittu kohonneita pintakosteusarvoja. Lähtötietojen perusteella ruokalan 
idän puoleisella julkisivulla ulkoseinien alaosat on injektoitu 2006. Kosteusongelmia on ha-
vaittu myös injektoinnin jälkeen, jolloin maanvastaisten seinien vierusta rakennuksen itäjul-
kisivulta on avattu uudestaan. Maanvastaisia seiniä on tällöin vedeneristetty ulkopuolelta ja 
kosteusrasitusta on pienennetty asentamalla syöksytorvien kohdalle rännikaivot.  

Ruokalan rakenneavauksen yhteydessä porattiin alapohjarakenteessa lämmitysverkon ve-
sijohtoon, joka aiheutti putkivuodon. Putkivuodon seurauksena alapohjarakenteen alapuo-
liseen rakentamattomaan tilaan vuoti lämmitysverkostosta vettä. Ruokalan rakenneavaus 
ja putkivuodon kohta on noin kahden metrin päässä kellarin maanvastaisesta väliseinästä. 
Väliseinän sisäpinnassa on havaittavissa noin kolmen neliömetrin alueella kohonneita pin-
takosteusarvoja kellarissa. 

Havaintoja maanvastaisista ulkoseinärakenteista on esitetty kuvissa 6.1-6.6. 

 

Kuva 6.1. Kellarin kaikki ulkoseinät ovat maanvastaisia. 
Kuva 6.2. Kellarin varastotilan väliseinä ja ulkoseinä ovat 
maanvastaisia. Putkivuodon johdosta kastunut alue
osoitettu nuolella. 
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Kuva 6.3 Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ovat osit-
tain maanvastaisia.  

Kuva 6.4. Syksytorvien kohdalle on asennettu kaivot
osalle julkisivuista ja maanpinta on muotoiltu poispäin 
viettäväksi. 

 

 

Kuva 6.5. Yleiskuva ensimmäisen kerroksen osittain 
maanvastaisesta ulkoseinärakenteesta.  Kuva 6.6. Yleiskuva pohjoispäädyn iltapäiväkerhotilasta, 

jossa ulkoseinät osittain maanvastaisia. 
 

6.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset 

6.3.1 Kosteuskartoitus 

Kosteuskartoitus käsitti maanvastaisen ulkoseinän ja seinän läheisyydessä olevien ala-
pohja- ja runkorakenteiden kosteuskartoituksen.  Kosteuskartoitus suoritettiin rakenteen 
pinnoilta pistokoemaisesti. Maanvastaisissa ulkoseinärakenteissa havaittiin tutkimushet-
kellä hyvin paikoittaisia, hieman kohonneita kosteuskartoitustuloksia maanvastaisten sei-
nien alaosissa.  

Ruokalan alapohjarakenteiden rakenneavausten yhteydessä tapahtui putkivuoto, joka ai-
heutti vesivahingon kellarin maanvastaisen seinän taakse. Putkivuodosta johtuen, kellarin 
varaston kulmassa havaittiin kohonneita kosteuskartoitustuloksia maanvastaisessa välisei-
nässä noin kolmen neliömetrin alueella. 
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6.4 Johtopäätökset 
Maanvastaisissa ulkoseinärakenteissa ei ole käytetty ollenkaan lämmöneristekerrosta. Ra-
kennusta ei ole varustettu salaojilla ja vain osa maanvastaisista seinistä on vedeneristetty 
rakenteen ulkopuolelta.  

Tämän tutkimusten yhteydessä maanvastaisissa seinissä ei kuitenkaan havaittu kohon-
neita pintakosteuksia tai kosteuden aiheuttamia vaurioita pinnoitteissa. Maanvastaisten sei-
nien sisäpuolisen vedeneristyksen keskimääräinen tekninen käyttöikä on kuitenkin ylittynyt.  

6.5 Toimenpide-ehdotukset 
Rakennuksen kaikille maanvastaisille seinille suositellaan ulkopuolista vedeneristystä ja sa-
laojitusta, jolloin seinien kosteusrasitusta saadaan vähennettyä. Vaihtoehtoisesti maanvas-
taisten seinien vedeneristys voidaan uusia sisäpuolelta, jolloin rakenteen energiatehok-
kuutta voidaan parantaa samalla. 

Tutkimuksen aikaisen putkivuodon johdosta kastuneen kellarin maanvastaisen väliseinän 
pinnoitteet on suositeltavaa poistaa ja rakenne on kuivattava koneellisella tilakuivauksella. 

7. ULKO- JA VÄLISEINÄRAKENTEET (US5-US6, VS) 
Rakennuksen ulkoseinärakenteita tarkasteltiin sisä- sekä ulkokautta rakenneavauksilla. 
Kaikki rakennuksen sokkelin yläpuoliset ulkoseinärakenteet ovat rakennetyyppiä US5. 
Ulkovaraston ulkoseinärakennetta tarkasteltiin sisäkautta porarei’illä (RA.24-US, RA.25-US 
ja RA.27-US). Varastorakennuksen ulkoseinän alaosat ovat rakennetyyppiä US6 ja luon-
nonkivimuurauksen yläpuoliset osat ovat kokonaan tiilirakenteisia. 

7.1 Rakennetyyppi 

US5, ulkoseinärakenne, porarei’illä RA.24-US, RA.25-US sekä RA.27-US todennettu rakenne. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

 

- maali 

10…40 julkisivurappaus 

~600…700 massiivitiilimuuraus 

10…30 tasoite 

- maali 

  

   US5 Ulkoseinärakenne ulkopuolelta tarkas-
teltuna. 
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US6, Ulkovarastorakennuksen ulkoseinärakenne, rakenneavauksella RA.12-US todennettu rakenne. 

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

 

140 luonnonkivimuuraus 

30 laasti 

- sively 

230 tiilimuuraus 

30 tasoite 

1 tasoite 

- maali  US6 Ulkoseinärakenne sisäpuolelta tarkas-
teltuna. 

7.2 Rakenteesta tehdyt havainnot 
Ulkoseinärakenteita tarkasteltiin sisä- sekä ulkopuolelta toteutetuilla rakenneavauksilla. Ra-
kenneavausten sijainnit ilmenevät liitteenä olevista tutkimuskartoista (Liite 1, sivut 1-6). 

Ulkoseinien kokonaisvahvuus vaihteli rakenneavauskohdissa 620…740 mm välillä. Raken-
neavauksessa havaittiin, että rakennuksen ulkoseinärakenteet ovat massiivitillirakenteisia. 
Ulkoseinän sisäpinnassa on 10…30 mm rappaus ja maali. Ulkoseinän ulkopinnassa on 
maalipintainen julkisivurappaus. Julkisivurappauksen paksuus vaihteli 10…40 mm välillä. 
Pääosin rappaus oli noin 30 mm. Havaintojen perusteella rappaus on ohuimmillaan Rata-
kadun puoleisella julkisivulla. Julkisivut on huoltomaalattu 2010. Ulkoseinissä ei ole tasoi-
tekerrosta tai maalia välipohjien kohdalla. 

Patterisyvennyksien kohdalla ulkoseinät ovat lämmöneristämättömiä massiivitiilirakenteisia 
seiniä. 

Yleisesti ulkoseinien sisäpintojen maalipinnat ovat hyväkuntoiset. Seinäpintojen maalauk-
sen ajankohta ei ole tiedossa. Ulkoseinien maali- ja tasoitekerroksissa havaittiin vain yksit-
täisiä halkeamia ja pieniä kopoalueita sisäpinnoissa. 

Käytävillä on käsienpesualtaita. Altaiden taustalla ja yläpuolella on keraaminen laatoitus, 
laatoituksen alapuolella on maalipinta. Maalipinnassa on kosteuden aiheuttamaa hilseilyä. 

Keittiön seinissä on keraaminen laatoitus. Laatoituksessa on merkkejä korkeasta kosteus-
rasituksesta. 
Väliseinärakenteita tutkittiin porarei’in. Väliseinät ovat pääosin massiivitiilimuuriseiniä. Tiili-
muurattujen väliseinien vahvuus vaihtelee noin 300…650 mm välillä. Kantavat väliseinät ja 
seinät, joissa kulkee hormeja ovat paksuimpia. Seinien pinnat on tasoitettu ja maalattu mo-
lemmin puolin. Seinien maalatut koristekuviot on maalattu tarkasti alkuperäistä jäljitellen. 
Yleisesti muurattujen väliseinien maalipinnoissa ei havaittu puutteita, vain yksittäisiä hal-
keamia. 

Ensimmäisen kerroksen wc-tilat on rakennettu 2001. Wc-tilojen väliseinät ovat teräsrankai-
sia, molemmin puolin sementtipohjaisella rakennuslevyllä verhoiltuja seiniä. Seinät ovat 
pääasiassa maalipintaisia, mutta käsienpesualtaan puoleiselle seinälle on asennettu sa-
moja mosaiikkilaattoja kuin lattiassa. 

Ulkovaraston ulkoseinät ovat tiilirakenteisia. Ulkoseinän alareunassa on noin 1,6 metrin kor-
keudelle luonnonkivi muuraus ja yläreunassa rappaus. 

Havaintoja seinärakenteista on esitetty kuvissa 7.1–7.14. 
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Kuva 7.1. Yleiskuva rakennuksen julkisivuista pohjoi-
seen.   Kuva 7.2. Julkisivurappaus, taustalla tiilimuuraus. 

 

 

Kuva 7.3. Yleiskuva luokkatilasta. Kaikissa luokkahuo-
neissa seinien sisäpinnat on maalatut.  Kuva 7.4 Yleiskuva porrashuoneesta. 

 

 

Kuva 7.5. Yksittäisiä halkeamia ulkoseinien sisäpin-
noissa.  Kuva 7.6. Käytävän käsienpesualtaiden kohdalla sei-

nässä kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita. 
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Kuva 7.7. Keittiön ulkoseinän sisäpinnassa merkkejä 
korkeasta kosteusrasituksesta (vieressä keittiön tiski-
piste). 

 
Kuva 7.8 Kuva ulkoseinästä välipohjan ontelotilasta. Ul-
koseinän sisäpinnassa ei ole tasoitetta tai maalia väli-
pohjien ontelotiloissa. 

 
 

 

Kuva 7.9. Väliseinissä yksittäisiä halkeamia.  Kuva 7.10. Seinien maalatut kuviot on jäljitelty alkuperäi-
siä kuvioita mukaillen. 
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Kuva 7.11. Yleiskuva wc-tilasta.   Kuva 7.12. Wc-tilan väliseinärakenne. 
 

 

Kuva 7.13. Ulkovarastorakennus. Alareunassa luon-
nonkivi muuraus, yläreunassa rappaus.  Kuva 7.14. Ulkovaraston ikkunoiden yläkulmissa rap-

pauksessa halkeilua. 
 

7.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset 

7.3.1 Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset 

Ulkoseinärakenteista otettiin yksi materiaalinäyte puutyöluokan ulkoseinän sisäpinnassa 
olevasta tasoitteesta. Näyte on esitetty taulukossa 7.1. 

Taulukko 7.1 
Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos 
MA.07-US Puutyö Ulkoseinä Tasoite ei viitettä vauriosta 

Materiaalinäytteiden analyysivastaukset on esitetty liitteessä (Liite 2, sivut 1-4). 

Materiaalinäytteistä ei löytynyt kosteusvaurioon viittaavia aktinobakteereja (sädesieniä) tai 
muita yleisesti kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteen elinkykyisten sieni-
itiöiden pitoisuus ei myöskään viitannut materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. 
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7.4 Johtopäätökset 
Massiiviselle tiiliseinälle on ominaista suuri kosteudensitomiskyky. Tiiliseinän merkittävim-
mät kosteuslähteet on julkisivuun kohdistuva viistosade sekä alimmissa kerroksissa maa-
perästä siirtyvä kosteus. Tiilirakenteiden kastuminen ja kuivuminen on rakenteelle tyypilli-
nen ominaisuus, joka tulee huomioda pinnoitevalinnoissa. Pinnoitteiden tulee olla riittävän 
vesihöyryä läpäiseviä. Massiivinen tiiliseinä, jonka sisäkuori on tasoitettu ja maalattu, on 
ilmatiiviydeltään kohtuullisen hyvä. 

7.5 Toimenpide-ehdotukset 
Ulkoseinän sisäpinnat ja massiivitiilimuuriväliseinille suositellaan vain yksittäisiä kunnostus-
toimenpiteitä tällä hetkellä. Käytävien käsienpesualtaiden takana olevien seinien vaurioitu-
neet maalipinnoitteet suositellaan uusittaviksi. Ulkoseinien sisäpintojen yksittäisten maali-
pinnan halkeamien kunnostaminen esteettisistä syistä ja ilmatiiviyden parantamiseksi. Jul-
kisivujen toimenpiteet on esitetty ulkovaipan kuntotutkimusraportissa (Wise Group Finland 
Oy, 2017). Märkätilojen seinien toimenpide-ehdotukset on esitetty kappaleessa 10. Keittiö 
ja märkätilat. 

8. YLÄPOHJARAKENNE 
Rakennuksessa on lämmittämätön ullakkotila ja sinne on kulku neljännen kerroksen ATK-
tilasta. Ullakon kautta tehtiin neljä rakenneavausta rakennuksen yläpohjaan rakenteiden 
selvittämiseksi. Rakenneavausten perusteella yläpohjan rakennekerrokset ovat samanlai-
sia kaikilla neljällä ullakon tasoilla. Rakennekerrosten vahvuuksissa on vaihtelua raken-
neavauskohtien välillä. Yläpohjien alapintojen materiaalit poikkeavat toisistaan eri tiloissa. 
Vesikaton rakenne, kunto ja toimenpide-ehdotukset on käsitelty ulkovaipparakenteiden 
kuntotutkimusraportissa (Wise Group Finland Oy, 2017). 
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8.1 Rakennetyyppi 

YP1, Yläpohjarakenne, rakenneavauksilla RA.13-YP, RA.14-YP, RA.15-YP ja RA.16-YP todennettu rakenne  

Mitta (mm) Rakenne, materiaali 

 

30…75 betoni 

40…70 koksikuona 

- kermi 

65…90 betoni 

 muottilaudoitusta 

340…400 ontelotila, teräsbetonipalkit 

 betoni 

 alakattotyyppi vaihtelee eri tiloissa 

   YP1, rakenneavaus RA.14-YP 

 

8.2 Rakenteesta tehdyt havainnot 
Yläpohjien rakennekerrokset ovat yhtenäiset koko rakennuksessa mutta rakennevahvuudet 
vaihtelevat rakenneavauksissa. Rakenneavaukset tehtiin neljälle eri alueelle rakennuksen 
ullakolla. Yläpohjarakenteita ei ole korjattu havaintojen perusteella. Vesikatto on uusittu 
pääosin 2012, jolloin on uusittu myös katteen alusrakenteita. Tiilikate on uusittu kokonaan 
ja peltikatteesta on uusittu liikuntasalin yläpuolinen osa, sisäpihan puolista peltivesikatetta 
ei ole uusittu korjaustyön yhteydessä. Kattokannattimet ovat alkuperäiset, aluslaidoitus on 
uusittu pääosin vaurioituneita osin vesikatteen uusimisen yhteydessä. Vesikaton puuraken-
teisissa kattokannattajissa sekä aluslaudoituksessa on viitteitä paikallisista vanhoista kat-
tovuodoista. Aluslaudoituksen päälle on asennettu vaneri ja kermialuskate.  

Yläpohja on betonirakenteinen kaksoislaattapalkisto. Yläpohjien vahvuus alalaatan yläpin-
nasta rakenteen yläpintaan vaihtelee 500-580 mm välillä. Yläpohjissa on 40…70 mm vah-
vuinen koksikuonakerros, jonka alla on kermi. Koksikuonan päällä on palopermanto beto-
nilaatta. 

Vesikaton jalasorret, joihin kattokannattajat on kiinnitetty, ovat pääosin yläpohjan paloper-
mannon ja eristekerroksen sisällä. Rakenneavauksista havaittiin, että osa jalasorsista on 
asennettu suoraan betonisen ylälaatan päälle ja osan alla on kermi. Kaikissa raken-
neavauksissa kermi on ylösnostettu jalasorsien sivupinnoille. Puurakenteissa jotka ovat 
kosketuksessa suoraan betonipintaan on lahovaurioita. 

Yläpohjan ontelotilassa on muottilaudoitusta. Laudoituksessa ei havaittu vaurioita raken-
neavausten kohdalla, mutta vaurioita voi esiintyä esimerkiksi vanhoilla vesivuotokohdilla. 
Lähtötietojen ja havaintojen perusteella ullakolla on ollut useampia vesivuotokohtia ennen 
vesikaton 2012 tehtyjä kunnostustöitä. 

Ullakko tuulettuu räystäällä ja harjalla olevien tuuletusaukkojen kautta. 

Yläpohjien alapintojen materiaalit poikkeavat toisistaan eri tiloissa. Yleisesti yläpohjan ala-
pinnassa on rappaus ja maali. Valtaosaan neljännen kerroksen tiloista on maalipinnan 
päälle asennettu ristiin koolaus (65 mm) ja pinnoitettu puukuitulevy (13 mm). Osassa tiloista 
puukuitulevyn päälle on asennettu mineraalivillaisia akustiikkalevyjä tai mineraalivilla 
(40mm) ja selluloosakuitumassa. Luokassa, jossa yläpohjan alapinnassa on maalipinta, on 
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havaittavissa paikoin vanhoja kosteusjälkiä. On mahdollista, että muissakin tiloissa on van-
hoja kosteusjälkiä, mutta vauriot ovat piilossa levytysten alla. Musiikkiluokassa selluloosa-
massa on ruiskutettu suoraan rakennuslevyn alapintaan. Selluloosamassa näkyy paikoin 
tummentumia. Tummentumien alla rakennuslevyssä on halkeama, kun ilma virtaa hal-
keamasta se samalla värjää rakenteista siirtyvällä pölyllä selluloosamassa halkeaman koh-
dalta. 

Havaintoja yläpohjarakenteista on esitetty kuvissa 8.1-8.10. 

 

Kuva 8.1 Yleiskuva ullakolta.  Kuva 8.2 Vesikaton jalasorret on osittain yläpohjaraken-
teiden sisällä. 

 

 

 

Kuva 8.3 RA.14-YP (YP1). Rakenneavauksessa havait-
tavissa muottilautoja.  Kuva 8.4 RA.14-YP (YP1). Yläpohjan rakennekerrokset 
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Kuva 8.5 RA.13-YP (YP1).  Kuva 8.6 RA.13-YP (YP1). Rakenneavauksen kohdalla 
jalasorren puu oli pehmeää. 

 

 

Kuva 8.7 RA.13-YP (YP1). Yläpohjan ontelotila.  Kuva 8.8 RA.15-YP (YP1). Rakenneavaus tehty katto-
kannattimien viereen. 
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Kuva 8.9. RA.16-YP (YP1). Rakennekerrokset, avauk-
sessa on joitakin muottilautoja ja rakennusjätettä.  Kuva 8.10 RA.16-YP (YP1). Ullakolle on säilötty vanhat 

kattotiilet. 

8.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset 

8.3.1 Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset 

Yläpohjarakenteista otettiin kaksi materiaalinäytettä eristeistä rakenneavausten RA.15-YP 
ja RA.16-YP yhteydessä. Näytteet MA.05-YP ja MA.06-YP on otettu yläpohjan eristeenä 
olevasta koksikuonasta. Näytteet on esitetty taulukossa 8.1. 

Taulukko 8.1 
Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos 
MA.05-YP 
MA.06-YP 

Ullakko 
Ullakko 

YP1 
YP1 

Koksikuona 
Koksikuona 

vahva viite vauriosta 
vahva viite vauriosta 

Materiaalinäytteiden analyysivastaukset on esitetty liitteessä (Liite 2, sivut 1-10). 

Materiaalinäytteissä MA.05-YP ja MA.06-YP havaittiin laboratorioanalyysissa vahva viite 
vauriosta. Tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. 

8.3.2 Merkkiainekoe 

Merkkiainekoe käsitti yläpohjarakenteiden merkkiainekokeen rakenteessa olevien epä-
tiiveyskohtien selvittämiseksi. Merkkiainekaasu syötettiin yläpohjan eristetilaan ullakolta ja 
sen kulkeutumista havainnoitiin ullakkotilan alapuolista luokkatiloista. Merkkiainekokeiden 
suoritusalueet on esitetty raportin liitteenä olevissa tutkimuskartoissa (Liite 1, sivut 1-6).  

Kuvissa 8.11–8.12 on esitetty havaintoja välipohjarakenteiden merkkiainekokeista. 

Merkkiainekokeissa ei havaittu epätiiveyskohtia yläpohjan koksikuonaeristetilasta alapuoli-
siin luokkatiloihin. 
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8.4 Johtopäätökset 
Yläpohjien onteloissa on paikoin muottilaudoitusta ja rakennusjätettä. Rakenneavauksessa 
todettiin myös osittain rakenteen sisällä kulkevissa jalasorsissa lahovaurioita. Ilmayhteys 
ontelotilasta sisäilmaan yhdessä rakennusjätteen kanssa saattaa mahdollisesti heikentää 
rakennuksen sisäilmaa. 

Yläpohjarakenteen palopermannon eristeenä on mikrobivaurioitunut koksikuona, raken-
teesta ei kuitenkaan ole tiiveystarkastelun perusteella ilmayhteyttä alapuolisiin luokkatiloi-
hin. 

Yläpohjarakenteen tuuletus on havaintojen perusteella riittävä. 

Vesikaton rakenne, kunto ja toimenpide-ehdotukset on käsitelty ulkovaipparakenteiden 
kuntotutkimusraportissa (Wise Group Finland Oy, 2017) 

ME.03-YP,  ME.04-YP ja  ME.05-YP. Yläpohjarakenne YP1, musiikkiluokka, 4.kerros 

Merkkiainekaasu laskettiin yläpohjan kok-
sikuonaeristetilaan ullakon kautta nuolten osoit-
tamiin kohtiin. 
Hetkellinen paine-ero merkkiainekokeen aikana 
vaihteli ulkoilmaan nähden välillä -10…20 (Pa)  
 

 

 

 

Kuva 8.11. Ullakkotilan alapuolinen luokkatila josta tar-
kasteltiin yläpohjan ilmatiiveyttä  

Kuva 8.11 Yläpohjan alapinnassa muutamia halkeamia. 
Halkeamista ei havaittu epätiiveyttä yläpohjan eristeti-
lasta. 
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8.5 Toimenpide-ehdotukset 
Yläpohjan eristetilan ja puurakenteiden kosteus- ja mikrobivauriot eivät aiheuta välittömiä 
korjaustoimenpiteitä, koska ilmavuotoreittejä ei ole todettu ullakkotilan alapuolisiin tiloihin. 
Rakenteissa todetut vauriot tulee huomioida kuitenkin tulevaisuudessa toteutettavien sa-
neerausten yhteydessä. Mikäli kosteus- ja mikrobivaurioituneita yläpohjarakenteita ei uusita 
peruskorjauksen yhteydessä, on yläpohjarakenteille toteutettava seuranta merkkiaineko-
keet, jolloin varmistetaan yläpohjan tiiveys. 

9. PUTKITUNNELIT JA RYÖMINTÄTILA 
Rakennuksen ensimmäisessä kerroksen alapohjarakenteiden alla on putkitunneleita. Put-
kitunneleita tutkittiin ensimmäisen kerroksen alapohjassa olevien luukkujen sekä kellarin 
kautta aistinvaraisesti sekä tutkimusvälineistöllä. Putkitunnelien luukut on esitetty ensim-
mäisen kerroksen pohjapiirustuksessa. 
 

 

9.1 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset 

9.2 Rakenteesta tehdyt havainnot 
Ruokalan pohjoispäädyn alapuolella olevaa putkitunnelia tutkittiin tilassa olevan luukun 
kautta. Tunnelin yläpuolisena lattiarakenteena on liittolaattarakenne. Tunnelin seinät ja lat-
tia on vedeneristetty. Putkitunnelissa ei havaittu kohonneita kosteuksia pintakosteuskartoi-
tuksessa tunnelin alapohjassa tai seinissä. Ruokalan putkitunnelin hetkellinen paine-ero 
ruokalaan verrattuna oli +3...6 pascalia. 

Keittiön alapuolella olevaa ryömintätilaa, jossa kulkee viemäriputkia, tutkittiin kellarin sei-
nässä olevan aukon kautta. Ryömintätilan pohjalla on aistinvaraisesti arvioiden kuivaa 
mursketta. 
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Wc-käytävän alapuolella olevaa putkitunnelia tutkittiin käytävän kahden luukun kautta. Put-
kitunnelin yläpuolinen lattiarakenne on toteutettu liittolaattarakenteena. Liittolaatan pinta-
materiaalina on linoleumimatto. Tunnelin kohdalla havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja 
liittolaattarakenteen yläpinnassa. Kosteus rakenteessa on todennäköisesti saneerauksen 
aikaista rakennekosteutta. Putkitunnelin hetkellinen paine-ero käytävään nähden vaihteli 
välillä +6…9 Pa. 

Koulupsykologin huoneessa sijaitsevaa putkikanaalia tutkittiin lattialuukun kautta. Tunnelin 
pohjalla on rakennusjätettä ja roskaa. Tunnelin kansi on silminnähden epätiivis. 

Rakennuksen putkitunneleita tai ryömintätilaa ei ole havaintojen mukaan tuuletettu tai ali-
paineistettu koneellisesti. 

Havaintoja putkitunneleista ja ryömintätilasta on esitetty kuvissa 9.1-9.8. 

 

Kuva 9.1. Keittiön alla oleva ryömintätila johon pääsy 
kellarin kautta kellarin seinässä olevanaukon kautta.  Kuva 9.2. Keittiön alla oleva ryömintätila. 

 

 

Kuva 9.3. Ruokalan putkikanaali kellarin maanvastaista 
väliseinää vasten kuvattuna.  Kuva 9.4. Ruokalan putkikanaali. 
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Kuva 9.5. Ensimmäisen kerroksen wc-käytävän putki-
tunneli.  Kuva 9.6. Ensimmäisen kerroksen wc-käytävän putki-

tunneli. 
 

 

Kuva 9.7. Koulupsykologin huoneen lattian alla oleva 
putkitunneli. Kansi ei ole tiivis.  Kuva 9.8. Koulupsykologin huoneen lattian alla olevassa 

putkitunnelissa on roskaa. 
 
 

9.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset 

9.3.1 Merkkiainekoe 

Merkkiainekoe käsitti wc-käytävän putkitunnelin merkkiainekokeen rakenteessa olevien 
epätiiveyskohtien selvittämiseksi. Merkkiainekokeiden suoritusalueet on esitetty raportin liit-
teenä olevissa tutkimuskartoissa (Liite 1, sivut 1-6).  

Kuvissa 9.9–9.12 on esitetty havaintoja putkitunnelin merkkiainekokeista. 

Merkkiainekokeissa havaittiin epätiiveyskohtia putkitunnelin ja wc-tilan välillä.  
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ME.06-AP, putkitunneli wc-käytävällä ensimmäisessä kerroksessa. 

 Wc-istuimen ja lattian liittymä 

 

 Seinän tarkastusluukut 

  

  

Muita huomioita 
Vuodot ilmenevät selkeästi. 
 

 

  
 

 

 

 
Kuva 9.9 ME.06-AP. Merkkiaine laitettiin putkitunneliin.  Kuva 9.10 Putkitunneli, josta haaroitus wc-tilan seinässä 

kulkevaan hormiin. 
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Kuva 9.11 ME.01-AP ilmavuoto wc-istuimen ja lattian 
liittymässä.  Kuva 9.12 Ilmavuotoja seinän tarkastusluukkujen koh-

dalla. 

 

9.4 Johtopäätökset 
Merkkiainekokeella putkitunneli todettiin epätiiviiksi..Putkitunnelit ovat myös ylipaineisia 
oleskelutiloihin nähden, joten ilmavuodot tunneleista kulkevat huonetilaa kohden kuljettaen 
mukanaan epäpuhtauksia tunneleista sisäilmaan. 

Psykologin huoneen lattian alla kulkevan putkitunnelin kansi ei ole tiivis ja putkitunnelissa 
todettiin roskia. 

9.5 Toimenpide-ehdotukset 
Putkitunnelit suositellaan puhdistamaan roskasta ja alipaineistamaan koneellisesti. Tunne-
leiden epätiiveyskohdat maaperään sekä sisäilmaan on suositeltavaa tiivistää. Psykologin 
huoneen putkitunnelin kansi on suositeltavaa vaihtaa ilmatiiviiksi luukuksi. 

Wc-käytävän putkitunnelin yläpuolisen kosteusvaurioituneen liittolaattarakenteen pinnoit-
teet tulee poistaa ja betonirakenne kuivattaa. 

10. KEITTIÖ JA MÄRKÄTILAT 
Koulun keittiö ja suurin osa wc-tiloista sijaitsee rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa. 
Liikuntasalin puku- ja suihkutilat ovat toisen ja kolmannen kerroksen välisellä käytävällä. 
Tiloja on saneerattu eri aikakausina. 

10.1 Rakenteista tehdyt havainnot 
Keittiöön on tehty perusparannus 2002 päivättyjen suunnitelmien mukaisesti. Keittiön ala-
pohjarakenne sekä viemärit ja vesijohdot on uusittu. Keittiön lattiapinnoitteena on epoksi, 
jossa on paikoin halkeilua pinnassa. Keittiön laatoitetuissa seinissä ikkunoiden puuosissa 
havaittiin vesipisteiden läheisyydessä merkkejä korkeasta kosteusrasituksesta. 

Oppilaiden wc-tilat sijaitsevat ensimmäisen kerroksen wc-käytävällä. Tilat on saneerattu 
2001. Tiloissa on lattiassa laatoitus ja seinät ovat maalattuja. 
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Ensimmäisen kerroksen siivouskomeron alapohjarakenne on betonirakenteinen ja sen ylä-
pinnan pinnassa on betonimaali. Siivouskomeron lattiassa havaittiin kohonneita pintakos-
teusarvoja. Siivouskomeron lattiassa on lattiakaivo. Komerossa on tukkainen haju, joka on 
peräisin tilassa säilytettävistä siivousvälineistä. Komerossa on myös rakennuksen pääsulut. 

Liikuntasalin pukuhuoneet ja suihkutilat on saneerattu saatujen lähtötietojen perusteella 
1979. Tilojen lattiamateriaalina on muovimatto ja seinillä on keraaminen laatoitus. Tilojen 
kosteuskartoituksessa todettiin paikoin hieman koholla olevia mittausarvoja. Tiloissa havait-
tiin normaalista käytöstä johtuvia tummentumia pinnoissa. Tutkimushetkellä suihkutiloissa 
oli voimakas kuivuneesta lattiakaivosta nousevaa viemärin hajua. Pukuhuoneissa ja suih-
kutiloissa on alaslasketut paneloidut sisäkatot. Paneloinnin toinen pääty on kokonaan 
avoin, jolloin paneloinnin yläpuolelle on kertynyt runsaasti pölyä ja roskia.  

Tutkimushetkellä liikuntasalin puku- ja suihkutilojen rakenteiden ikä on 38 vuotta. Muovi-
mattojen keskimääräinen tekninen käyttöikä on märkätiloissa 20 vuotta ja laatoitettujen sei-
närakenteiden noin 20 vuotta. Rakenteiden tekninen käyttöikä on tullut täyteen 18 vuotta 
sitten. 

Opettajanhuoneen wc-tiloissa on ikääntyneet keraamiset laatat lattioissa. Seinäpinnat ovat 
maalattuja. Seinissä on paikoin halkeamia. 

Havaintoja keittiöstä ja märkätiloista on esitetty kuvissa 10.1-10.10. 

 

 

Kuva 10.1 Yleiskuva koulun keittiöstä.  Kuva 10.2 Keittiön lattian pintamateriaalissa halkeilua. 
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Kuva 10.3 Ensimmäisen kerroksen wc-käytävä. Käytä-
vällä linoleumimatto lattian pintamateriaalina.  Kuva 10.4 Ensimmäisen kerroksen wc-käytävällä sijait-

sevissa vessoissa laatoitus pintamateriaalina.  
 

 

Kuva 10.5. Opettajanhuoneen wc-tiloissa on maalatut 
seinäpinnat ja keraamiset laatat lattioissa.  Kuva 10.6. Seinäpinnoissa on paikoin halkeilua. 

 

 

Kuva 10.7. Yleiskuva pukuhuoneesta. Pintamateriaa-
lina muovimatto.  Kuva 10.8. Yleiskuva suihkutiloista. Lattian pintamateri-

aalina muovimatto, seinillä laatat. 
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Kuva 10.9. Pukuhuoneen katon alaslaskettu panelointi.  Kuva 10.10. Pukuhuoneen katon alaslasku. Paneloinnin 
yläpinnalla on paljon pölyä ja roskaa. 

 

10.2 Toimenpide-ehdotukset 
Keittiön lattioiden epoksipinnoite suositellaan paikkakorjattavaksi. 

Märkätilojen lattiakaivojen ja pintojen riittävästä puhdistamisesta on huolehdittava. Elastiset 
massasaumat on uusittava 3 – 5 vuoden välein.  

Liikuntasalin märkätilat ovat ylittäneet laskennallisen keskimääräisen teknisen käyttöiän. 
Suihku-, wc- ja pukuhuonetilat suositellaan saneerattavaksi peruskorjauksen yhteydessä. 

11. KOOSTE TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA  
Peruskorjauksen yhteydessä suoritettavaksi suositeltavat toimenpiteet: 
 
Alapohjarakenteet 
Ensimmäisen kerroksen pohjoiskulman iltapäiväkerhotilojen, wc-käytävän ja kouluisännän 
alapohjarakenteet on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan, jolloin rakenteisiin voidaan 
toteuttaa parempi lämmöneristys sekä kapillaarikatko rakenteen alapuolisen kosteuden 
nousun torjumiseksi. Vaihtoehtoisesti linoleumimattopinnoitteisten maanvastaisten alapoh-
jarakenteiden lattiapinnoitteet puretaan ja korvataan kosteutta kestävällä ja vesihöyryä lä-
päisevällä pinnoitteella, esim. kuivapuristelaatalla. 

Välipohjarakenteet 
Välipohjarakenteiden ja seinien liitoskohdat suositellaan tiivistettäväksi peruskorjauksen yh-
teydessä mahdollisen ilmavirtauksen estämiseksi välipohjarakenteesta sisäilmaan. Vaihto-
ehtoisesti betonirakenteiset välipohjarakenteet luokkahuoneissa sekä käytävillä voidaan 
muiden saneeraustöiden yhteydessä avata ja poistaa niiden ontelotiloissa olevat puuraken-
teet sekä muut epäpuhtaudet. 
Maanvastaiset seinärakenteet 
Rakennuksen kaikille maanvastaisille seinille suositellaan ulkopuolista vedeneristystä ja sa-
laojitusta, jolloin seinien kosteusrasitusta saadaan vähennettyä. Vaihtoehtoisesti maanvas-
taisten seinien vedeneristys voidaan uusia sisäpuolelta, jolloin rakenteen energiatehok-
kuutta voidaan parantaa samalla. 
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Tutkimuksen aikaisen putkivuodon johdosta kastuneen kellarin maanvastaisen väliseinän 
pinnoitteet on suositeltavaa poistaa ja rakenne on kuivattava koneellisella tilakuivauksella. 

Ulko- ja väliseinärakenteet 
Käytävien käsienpesualtaiden takana olevien seinien vaurioituneet maalipinnoitteet suosi-
tellaan uusittaviksi.  

Ulkoseinien sisäpintojen yksittäisten maalipinnan halkeamien kunnostaminen.  
Yläpohjarakenteet 
Yläpohjarakenteelle kattavasti toteutettava seuranta merkkiainekokeet, jolloin varmistetaan 
yläpohjan tiiveys. 
Putkitunnelit ja ryömintätilat 
Putkitunnelit suositellaan puhdistamaan roskasta ja alipaineistamaan koneellisesti. Tunne-
leiden epätiiveyskohdat maaperään sekä sisäilmaan on myös suositeltavaa tiivistää. Psy-
kologin huoneen putkitunnelin kansi on suositeltavaa vaihtaa ilmatiiviiksi luukuksi. 
Keittiö ja märkätilat 
Keittiön lattioiden epoksipinnoite suositellaan paikkakorjattavaksi. Liikuntasalin suihku-, wc- 
ja pukuhuonetilat suositellaan saneerattavaksi peruskorjauksen yhteydessä. 

Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma ja 
ilmoitetut korjaustyöt edellyttävät erillistä suunnittelua. Korjauksista päätetään raportin val-
mistumisen jälkeen. Puutteiden korjaamiseksi voi olla myös muita mahdollisia ratkaisuja ja 
pääsääntöisesti käytettävät korjausmenetelmät päätetään korjaussuunnittelun yhteydessä. 

12. LIITTEET 
Liite 1:  Tutkimuskartat (6 sivua) 

Liite 2:  Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit (4 sivua) 

Liite 3:   Tutkimusmenetelmät ja -kuvaukset 
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____________________ 

Tero Hannuksela, ins. AMK 
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TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄSITTEET

1. MIKROBIANALYYSIT MATERIAALINÄYTTEESTÄ
Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja mahdollisia kosteusvaurioita voidaan tutkia nor-
maalien kosteusmittausten lisäksi mikrobitutkimuksella. Tietyt mikrobilajikkeet indikoivat ra-
kenteen kosteusvaurioista, johtuen eri mikrobilajikkeiden vaatimista erilaisista kosteusolo-
suhteista sekä käytetyistä analysointimenetelmistä. Esimerkiksi aktinobakteerit (sädesie-
net) vaativat korkean vesiaktiivisuuden (RH > 90…95 %) rakenteessa pesäkkeen kehitty-
mistä varten, mikä viittaa materiaalin kastumiseen ja vaurioitumiseen.
Huomioitavaa on, että mahdolliset mikrobivauriot rakenteissa saattavat vaikuttaa myös tilo-
jen sisäilmaan heikentävästi, mikäli mikrobivaurion aiheuttamat emissiot pääsevät kulkeu-
tumaan rakennuksen sisäilmaan.
Rakennuksen mikrobeja voidaan tutkia erilaisilla menetelmillä ja näytteenottotavoilla. Tä-
män kuntotutkimuksen yhteydessä tutkittiin eri rakenteiden mikrobiologista kuntoa, otta-
malla rakenteista materiaalinäytteitä. Materiaalinäytteiden laboratorioanalyysit on suoritettu
laimennossarja-menetelmällä. Laboratorioanalyysi täyttää Sosiaali- ja Terveysministeriön
laatiman Asumisterveysasetuksen asettamat vaatimukset. Analyysi kertoo mikrobien mää-
rien lisäksi niiden lajikkeita.
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen home-
ja hiivasienten pitoisuus on vähintään 104 pmy/g tai aktinomykeettien pitoisuus 3 000 pmy/g.
Aktinomykeettien esiintymistä arvioidaan lisäksi niiden indikaattorimerkityksen avulla, kun
niiden pitoisuudet ovat alle 3 000 pmy/g. Vaikka sienipitoisuus jää alle 104 pmy/g voivat
löydökset viitata mikrobikasvustoon silloin, kun näytteessä havaitaan kosteus- ja homevau-
rioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita ja sienten kokonaispitoisuus on 5 000 – 10 000
pmy/g tai näytteen sienilajikkeisto on epätavallisen yksipuolinen (1 – 2 lajia/sukua) ja pitoi-
suus kuitenkin > 5 000 pmy/g.

2. KOSTEUSTEKNISET TUTKIMUKSET

2.1 Kosteuskartoitus
Kartoituksessa rakenteiden kosteuspitoisuutta arvioidaan pintakosteusilmaisimella Gann
Hydromete Compact B.
Gann Hydromete Compact B pintakosteudentunnistimen mittaus perustuu suurtaajuudella
tapahtuvaan materiaalin dielektrisyysvakion mittaukseen. Laite mittaa materiaalin kosteu-
den 25...50 mm syvyydestä. Mittalaite antaa virheellisen tuloksen, mikäli mittaussyvyydellä
on metallia (putket, sähkövastuskaapeloinnit, peltiverhoukset, jne.)
Pintakosteudenilmaisimella tehtyjen havaintojen tarkastelussa ja tulosten arvioinnissa tulee
huomioida, ettei kyseisellä menetelmällä kyetä mittaamaan rakenteen kosteuspitoisuutta
vaan ainoastaan arvioimaan materiaalien kosteuspitoisuutta. Saatujen arviointituloksien
luotettavuutta on tarkasteltava huomioiden mm. rakennetyyppi, pintamateriaali, vedeneris-
tyskerroksen sijainti ja tyyppi sekä rakenteiden kuivana oloaika (aikaväli, jolloin ei ole suo-
ritettu rakenteita kastelevaa käyttöä).

2.2 Rakennekosteusmittaus
Kosteusmittaus suoritetaan soveltaen RT 14–10984 ohjekorttia (Betonin suhteellisen kos-
teuden mittaus).
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Rakenteista tehtävistä kosteuden ja lämpötilan mittauksissa käytetään Vaisala Oy:n mitta-
laitetta varustettuna kuhunkin mittaukseen tarkoitetulla mittapäällä. Kiviainesrakenteiden
kosteusmittauksissa poratut mittausreiät puhdistetaan ja tulpataan porauksen jälkeen. Tul-
patuissa mittausrei'issä kosteuden annetaan tasaantua vähintään 3 vuorokautta ennen mit-
tausta.
On huomioitava, että mittaustulokset kyseisillä mittausmenetelmillä ovat hetkellisiä ja ne
kuvastavat vain rakenteen mittausajankohtana ollutta kosteustilaa. Mikäli rakenteen kos-
teusteknistä toimintaa halutaan tarkastella tarkemmin, mittaukset tulee suorittaa pitempiai-
kaisina seurantamittauksina eri vuodenaikoina.
Rakennekosteusmittausten sijaintien määrittelyssä joudutaan useimmiten huomioimaan
kiinteistön käyttö ja sen asettamat rajoitteet.

3. RAKENNETYYPPIEN TARKENNUKSET JA RAKENNEAVAUKSET
Suoritettujen rakenneavausten sijainnit määritetään riskirakennekartoituksen ja rakenteiden
kosteuskartoituksen yhteydessä tehtävien havaintojen mukaan. Rakenneavausten päätar-
koituksena on määrittää rakennetyypit ja rakenneratkaisut sekä verrata rakenteiden alku-
peräisten suunnitelmien mukaisuutta ja rakenteellista toimivuutta. Rakenneavausten yhtey-
dessä tarkastellaan rakenteiden vaurioitumisasteita ja vaurioiden laajuutta.
Rakenteiden avauskohdista suoritetaan:

- rakenteiden ja rakennemittojen kirjaus sekä vertaus vanhoihin suunnitelmiin
- aistinvaraisesti havaittavien vaurioiden kirjaus
- avauskohdan valokuvaus
- analyysinäytteenotto ja kosteusmittaus, mikäli näin on määritetty
Rakenneavausten sijaintien määrittelyssä joudutaan useimmiten huomioimaan kiinteistön
käyttö ja sen asettamat rajoitteet.

4. MERKKIAINEKOKEET, TIIVEYSTARKASTELUT
Merkkianekokeilla on mahdollista selvittää rakenteiden ja liittymien epätiiveyttä ja ilmavuo-
toja. Riittävällä otannalla saadaan selville mitkä vuodoista tai epätiiveyksistä ovat syste-
maattisia ja mitkä satunnaisia. Lisäksi merkkiainekokeella voidaan arvioida rakenteissa
mahdollisesti olevien mikrobikasvustojen haitallisten aineenvaihduntatuotteiden tai hiukkas-
ten siirtymistä sisäilmaan.
Merkkiainekokeiden suorituksen osalta on huomioitava, että suuria huonetiloja ei välttä-
mättä tarkasteta kauttaaltaan vaan merkkiainekokeella pyritään ensisijaisesti tarkastamaan
eri rakennetyypeissä esiintyvien liittymärakenteiden tiiveyttä.
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1. TIIVISTELMÄ 
Kohde on vuonna 1910 valmistunut koulurakennus, joka sijaitsee Helsingin Punavuoren 
kaupunginosassa. Rakennuksessa on yhteensä neljä maanpäällistä kerrosta, kellarikerros 
sekä ullakkotilat. Rakennuksen tontilla on erillinen ulkovarastorakennus. 

Tilaaja haluaa selvittää kohteen ulkovaipparakenteiden kunnon peruskorjauksen hanke-
suunnittelua varten. Rakennuksen julkisivut ovat rapatut ja maalatut. Vesikatteena toimii 
pääasiassa tiilikate ja osalla lappeista on rivipeltikate. 

Julkisivuille on suoritettu paikkakorjauksia ja ne on huoltomaalattu 2010. Rakennuksen 
maalipinnan kunto on tutkimusten perusteella hyvä, mutta julkisivurappauksen kunto on kai-
killa julkisivuilla huonokuntoinen. Laboratoriotutkimusten perusteella rappausten kunto on 
heikentynyt merkittävästi. Rappauksissa on tartunnan heikkenemistä, eli kopoa ja halkeilua 
kaikilla julkisivuilla. Kopoalueissa ei ole selkeää säännönmukaisuutta, vaan niitä esiintyy 
kauttaaltaan julkisivuissa. Julkisivujen rapatuissa koristeaiheissa havaittiin myös halkeilua 
ja kopoa. Kaikilla julkisivuilla on silminnähden ehjillä alueilla rapautuneita kohtia, joissa 
laasti hiekkaantuu ja irtoaa alustaan asti koputeltaessa. Rappauksen kiviaineksen tartunnat 
ovat laasteissa puutteelliset. Ikkunaliittymissä havaittiin yleisesti rappauksen halkeilua ja 
lohkeilua. 

Julkisivujen rappaukset suositellaan uusimaan kokonaisuudessaan. Vaihtoehtoisella paik-
kakorjauksella rakenteelle saataisiin 10–20 vuotta lisää käyttöaikaa, jonka jälkeen julkisivu-
jen rappaus tarvitsee todennäköisesti uusia. 

Koulun vesikatto on tyypiltään monimuotoinen harjakatto, jonka vesikate on pääosin savi-
tiilikatteinen. Osalla vesikatteesta on konesaumattu peltikate. Savitiilikate on uusittu koko-
naan ja peltikate liikuntasalin kohdalta. Kantavat puurakenteiset kattorakenteet ovat paikoin 
silminnähden kosteusvaurioituneet. 

Savitiilikatteessa ei ole merkittäviä puutteita, vain yksittäisiä kattotiilien lohkeamia. Van-
hassa peltikatteessa havaittiin yleisesti maalivaurioita, korroosiovaurioita sekä yksittäisiä 
reikiä. Piharakennuksen rivipeltikatteessa esiintyy maalipinnan hilseilyä. 

Päärakennuksen vanhalle peltikatteelle ja piharakennuksen peltikatteelle suositellaan kat-
teiden puhdistusta, liittymien ja reikien paikkakorjausta sekä huoltomaalausta. Lohjenneet 
kattotiilet suositellaan uusittaviksi ja kaikkien peltikatteiden ja rapattujen julkisivujen liittymät 
tiivistettäväksi. 

Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä ja niille on tehty huoltomaalauksia, kittausten ja la-
situsten uusimisia sekä tiivisteitä on vaihdettu.  

Ikkunoiden ulkopuitteissa on maalipinnan- ja lasikittausten vaurioita. Maalipinnan vaurioi-
den johdosta ikkunoiden puuosat ovat paikoin vaurioituneet. Sisäpintojen maalipinnoissa ei 
ole suuria puutteita. Ikkunoiden tiivisteet ovat ikääntyneet yleisesti. Ikkunoiden vaurioita on 
kaikilla julkisivuilla, mutta vauriot ovat edenneet hieman pidemmälle rakennuksen sisäpihan 
puoleisissa ikkunoissa.  

Ikkunat on vielä mahdollista peruskorjata, jonka yhteydessä ikkunoiden pahoin vaurioitu-
neet puuosat, rikkoutuneet ikkunaruudut sekä lasitusten kittaukset uusitaan ja ikkunoille 
suoritetaan huoltomaalaus. Ikkunoiden saneeraus on suositeltavaa suorittaa julkisivukor-
jausten yhteydessä. Mikäli rakennuksen energiataloutta halutaan parantaa, on ikkunoiden 
sisäpuite mahdollista uusia kaksilasisena umpiolasi-ikkunana. 

Rakennukseen toteutettiin tämän tutkimuksen kanssa samanaikaisesti rakenne-, kosteus- 
ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (Wise Group Finland Oy), haitta-ainetutkimus (WSP Fin-
land Oy) sekä LVI-tutkimus (Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy). 
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2. YHTEYSTIEDOT 

2.1 Kohde 
Cygnaeuksen ala-aste 
Ratakatu 8 
00120 Helsinki 

2.2 Tilaaja 
Marko Lahti 
Helsingin kaupunki 
Kaupunkiympäristö, Rakennukset ja yleiset alueet   
Elimäenkatu 5     
00510 Helsinki   

2.3 Kuntotutkijat 
Wise Group Finland Oy 
Sinimäentie 5    
02630 Espoo 
 
Tero Hannuksela, ins. AMK 
email tero.hannuksela@wisegroup.fi 
 
Johanna Kasurinen, ins. AMK 
email johanna.kasurinen@wisegroup.fi 

 
Tuomas Nykyri, ins. AMK 
email tuomas.nykyri@wisegroup.fi 

3. KOHTEEN YLEISTIEDOT 
Kohde on vuonna 1910 valmistunut koulurakennus, joka sijaitsee Helsingissä Punavuoren 
kaupunginosassa. Rakennus on merkitty asemakaavassa historiallisesti arvokkaaksi ja 
kaupunkikuvan säilymisen kannalta merkittäväksi rakennukseksi. Rakennuksen ulkoseinät 
ovat massiivitiiliseiniä, joiden pinnat ovat rapatut. Rakennuksessa on puuikkunat. Vesikatto 
on typiltään monimuotoinen harjakatto ja vesikatteena toimii tiilikate sekä rivipeltikate. Ra-
kennuksen sokkelit ovat verhoiltu luonnonkivillä.  

Sisäpihalla sijaitsee piharakennus, jonka ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä. Ulkoseinien pin-
nat ovat rapatut. Piharakennuksessa on puuikkunat ja vesikatto on rivipeltikatteinen pulpet-
tikatto. Rakennuksen sokkelit ovat verhoiltu luonnonkivillä. 

Kohteen tietoja: 
Rakennusten lkm  2 kpl 
Valmistumisvuosi  1910 
Rakennustyyppi  koulurakennus 
Kerrosluku  4 + kellari 
Tilavuus   14 000 m³ 
Julkisivupinta-ala  n. 1600 m² 
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3.1 Lähtötiedot 
Tutkimuksen suoritusta varten on saatu käyttöön seuraavat asiakirjat: 

− Julkisivupiirustuksia  
− Vesikaton korjaustyönselostus 27.4.2011, WSP Finland Oy. 

3.1.1 Aikaisemmin suoritetut merkittävät korjaukset  

Alla on luetteloitu merkittävimmät tutkimukset ja korjaukset, jotka liittyvät tämän tutkimuksen 
alaisiin rakenteisiin. 

2016  Lämpökuvaus, Raksystems Insinööritoimisto Oy 

2012 Vesikatteen (tiilikate) uusiminen 

2010 Julkisivujen huoltomaalaus 

2000 Osittainen pihakorjaus, salaojitusta ei ole tehty korjauksen yhteydessä 

1998 Energiakatselmusraportti, Insinööritoimisto Nurmi Oy 

 

4. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA JA SISÄLLÖSTÄ 

4.1 Tutkimuksen laajuus, tarkoitus ja tavoite 
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kiinteistön julkisivu-, vesikatto- ja ikkunarakenteiden 
tämänhetkinen kunto ja vauriot  peruskorjauksen hankesuunnittelua varten. Tavoitteena on 
määrittää tutkimustulosten perusteella tutkittujen rakenteiden korjaustarpeet ja niiden laa-
juus sekä arvioida korjausvaihtoehtoja pääpiirteittäin.  

Tutkimusmenetelmät ja –kuvaukset on eritelty tarkemmin liitteessä 1. 

Rakennukseen tehdään samanaikaisesti rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus (Wise Group Finland Oy), haitta-ainetutkimus (WSP Finland Oy) sekä LVI-tutkimus 
(Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy). 
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4.2 Tutkittujen rakenteiden tekninen käyttöikä 
Rakennusten tutkittujen rakenteiden käyttöikään vaikuttavat suunnitteluvaiheessa tehdyt 
ratkaisut, materiaalivalinnat sekä rakenteiden pintakäsittely ja työsuoritteiden laatu. 

Rakenteiden käyttöikään vaikuttavat lisäksi rakennusajan jälkeen mm. seuraavat tekijät: 

− kohteessa vallitsevat ilmasto-olosuhteet (UV-säteily, lämpötilat, kosteusrasitus/vesi, 
ilman epäpuhtaudet ja tuuli) 

− mekaaniset rasitukset (rakenteiden ja rakenneosien oma paino, jaksottaiset rasitteet 
kuten mm. lumikuormat, käytön aiheuttamat kuormat sekä ajan myötä tapahtuvat ra-
situkset kuten mm. rakenteen painuminen ja lämpöliikkeet) 

− käytön aiheuttamat rasitukset (käyttäjien aiheuttama mekaaninen rasitus etenkin pin-
tamateriaaleille, rakenteiden puutteellinen huolto ja puhdistus sekä virheelliset hoito-
toimenpiteet) 

− biologiset tekijät (mikro-organismit, sienet, levät ja bakteerit) 
− materiaalien vanheneminen (useimmat materiaalit reagoivat ympäristössä ja ilmas-

tossa olevien kaasujen, nesteiden ja muiden aineiden kanssa aiheuttaen materiaalin 
ominaisuuksien heikkenemistä). 

Alla olevassa taulukossa on tutkimuksen alaisen kohteessa olevien rakenteiden sekä pin-
noitteiden yleisiä teknisiä käyttöikäarvioita normaaleissa rasitusolosuhteissa viitaten RT-
korttiin 18-10922. Kyseisiä käyttöikäarvioita käytetään tukevana tietona korjaussuosituksia 
määritettäessä. 

 
Taulukko 1. Tutkittujen rakenteiden arvioidut tekniset käyttöiät (RT 18-10922) 

Tunnus Rakenneosa 
Käyttöikä, 
normaali 
rasitus 

Rakenteen ikä 
kohteessa Muuta 

124 Julkisivut    

1241  Kolmikerros-, ohut-, 
kuultorappaus 50 v 

huoltomaalaus 7v 
rappauksen ikä ei 
tiedossa 

Julkisivupinnoitteiden huol-
toväli 10 – 20 v 

1242  Puuikkuna 50 v  107 v 
Ulkomaalaus 5 – 15 v 
Sisämaalaus 8 – 15 v 
Tiivistäminen 3 – 12 v  

126 Vesikatteet    

1263 Sinkitty ja maalattu 
rivipeltikate 60 v ei tiedossa Huoltomaalaus 10 – 20 v 

 Tiilikate 45 v 5 v  
1264 Vesikattovarusteet    

 Räystäskourut ja 
syöksytorvet 25 – 40 v ei tiedossa  

 
Kulkusillat, lape- ja 
talotikkaat, lumies-
teet, varusteet 

50 v ei tiedossa  
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5. JULKISIVUT 

5.1 Rakennekuvaus 
Koulurakennuksen ja ulkovarastorakennuksen ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä, joiden pin-
nat ovat roiskepintaisia, kolmikerrosrapattuja ja maalattuja. Julkisivuissa on useampia eri-
kokoisia koristerappauksia. Rakennusten sokkelit ovat massiivitiilirakenteisia ja näkyviltä 
osilta sokkelit ovat luonnonkiviverhotut. 

 
Kuva 5.1. Yleiskuva katujulkisivusta Kuva 5.2. Yleiskuva sisäpihan julkisivusta 

 

 
Kuva 5.3. Yleiskuva koristerappauksesta Kuva 5.4. Yleiskuva koristerappauksesta 

 
 

Liite 2
7(49)



 

RAPORTTI 
Cygnaeuksen ala-aste 
18.10.2017 

8(32)

  
 

 

 
Kuva 5.5. Yleiskuva sisäpihan julkisivusta sekä 
piharakennuksesta 

Kuva 5.6. Yleiskuva piharakennuksen julkisivusta 

 

5.2 Rakenteista tehdyt havainnot 
Julkisivujen kopokartoitus suoritettiin kaikkien julkisivujen koko alalle henkilönostimella. Ha-
vaintojen perusteella tutkituissa julkisivuissa on kopoa noin 15 % tutkittuun rapattuun pinta-
alaan (n. 1600 m²) verrattuna. Kopoalueet ovat pääsääntöisesti ehjää kopoa. Kopoalueita 
havaittiin kauttaaltaan julkisivuilla. Kopoalueet on merkitty liitteenä oleviin tutkimus- ja vau-
riokarttoihin. 

Rappauksen vaurioita havaittiin tasaisesti kaikilla julkisivuilla. Vauriot ovat lähinnä rappauk-
sen rapautumista, lohkeilua ja halkeilua. Julkisivurappauksen paksuus vaihteli 10…40 mm 
välillä. Pääosin rappaus oli noin 30 mm. Havaintojen perusteella rappaus on ohuimmillaan 
Ratakadun puoleisella julkisivulla. 

Julkisivujen koristerappauksissa havaittiin myös halkeilua ja kopoa. Kaikilla julkisivuilla ha-
vaittiin rappauksessa silminnähden ehjiä alueita, mutta koputellessa rappauksessa havait-
tiin vaurioita ja rapautuneita alueita. Osassa alueista rappauksen pintalaasti putoaa koput-
taessa ja paikoin rappaus irtoaa tiilialustaan asti. 

Kopokartoituksen yhteydessä havaittiin teknisentyöluokan sisäpihan puolen ikkunan ylä-
puolella, rappauksen takana teräspalkki, noin 30 mm syvyydellä rakenteessa. Palkin päällä 
on eristettä. Havainto eristeestä on esitetty tutkimuskartassa. 

Havaintoja julkisivuista on esitetty kuvissa 5.7-5.13. 

 
Kuva 5.7. Räystäällä on rappauksen lohkeama Kuva 5.8. Räystäällä on rappauksen lohkeama 
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Kuva 5.9. Rappauksen halkeilua Kuva 5.10. Kuviorappauksen halkeilua 

 

 
Kuva 5.11. Rappauksen rapautumaa Kuva 5.12. Koko rappauskerroksessa rapautu-

maa. 
 

 
Kuva 5.13. Rappauksen lohkeilua ikkunapellityk-
sen liittymän kohdalla 

Kuva 5.14. Rappauksen lohkeilua ja halkeilua ik-
kunapellityksen liittymä kohdassa 
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Kuva 5.9. Julkisivun ja vesikaton liittymä on epä-
tiivis 

Kuva 5.10. Pintarappauksen lohkeilua 

 

 
Kuva 5.11. Rappauksen halkeilua ja rapautumaa Kuva 5.12 Rappaus irti alustasta 

 

  
Kuva 5.13. Teknisentyöluokan ikkunan yläpuolella rappauksen alla on eristettä ja teräspalkki. 
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5.3 Suoritetut laboratoriotutkimukset 

5.3.1 Näyteanalyysien kirjaus 

Tehdyt näyteanalyysien tunnukset on kirjattu (koodattu) oheisesti: 

OH.01-JS 

OH suoritettu tutkimus (OH= ohuthie) 

01. näytteen järjestysnumero tutkimustyypeittäin. 

JS tutkittu rakennusosa (JS = rappaus) 
  

5.3.2 Julkisivurappauksen ohuthieanalyysit 

Koulurakennuksen rappauksesta teetettiin yhteensä neljä ohuthietutkimusta. Analyysin 
päätarkoitus on selvittää rappauksen sisäinen kunto sekä laatu. Alkuperäinen analyysira-
portti on tämän raportin liitteenä (liite 2, sivut 1-8). Näytteet otettiin silminnähden vaurioitu-
mattomalta alueelta. Näytteidenottopaikat on esitetty tutkimuskartoissa (liite 1, sivut 1-6). 

Rappauksesta otettujen näytteiden kunto on välttävä/heikko ja laadultaan näytteet ovat tyy-
dyttäviä. Laastien sideaine on pääosin tasalaatuista. Kuitenkin kuiva-aineksen tartunnat 
ovat laasteissa puutteelliset tiivistyneisyyden, kuivumiskutistumisen sekä rapautumisen 
vuoksi. Laastin kalkki-sementtisuhde vaihtelee välillä KS90/10 – KS20/80, kalkin määrä li-
sääntyy oikeaoppisesti rakenteessa ulospäin mentäessä. Rappauksen laastikerrosten pak-
suudet vaihtelevat hieman. Näytteissä OH.01-JS, OH.02-JS ja OH.04-JS havaittiin kohta-
laisia viitteitä pakkasvaurioitumisesta, kuitenkaan haitallisia kiteytymiä ei havaittu. 

Pinta- ja täyttölaastien väliset kontaktik ovat välttäviä kalkkisementtimaalijäämistä johtuen. 

Näytteessä OH.04-JS mukana ulkoseinärakenteen tiiltä, jonka kunto on hyvä ja siinä ei to-
dettu rapautumaan viittaavia vaurioita, vaikka rappaus on rapautunut tiilen pinnassa. Tiilen 
pakkasenkestävyys on hyvä. 

Taulukko 3. Suoritetut ohuthieanalyysit 
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5.4 Johtopäätökset 
Lähtötietojen perusteella julkisivut on huoltomaalattu 2010. Julkisivuille on toteutettu paik-
kakorjauksia ja julkisivujen edellisestä huoltomaalauksesta on seitsemän vuotta. Rappauk-
sen pinnoitteiden huoltoväli on 10 – 20 vuotta, riippuen käytetystä tuotteesta. Rakennuksen 
maalipinnan kunto on hyvä. Rappauksessa ei ole merkittävää maalipinnan kulumaa tai hil-
seilyä.  

Julkisivurappauksen kunto on kaikilla julkisivuilla ohuthieanalyysi perusteella vält-
tävä/heikko ja laadultaan tyydyttävä. Laboratoriotutkimusten perusteella rappausten kunto 
on heikentynyt merkittävästi. Rappauksen ohuthienäytteet otettiin silmämääräisesti vaurioi-
tumattomilta alueilta ja kohdista, joissa ei havaittu kopoa, joten rappauksen vaurioituminen 
voidaan olettaa olevan yhtenevää kaikilla julkisivuilla. 

Kohteen julkisivurappauksissa on tartunnan heikkenemistä eli kopoa kaikilla julkisivuilla. 
Kopoalueissa ei ole selkeää säännönmukaisuutta, vaan ne ovat kauttaaltaan julkisivuilla. 
Osassa kopoalueita on lisäksi halkeilua, jolloin niiden korjaaminen on välttämätöntä. Ehjän 
kopon paikkakorjaaminen ei ole välttämätöntä. Rappauksen halkeilu lisää rappauksen kos-
teusrasitusta ja sen säilyvyys voi heikentyä. Rappauksen kuiva-aineksen tartunnat ovat 
puutteellisia ja rappaus on monin paikoin hiekkaantuvaa. Pinta- ja täyttölaastin tartunnassa 
havaittiin puutteita. Laastikerrosten välissä on kalkkisementtimaalijäämiä, joka heikentää 
kerrosten välistä kontaktia. 

Ikkunoiden ja rappauksen liittymien vesipellit on päätetty puutteellisesti rappaukseen. Rap-
paus on tehty suoraan vesipellin päälle eikä pellityksen reunaa ole kantattu. Liittymissä on 
yleisesti rappauksen halkeilua ja lohkeilua. 

Ulkovaraston rappauksen kunnossa ei todettu merkittäviä puutteita. Ikkunoiden pielissä on 
joitakin halkeamia ja yksittäisiä alle 0,5m2 ehjiä kopoalueita. Ulkovarastorakennuksen maa-
lipinnassa ei todettu maalipinnan vaurioita. 

5.5 Toimenpide-ehdotukset 
Julkisivujen rappaus suositellaan uusittavaksi kauttaaltaan. Rappauksen uusiminen tulisi 
tehdä lähitulevaisuudessa. Uusimishankkeella saavutettaisiin arvioitua teknistä käyttöikää 
lisää noin 50 vuotta, joka edellyttää, että rappaukselle tehdään tarvittavat huoltotoimenpi-
teet ajallaan. 
Korjauksen sisältö pääkohdittain: 

− julkisivurappausten purku 
− alustan käsittely ja tarvittava korjaus 
− julkisivujen rappaustyöt 
− julkisivujen maalaus kauttaaltaan. 

Ulkovaraston rappaukselle suositellaan yksittäisten halkeaminen laastipaikkausta ja paik-
kamaalausta. 

Vaihtoehtoinen toimenpide-ehdotus 
Vaihtoehtoinen julkisivujen korjausvaihtoehto on rappaukselle tehtävä paikkakorjaus. Paik-
kakorjauksessa suositellaan korjattavan kaikki kopot, joissa on halkeama. Huoltomaalaus 
tehdään kauttaaltaan. Maalauksessa täytyy selvittää uuden ja vanhan maalin yhteensopi-
vuus. Korjaus olisi suositeltavaa toteuttaa lähitulevaisuudessa. Paikkakorjauksella saavu-
tetaan käyttöikää noin 10 – 20 vuotta, jonka jälkeen julkisivuille on suositeltavaa suorittaa 
uusi kuntotutkimus. Paikkakorjauksella saavutettavaa käyttöikää on hyvin vaikea arvioida, 
koska vaurioituminen jatkuu muilta osin ja työn onnistumisessa on olemassa omat riskinsä. 

Julkisivurakenteisiin liittyvät näkyvät vauriot on esitetty liitteenä olevissa vauriokartoissa. 
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Paikkakorjauksen sisältö pääkohdittain 

− paikkakorjaukset rappaukseen (n. 230 m²) 
• rappauksen halkeamien laastipaikkaus 
• vaurioituneiden rappauksien poistaminen 
• alustan käsittely ja tarvittavat korjaukset 
• uuden rappauksen toteutus 

− julkisivun puhdistus kauttaaltaan (peseminen) 
− maalaus kauttaaltaan sis. julkisivut ja räystäät. 

 

Ulkovaraston rappaukselle suositellaan yksittäisten halkeaminen laastipaikkausta ja paik-
kamaalausta. 

6. VESIKATTO 

6.1 Rakennekuvaukset 
Vesikatto on tyypiltään monimuotoinen harjakatto, jonka vesikate on pääosin savitiilikattei-
nen. Osalla vesikatteesta on konesaumattu peltikate. Savitiilikate (kuva 6.3) on uusittu ko-
konaan ja peltikate (kuva 6.4) on uusittu liikuntasalin kohdalta vuonna 2012. Kantavat vesi-
kattorakenteet ovat toteutettu puurakenteisina betonirakenteisen yläpohjalaatan päälle. 
Kattokannattajat ovat alkuperäisiä, aluslaudoitusta on uusittu vaurioituneilta osilta vesikat-
teen uusimisen yhteydessä.  

Vesikaton sadevedet on ohjattu sadevesikouruista syöksytorviin. Osittain vedet on ohjattu 
syöksytorvista rännikaivoihin ja sitä kautta sadevesijärjestelmään. Sisäpihalla syksytorvien 
vedet on ohjattu rakennuksen vierustan asfaltoidulle pihalle, josta sadevesikaivoon. Sade-
vesijärjestelmissä ei ole saattolämmitystä. 

Savitiilikatteen aluskatteena on kermialuskate. Vanhan aluslaudoituksen päälle on asen-
nettu vaneri ja kermi. Uusituille peltikatteille on myös asennettu kermialuskate. 

Piharakennuksen vesikatto on peltikatteinen pulpettikatto. Piharakennuksen vesikaton ve-
denpoisto on toteutettu etureunan yli rakennuksen vierustalle, josta sadevedet ohjautuvat 
pihan sadevesikaivoihin.  

  
Kuva 6.1. Yleiskuva vesikatosta. Kuva 6.2. Yleiskuva pihavaraston vesikatosta 
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Kuva 6.3. Nykyinen tiilikaterakenne rakennepiirustusten mukaan 

 

Kuva 6.4. Nykyinen peltikaterakenne rakennepiirustusten mukaan 

6.2 Rakenteista tehdyt havainnot 
Vesikattorakenteita kartoitettiin aistinvaraisesti ulkopuolelta sekä ullakkotiloista käsin. 

Uusitussa savitiilikatteessa ei havaittu merkittäviä puutteita. Ratakadun puoleisen kahden 
lappeen vanhat kattotiilet ovat yleisesti värjäytyneet ja uusissa kattotiilissä havaittiin yksit-
täisten kattotiilien lohkeilua.  

Vanhassa peltikatteessa havaittiin yleisesti maalivaurioita; maalipinnan hilseilyä ja lohkei-
lua. Paikoin peltikatteessa havaittiin myös korroosiovaurioita sekä yksittäisiä reikiä. Pelti-
katteen alla havaittiin vanha rikkinäinen kermikate. 

Lahot aluslaudoitukset on uusittu vesikatteen uusimisen yhteydessä. Ullakolta tarkastelta-
essa aluslaudoituksessa havaittiin paikoin vanhoja kosteusjälkiä. Puu oli kuivaa piikkimit-
tausten perusteella. 

Vesikaton jalasorret, joihin kattokannattajat on kiinnitetty, ovat pääosin yläpohjan paloper-
mannon ja eristekerroksen sisällä. Rakenneavauksista havaittiin, että osa jalasorsista on 
asennettu suoraan betonisen ylälaatan päälle ja osan alla on kermi. Kaikissa raken-
neavauksissa kermi on ylösnostettu jalasorsien sivupinnoille. Puurakenteissa jotka ovat 
kosketuksessa suoraan betonipintaan on lahovaurioita. 

Yläpohjan koksikuona kerroksessa on mikrobivaurioita (Rakenne-, kosteus- ja sisäilmatek-
ninen kuntotutkimus, Wise Group Finland Oy, 2017). 

Liite 2
14(49)



 

RAPORTTI 
Cygnaeuksen ala-aste 
18.10.2017 

15(32)

  
 

 

Ullakon tuuletus on havaintojen perusteella riittävä. Ullakolla ei havaittu tunkkaista hajua tai 
seisovaa ilmaa. Ullakko tuulettuu räystäällä ja harjalla olevien aukkojen kautta. 

Tiilikatteen peltijiirit ja pystypintojen pellitykset on uusittu vesikattokorjauksen yhteydessä. 
Viemärien tuuletusputkien ja piippujen alareunojen pellitykset on uusittu aluskermin ylös-
noston verran. Piippujen muut pellitykset ovat vanhoja. Vanhoissa pelleissä on paikoin maa-
lipinnan hilseilyä. Piipuissa on piipunhatut, mutta ei lintuverkkoja. Yhden piipun juuripellityk-
sen vedenohjaus on puutteellinen. Kaikkia viemärin tuuletusputkia ei ole eristetty ullakolla. 

Peltivesikatteen ja julkisivurappauksen liittymissä on pääosin elastinen saumamassa. 
Osassa liittymäkohdissa ei ole massaa vaan rappaus on liitetty suoraan vesikaton ylösnos-
topeltiin. Saumamassa on haurastunutta ja siinä on halkeilua. Paikoin saumamassan tar-
tunta on heikentynyt ja liittymä ei ole tiivis. 

Osalla savitiilikatteisista lappeista on pellitettyjä kattoikkunoita. Lappeilla, joilla on kattoik-
kunoita, on tiilikatteen aluskatteena peltikate. 

Lähtötietojen ja havaintojen perusteella vesikatolle on asennettu vuonna 2012 tehdyn kor-
jauksen yhteydessä osittain vanhat ja osittain uusitut vesikaton turvavarusteet. Vanhoihin 
kattosiltoihin ja talotikkaisiin on lisätty turvakiskot korjaustyön yhteydessä. Kaikilla lappeilla 
on ritilälumiesteet, joiden alareunassa oleva uritus estää jäälauttojen tippumisen. Talotik-
kaita ei ole varustettu kiipeilyesteellä. 

Vesikatolla on peltiverhoiltuja kattoluukkuja, joissa on puinen kehys. Kattoluukut on varus-
tettu sisäpuolisilla salpalukoilla, turvaketjulla ja lukoilla. 

Sadevesikourujen sisäkourut ovat paikoin puhdistamatta. Kouruissa on vähäisessä määrin 
roskaa, sammaloitumista sekä veden lammikoitumista. Sadevesikourujen kantikkaissa ul-
kokourussa on yleisesti maalivaurioita sekä korroosiovaurioita. Korroosiovauriot ovat pää-
osin kourujen kannattimissa, mutta paikoin ulkokourujen vauriot ovat edenneet pitkälle. Ve-
sikourujen sisemmät kourut on uusittu pääosin vesikaton uusimisen yhteydessä 2012. 

Piharakennuksessa on rivipeltikate. Pellissä on maalipinnan hilseilyä. Vedenpoiston piha-
rakennuksessa on toteutettu räystään yli, sadevesiä ei ole koottu tai ohjattu maahan halli-
tusti syöksytorvin. 

 
Kuva 6.5 Uusissa katto tiilissä havaittiin yksittäisiä 
lohkeamia. 

Kuva 6.6 Ratakadun puolella on säästetty pää-
sisäänkäynnin kohdalla kahdella lappeella alkupe-
räinen savitiilikate, jossa värjäytymää 
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Kuva 6.7 Lappeilla jossa on kattoikkunoita, on 
aluskatteena pelti. 

Kuva 6.8 Peltialuskate savitiilikatteen alla on kuu-
masinkitty maalaamaton pelti. 

 

  
kuva 6.9 Uusittu peltikate. Kuva 6.10 Peltikatteen ja sadevesikourun maali-

ja korroosiovaurio 
 

Kuva 6.11 Peltikatteen maali- ja korroosiovauri-
oita 

Kuva 6.12 Peltikatteessa reikiä sekä maali- ja kor-
roosiovaurioita. 
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Kuva 6.13 Peltikatteen maalivaurioita Kuva 6.14 Peltikatteen liittymä on vaurioitunut 

 

 
Kuva 6.15 Pellityksen julkisivuliittymän tiivistys on 
vaurioitunut. 

Kuva 6.16 Ullakon korvausilmakanava. 

 

  
kuva 6.17 Ilmanvaihtohormi ullakolta. Kuva 6.18 Ilmanvaihtohormi vesikatolla 
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Kuva 6.19 Ullakolla on tuuletusritilöitä. Kuva 6.20 Yleiskuva ullakolta kattokannattajista ja 

osittain uusitusta aluslaudoituksesta. 
 

  
Kuva 6.21 Aluslaudoituksessa on paikoin vanhoja 
kosteusvaurioita. 

Kuva 6.22 Vesikaton jalasorret kulkevat osittain 
yläpohjarakenteessa. 

 

  
Kuva 6.23 Ullakolta on käynti vesikatolle katto-
luukkujen kautta. 

Kuva 6.24 Vanhat kattotiilet on säilötty ullakolle. 
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Kuva 6.25 Yleiskuva sadevesien ohjauksesta ve-
sikatolla. 

Kuva 6.26 Syöksytorvet on liitetty suppiloilla sade-
vesikouruihin. 

 

  
Kuva 6.27 Muutamilla vesikaton osilla vedet on 
ohjattu jalkarännein sadevesikouruihin. 

Kuva 6.28 Osalla lappeista sadevedet ohjattu jal-
karännein ja ulosheittäjillä 

 
 

  
Kuva 6.29 Sadevesikourun sisäkouru. Kourussa 
on roskaa. 

Kuva 6.30 Sadevesikouruissa maalipinta hilseilee 
yleisesti. 
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Kuva 6.31 Sadevesikouruissa paikon sammaloi-
tumista. 

Kuva 6.32 Sadevesikouruissa on korroosiovau-
roita. 

 

  
Kuva 6.33 Sisäpihalla vesikaton sadevedet on 
ohjattu syöksytorvin rakennuksen asfaltoidulle pi-
halle. 

Kuva 6.34 Itäjulkisivulla sadevedet on ohjattu ve-
sikatolta syöksytorvin rännikaivoihin. 

 

  
Kuva 6.35 Piippujen alareunan pellitykset on uu-
sittu aluskermin ylösnoston verran. Piipuissa on 
pinnoite vaurioita. 

Kuva 6.36 Piipun taustan juuripellityksen ve-
denohjaus puutteellinen. Vesi lammikoituu piipun 
taakse. 
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Kuva 6.37 Aluslaudoituksessa vanhoja kosteus-
jälkiä viemärin tuuletusputken läpiviennin koh-
dalla. Putkea ei ole eristetty. 

Kuva 6.38 Talotikkaat on varustettu asianmukai-
sesti turvakiskolla. 

 

  
Kuva 6.39 Vesikatolla on ritilälumiesteet. Kuva 6.40 Ritilälumiesteen alareunan uritus estää 

jäälauttojen putoamisen vesikatolta.  
 
 

  
Kuva 6.41 Vesikatolla on kattosiltoja ja lapetik-
kaita. 

Kuva 6.42 Pihavaraston peltikatteessa on pinnoi-
tevaurioita. 
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Kuva 6.43 Piharakennuksen räystään alapinta. Kuva 6.44 Piharakennuksen vedenpoisto on to-

teutettu räystään etureunan yli. 

 

6.3 Johtopäätökset 
Peltikatteessa on pinnoite- ja korroosiovauriota sekä yksittäisiä reikiä. Vauriot tulevat ete-
nemään vesikattopellissä, jos katon pinnoitevaurioita ei korjata. Peltikatossa ei ole aluska-
tetta ja peltikatteen reiät aiheuttavat kosteusrasitusta alapuolisille puurakenteille. Peltikat-
teen vauriot huomioiden on katteen huoltokorjaaminen vielä mahdollista. Huomioitavaa on 
kuitenkin, että pahasti vaurioituneita peltejä joudutaan mahdollisesti uusimaan paikoitellen 
ja nykyinen peltikate tarvitsee puhdistaa ennen uutta pinnoitusta. 

Vesikaton uusimisen yhteydessä aluslaudoituksen lahovaurioituneita lautoja on uusittu. 
Aluslaudoituksessa on kuitenkin havaittavissa vanhoja kosteusjälkiä. Havaintojen ja saatu-
jen tietojen perusteella aluslaudoituksessa olevat vanhat kosteusjäljet ovat tulleet vesikaton 
uusimista ennen, eikä vesikatossa ole ollut uusia vuotokohtia korjaustyön jälkeen. Koh-
dissa, joissa havaittiin vanhoja kosteusjälkiä, puu on kuivaa ja kovaa. 

Uusituissa pellityksissä ei todettu vaurioita. Piippujen vanhojen pellitysten pinnoitevauriot 
tulee huomioida tulevissa korjauksissa. Uusissa kattotiilissä on yksittäisiä lohkeamia.  

Peltien ja julkisivurappauksen liittymien elastiset saumamassat ovat ikääntyneitä ja liittymät 
ovat epätiiviitä. Liittymien epätiiveys aiheuttaa ylimääräistä kosteusrasitusta rakenteille. 

Sadevesikourun ulkokourun pinnoite- ja korroosiovauriot ovat paikoin edenneet pitkälle, 
mutta sisäkouru on ehjä ja se ei vaikuta kourujen rakennetekniseen toimivuuteen. Ulko-
kourulle suositellaan huoltokorjausta vesikatteen huoltokorjausten yhteydessä. Sadevesi-
kourussa on roskaa ja sammaloitumista. Sisäkourujen kaadot ovat paikoin riittämättömät ja 
sadevesi lammikoituu kouruihin. Sadevesikourujen puhdistus on vuosittainen huoltotoimen-
pide.  

Asfaltoidun pihan sadevedet ohjautuvat sadevesikaivoon. Saattolämmityksen puuttuminen 
saattaa aiheuttaa syöksytorvien ja sadevesikourujen jäätymistä talvella, mikä voi johtaa jää-
puikkojen muodostumiseen räystäille ja aiheuttaa turvallisuusriskin. 

Piharakennuksen peltikatteessa on maalipinnan hilseilyä. Peltikatteen vauriot tulevat ete-
nemään, jos pinnoitetta ei korjata. Piharakennuksen vedenpoisto on toteutettu räystään yli 
eikä sadevesiä ole ohjattu kootusti maahan. Rakennuksen vesikaton räystään leveys on 
riittävä, joten se ohjaa veden ulospäin   seinärakenteesta, eikä aiheuta merkittävää kos-
teusrasitusta seinille. Luonnonkivillä verhoillussa sokkelissa ei myöskään ole kosteusvau-
rioalttiita materiaaleja. 
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6.4 Toimenpide-ehdotukset 

− vanhan peltikatteen puhdistus kauttaaltaan 
− vanhan peltikatteen liittymien ja reikien paikkakorjaus  
− vanhan peltikatteen huoltomaalaus 
− vaurioituneiden savikattotiilien vaihto 
− elastisten saumamassojen uusiminen peltien ylösnostojen ja rappauksen liittymään 
− piippujen vanhojen peltien pinnoitusvaurioiden huoltomaalaus 
− puutteellisen juuripellityksen sadevedenohjauspellin uusiminen 
− kiipeämisesteen asennus talotikkaisiin 
− sadevesijärjestelmien puhdistus 
− sadevesikourun ulkokourun huoltomaalaus ja tarvittaessa vaurioituneiden osien uusi-

minen 
− yksittäisten sadevesikourujen sisäkourujen kallistusten parantaminen 
− piharakennuksen peltikatteen huoltomaalaus  
− saattolämmityksen asentaminen sadevesijärjestelmään 
− eristämättömien putkien eristys ullakolla 

Vesikaton puisten jalasorsien lahovauriot sekä yläpohjan koksikuonan mikrobivauriot tulee 
huomioida tulevissa yläpohjan saneerauksissa. 

Piharakennuksen peltikatteen huoltomaalaus suositellaan suoritettavan päärakennuksen 
korjaustoimenpiteiden yhteydessä. 

7. IKKUNAT 
Kaikki rakennuksen ikkunat tarkastettiin silmämääräisesti. Rakennuksen ikkunoista 20 % 
suoritettiin myös toiminnan tarkastus. Ikkunoita tarkastettiin kaikista ilmansuunnista. Ikku-
noita on yhteensä noin 280 kappaletta. 

7.1 Rakennekuvaukset 
Rakennuksen ikkunat ovat lähtötietojen perusteella alkuperäiset. Ikkunat ovat maalattuja 
puuikkunoita ja niitä on rakennuksessa useaa eri kokoa ja muotoa. Pääsääntöisesti ikkunat 
ovat kaksipuitteisia ja kaksilasisia ikkunoita, kumpikin puite aukeaa sisäänpäin. Ulko- ja si-
säikkunoilla on erilliset karmit. Osassa ikkunoissa ei ole saranoita vaan sisä- ja ulkopuite 
on kiinni salpalukoilla. Saranoidut ikkunat ovat pääsääntöisesti varustettu kahdella sara-
nalla. Ikkunoissa ei ole pystyjakokarmeja, osassa ikkunoista on vaakajakokarmit. Lukitus 
on toteutettu salpalukolla. Ikkunoiden ulkopuite on jaettu jakopuittein ruudukoksi. 

Piharakennuksen ikkunat ovat pääsääntöisesti yksipuitteisia maalattuja, saranoituja ulos-
päin aukeavia puuikkunoita. Ikkunapuite on jaettu jakopuittein ruudukoksi. Alla on esitetty 
yleiskuvia rakennuksen ikkunoista. 

Liite 2
23(49)



 

RAPORTTI 
Cygnaeuksen ala-aste 
18.10.2017 

24(32)

  
 

 

Kuva 7.1. Yleiskuva ikkunoista sisäpihalta. Kuva 7.2. Yleiskuva ikkunoista Ratakadun puo-
lelta. 

 

Kuva 7.3. Yleiskuva ikkunoista sisältä. Pääosin 
ikkunat ovat luokkatiloissa kaksipuitteisia ja kak-
silasisia pari-ikkunoita. 

Kuva 7.4. Yleiskuva piharakennuksen ikkunoista 

 

  
Kuva 7.5 Ulkopuitteet on jaettu jakopuitteilla ruu-
dukoihin. 

Kuva 7.6 Ikkunat ovat sisäänpäin aukeavia. Pää-
osin saranoituja, lukuun ottamatta kolmi-ikkunai-
sia, joissa keskimmäinen ikkuna on kokonaan ir-
rotettava. 
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Kuva 7.7. Yleiskuva ullakon ikkunan sormihaka 
lukituksesta 

Kuva 7.8. Yleiskuva ikkunoiden salpalukituksesta 

7.2 Rakenteista tehdyt havainnot 
Ulkopuitteen ja karmin huoltomaalaus on tehty ulkoapäin vanhan maalin ja lasitusten kit-
tausten päälle. Sisäpintojen maalipinnoissa ei pääosin havaittu merkittäviä puutteita, yksit-
täisten ikkunoiden sisäpuitteissa ja karmeissa on maalivaurioita. Ulkopuitteiden ulkopin-
noissa on yleisesti haristumaa ja maalin hilseilyä. Suurimmat puutteet ovat ikkunoiden ala-
puitteissa. Alapuitteissa havaittiin yksittäisiä lahovaurioita ulommassa ikkunassa. Ikkuna-
puitteissa havaittiin myös paikoin halkeamia. Pääosin ikkunoiden puuosat ovat ehjiä ja puu 
on kovaa. 

Ulommat ikkunat on jaettu ruudukoihin yleisesti jakopuitteilla. Lasiruudut on kiinnitetty kit-
taamalla. Lasitusten kittauksissa on yleisesti halkeilua, haurastumaa ja lohkeilua. Yksittäi-
sissä ikkunaruuduissa on halkeamia. Paikoin ikkunaruutuja ja jakopuitteita on vaihdettu uu-
siin. 

Ikkunoiden käynnissä ei havaittu merkittäviä puutteita. Paikoin ikkunoiden sulkijoissa on 
jäykkyyttä ja yksittäiset ikkunat ovat hieman kieroutuneita. 

Ikkunoiden vesipelleissä on yleisesti maalipinnan vaurioita. Maalipinta on halkeillut ja irron-
nut pellistä. Vesipeltien julkisivuliittymissä on yleisesti halkeilua ja paikoin lohkeamia rap-
pauksessa. Ikkunoiden vesipeltien kallistukset ovat pääosin riittävät. 

Ikkunoiden tiivisteet ovat monin paikoin ikääntyneitä, haurastuneita eivätkä ne ole kiinni 
tartuntapinnoissaan. Yksittäiset tiivistykset puuttuvat. Ikkunoiden karmien ja puitteiden liit-
tymissä havaittiin ilmavuotoihin viittavia tummentumia. 

Ikkunoiden ulkopuitteiden metallikiinnikkeissä havaittiin paikoin korroosiovaurioita. 

Sisä- ja ulkoikkunan välisen tilan alaosassa on paikoin tasoitteen ja maalipinnan halkeilua.  

Ikkunapenkeissä on paikoin tasoitteiden halkeilua ja irtoamista alustastaan. 

Maantasokerroksen ikkunat ovat osassa rakennusta erittäin lähellä maanpintaa ja näin ol-
len alttiina kosteusrasitukselle. Maantasokerroksen ikkunoiden alaosissa on paikoin kos-
teuden aiheuttamia vaurioita. 

Ullakkoikkunat eivät ole saranoituja ja niiden puitteet on kiinnitetty sormihaoilla. Ikkunoissa 
ei ole turvaketjuja. 

Piharakennuksen ikkunat ovat yksipuitteisia ja yksilasisia. Ikkunapuite on jaettu jakopuittein 
ruudukoihin. Ikkunoiden puisissa jakopuitteissa on halkeilua. Lasitusten kittauksissa on 
haurastumaa ja halkeilua. 

Liite 2
25(49)



 

RAPORTTI 
Cygnaeuksen ala-aste 
18.10.2017 

26(32)

  
 

 

 
Kuva 7.9 Ikkunat on huoltomaalattu ulkoapäin. Kuva 7.10 Ikkunoiden sisäpintojen maalipinnassa 

ei ole yleisesti puutteita. 
 

  
Kuva 7.11 Ikkunoiden ulkopuitteen alapuitteissa 
on yleisesti haristumaa. 

Kuva 7.12 Ikkunoiden ulkopuitteen alapuitteissa 
on yleisesti maalipinnan vaurioita ja lasituksen kit-
tauksen halkeilua. 

 

  
Kuva 7.13 Ulkopuitteen alareunan sisäpuolinen
tyypillinen maalivaurio. 

Kuva 7.14 Ikkunoiden jakopuitteita ja kittauksia on 
paikoin korjattu. 

 

Liite 2
26(49)



 

RAPORTTI 
Cygnaeuksen ala-aste 
18.10.2017 

27(32)

  
 

 

  
Kuva 7.15 Ikkunalasien kittaukset on yleisesti hal-
keilleet ja haurastuneet. 

Kuva 7.16 Ikkunakittaukset ovat paikoin lohkeil-
leet. 

 

  
Kuva 7.17 Ikkunalaseissa on yksittäisiä hal-
keamia. 

Kuva 7.18 Ikkunapuitteissa yksittäisiä halkeamia. 

 

  
Kuva 7.19. Ikkunoiden ulkopuitteiden alaosassa 
paikoin lahovaurioita. 

Kuva 7.20 Keittiön ikkunat ovat vaurioituneet keit-
tiön vesipisteiltä leviävästä kosteudesta. 
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Kuva 7.21 Ikkunoiden vesipelleissä on yleisesti 
maalipinnan vaurioita. 

Kuva 7.22 Vesipeltien ja julkisivurappauksen liitty-
missä on yleisesti halkeilua rappauksessa. 

 

  
Kuva 7.23. Vesipeltien ja rappauksen liittymissä 
rappauksen lohkeilua. 

Kuva 7.24 Ikkunoiden tiivisteet eivät ole kiinni tar-
tuntapinnoissaan ja ovat haurastuneita ja ikäänty-
neitä. 

 

 
Kuva 7.25 Karmien ja puitteiden liittymissä on il-
mavirtauskohtia. 

Kuva 7.26 Ikkunoissa havaittiin paikoin ulkopuoli-
sisa epätiiveyskohtia. 
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Kuva 7.27 Ikkunoiden ulkopuitteiden kulma-
raudoissa on paikoin korroosiovaurioita. 

Kuva 7.28 Tuuletukseen tarkoitetut ikkunat on va-
rustettu hakasella. 

 

  
Kuva 7.29 Sisä- ja ulkoikkunan välisessä tilassa 
on monin paikoin halkeilua tasoitteessa ja maa-
lissa. 

Kuva 7.30 Ikkunapenkeissä on yleisesti tasoitteen 
ja maalin irtoamista. 

 

  
Kuva 7.31 Maantasokerroksen ikkunat ovat 
osassa rakennusta erittäin lähellä maanpintaa. 

Kuva 7.32 Maantasokerroksen ikkunoiden ala-
osissa kosteuden aiheuttamia vaurioita. 
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Kuva 7.33 Ullakon ikkunat lukittu sormihaoilla. Kuva 7.34 Piharakennuksen vesikatolla on kolme 

kattoikkunaa. 
 

  
Kuva 7.37 Varastorakennuksen ikkunat yksi puit-
teiset ikkunat jotka on jaettu jakopuittein.  

Kuva 7.38 Ulkovaraston ikkunoiden jakopuitteissa 
on halkeamia. 

7.3 Johtopäätökset 
Lähtötietojen perusteella ikkunat ovat alkuperäiset, eli 107 vuotta vanhoja. Ikkunoille on 
suoritettu huoltokunnostuksia joiden ajankohta ei ole tiedossa. 

Puuikkunoiden arvioitu tekninen käyttöikä on 50 vuotta, jolloin ikkunat olisivat ylittäneet 
käyttöikänsä reilusti. Havaintojen perusteella ulko-osien huoltomaalausväli on loppupuolella 
tai ylitetty. Maalipinnan vaurioiden johdosta ikkunoiden puuosat ovat paikoin vaurioituneet. 
Lasitusten kittausten käyttöikä on ylitetty. Sisäpintojen maalipinnoissa ei ole merkittäviä 
puutteita. Puuikkunoiden suositeltava huoltoväli ulkomaalaukselle on 5-15 vuotta ja sisä-
maalaukselle 8-15 vuotta riippuen rasituksen tasosta. Lasikittausten kunnostamista suosi-
tellaan 3-10 vuoden välein. Ikkunoiden puuosien vaurioituminen on syntynyt auringon ja 
kosteuden yhteisvaikutuksesta. Ikkunoiden ulkopuitteen kunto on tällä hetkellä tyydyttävä, 
kerroksesta tai ilmansuunnasta riippumatta. 

Ikkunoiden tiivisteet ovat ikääntyneet yleisesti. Ikkunoiden tiivisteiden uusimista suositel-
laan 3-12 vuoden välein. 

Ikkunoiden vaurioita on kaikilla julkisivuilla, mutta vauriot ovat edenneet hieman pidemmälle 
rakennuksen sisäpihan puoleisissa ikkunoissa.  

Kartoituksen tulosten perusteella ikkunat on vielä mahdollista peruskorjata, jossa ikkunoi-
den pahoin vaurioituneet puuosat uusitaan, rikkoutuneet ikkunaruudut uusitaan, lasitusten 
kittaukset uusitaan ja ikkunoille suoritetaan huoltomaalaus. Ikkunoiden huoltokorjaus on 
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suositeltavaa suorittaa julkisivukorjausten yhteydessä. Mikäli rakennuksen energiataloutta 
halutaan parantaa, on mahdollista uusia ikkunoiden sisäpuite kaksilasisena umpiolasi ikku-
nana. 

7.4 Toimenpide-ehdotukset 

− pitkälle vaurioituneiden puuosien uusiminen 
− ikkunoiden puuosien hionta ja maalaus 
− kieroutuneiden puitteiden uusiminen 
− ulkopuolisten peitelistojen hionta ja maalaus 
− ulkopuitteiden lasikittausten uusiminen 
− tiivisteiden uusiminen kauttaaltaan 
− lukitusten, helojen ja aukipitolaitteiden huolto 
− vesipeltien poistaminen ja uusien asentaminen 
− ikkunapenkkien vaurioiden korjaaminen 

Vaihtoehtoinen toimenpide-ehdotus 
Ikkunoiden uusimista suositellaan harkittavan, koska sillä saavutettaisiin merkittävästi pi-
dempi käyttöikä peruskorjaukseen verrattuna. 

− ikkunoiden ja vesipeltien purku 
− uusien puuikkunoiden asentaminen 
− uusien vesipeltien asentaminen. 

 

8. KOOSTE TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA 
Peruskorjauksessa suoritettavat toimenpiteet: 

Julkisivut 
Julkisivujen rappaus suositellaan uusittavaksi kauttaaltaan. Korjauksessa vanha rappaus 
puretaan, alustalle tehdään tarvittavat käsittelyt ja korjaukset, julkisivut rapataan ja maala-
taan. Vaihtoehtoisesti rappaukselle tehdään paikkakorjaus. Paikkakorjauksessa suositel-
laan korjattavan kaikki kopot. Huoltomaalaus tehdään julkisivuille kauttaaltaan. Ulkovaras-
ton rappaukselle suositellaan yksittäisten halkeaminen laastipaikkausta ja paikkamaa-
lausta. 
Vesikatto 
Tiilikatteelle suositellaan lohjenneiden savitiilien uusimista. Vanhalle peltikatteelle suositel-
laan liittymien ja reikien paikkakorjausta ja huoltomaalausta. Vesikaton korjaustöiden yh-
teydessä suositellaan pellitysten julkisivuliittymien saumamassojen uusimista. Sadevesi-
kouruille suositellaan huoltomaalausta ja saattolämmityksen asentamista sadevesijärjestel-
miin. Piharakennuksen peltikatteelle suositellaan huoltomaalausta. 
Ikkunat 
Ikkunoille suositellaan pitkälle vaurioituneiden puuosien uusimista, puuosien hiontaa ja 
maalausta sekä lasikittausten, tiivisteiden ja vesipeltien uusimista. Mikäli rakennuksen 
energiataloutta halutaan parantaa, on mahdollista uusia ikkunoiden sisäpuite kaksilasisena 
umpiolasi-ikkunana. Vaihtoehtoisesti ikkunat voidaan uusia puuikkunoina nykyisen mallin 
mukaan. 
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LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | LABROC OY TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582 

LABROC OY ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6 

OHUTHIEANALYYSI 

Tilaaja: 

Wise Group Finland Oy,  

Johanna Kasurinen 

Tilaus-/ toimituspäivä: 

21.7.2017 

Kohde/ projektinumero: 

Ratakatu 8, Gygnaeuksen ala-

aste 

Näytetunnukset: 

OH.01-JS, OH.02-JS, OH.03-JS, 

OH.04-JS 

Näytteiden materiaali,  

muoto ja koko: 

Laasti, tiili poralieriöt Ø 55 mm 

Näytepreparaatti: 

Ohuthie 48 mm x 25 mm 

(paksuus 0,020-0,025 mm) 

Menetelmä: 

Tilaajan toimittamat näytteet tutkittiin Nikon SMZ-745T stereomikroskoopilla ja Nikon E200 POL, CiPOL tai Motic 

BA310pol polarisaatiomikroskoopilla. Analyysissä sovellettiin standardia ASTM C 856-17. Näytteenotosta vastaa 

tilaaja. Ohuthie on valmistettu tilaajan osoittamasta näytepinnasta pintaa vastaan kohtisuoraan. Tulokset koskevat 

vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. 

 

TULOSTEN ARVIOINTI / YHTEENVETO: 

Taulukossa on arvioitu näytteiden kuntoa asteikolla: HYVÄ, TYYDYTTÄVÄ, VÄLTTÄVÄ ja HEIKKO. Karbonatisoituminen 

on mitattu ohuthieestä ja/tai fenoliftaleiiniliuoksella lieriön halkaistulta pinnalta. Laastien K/S-suhteen arviointi 

perustuu silmämääräiseen analyysiin, joten se on ainoastaan suuntaa antava. Rapautuneisuutta on kuvattu asteikolla 

0-4: 0 - ei rapautumaa, 1 - vähäistä, 2 - orastavaa, 3 - kohtalaista, 4 - voimakasta. 

* VTT:n tiilen mikrorakenteen perusteella antama luokitus, index 0-3 (VTT julkaisu 1624-95). 

Näyte: Rakenneosa/ 

ohuthiepinta: 

Kunto: K/S-suhde arviolta: Huokostus/ 

huokostäytteet: 

Rapautu-

neisuus: 

OH.01-JS julkisivu/ 

ulkopinta 

välttävä pinta KS80/20 

täyttö KS65/35 

-/ei 2 

OH.02-JS julkisivu/ 

ulkopinta 

heikko pinta KS80/20 

täyttö KS50/50 

tartunta KS20/80 

-/ei 3 

OH.03-JS julkisivu/ 

ulkopinta 

tyydyttävä pinta KS50/50 

täyttö KS30/70 

-/ei 0 

OH.04-JS julkisivu/ 

ulkopinta 

rappaus välttävä 

tiili hyvä 

pinta KS90/10 

täyttö KS50/50 

rappaus -/ei 

tiili hyvä  

(index 0*)/ei 

rappaus 3 

tiili 0 

Liite 2
39(49)

jkas
Tekstiruutu
Liite 2, sivu 1



1442 55488/OH TUTKIMUSRAPORTTI 
 Ratakatu 8 4.9.2017 

2(8) 
 

LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | LABROC OY TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582 

LABROC OY ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6 

YHTEENVETO: 

 

- rappauslaastit (2- tai 3-kerroksisia) ovat laadultaan tyydyttäviä ja osin epätasalaatuisia 

- laastien sideaine on pääosin tasalaatuista, ne koostuvat kalkista ja sementistä, määräsuhteet 

arviolta KS90/10 - KS20/80, kalkin määrä lisääntyy oikeaoppisesti rakenteessa ulospäin mentäessä, 

näytteiden OH.01-JS ja OH.02-JS kerrosten väliset (pinta- ja täyttölaasti) kontaktit ovat enintään 

välttävät johtuen kalkkisementtimaalijäämistä  

- kiviaineen tartunnat ovat laasteissa tyydyttävät - välttävät, niitä heikentävät puutteellinen 

tiivistyneisyys, kuivumiskutistuma ja rapautuminen  

- laasteissa OH.01-JS, OH.02-JS ja OH.04-JS havaittiin orastavia - kohtalaisia pakkasvaurioita, kunto 

on välttävä/heikko 

- huokosissa ei havaittu haitallisia kiteytymiä 

- pinnoitteiden kunto on tyydyttävä, ne ovat kosteutta läpäiseviä 

- tiili on laadultaan suhteellisen hyvä (saviaines on paakkuuntunut, hyvin vähän tekstuurisäröilyä) 

- tiilien pakkasenkestävyys on mikrorakenteen perusteella hyvä (index 0), tiilien ulkopinnassa ei 

havaittu pakkasvaurioita 
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TULOKSET:      

Näyte: OH.01-JS 

Rakenneosa: 

Julkisivurappaus, koilliseen 

Lieriönäytteen pituus: 

35-40 mm 

Ohuthiepinta: 

Ulkopinta  

Yleistiedot: 

- lieriö on osin hiekkaantuva 

- näyte koostuu 2-kerroksisesta (pintalaasti 2-6 mm, täyttölaasti 32-34 mm) rappauksesta, 

kerrosten välissä on ohut kerros/jäämiä kalkkisementtimaalia 

- ulkopinnassa on kolminkertainen pinnoite yhteispaksuus 1,1 mm, uloimpana kaksi kerrosta 

epäorgaanista pinnoitetta (sisältää kuitumaista mineraaliainesta) ja alla kalkkimaali, kiinni 

rappauksessa 

- karbonatisoituminen on edennyt laasteissa kauttaaltaan 

 

PINTALAASTI 

- mikrorakenne on suhteellisen tasalaatuinen ja paikoin suhteellisen harva, kiviainetta on 

suhteellisen runsaasti 

- huokosia (Ø < 1,5 mm) on jonkin verran, kiviaineen tartunnat ovat paikoin auki 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 1,2 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS80/20) mikrorakenne on pääosin epätasalaatuinen 

(kalkki on paakkuuntunut), karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- pintalaastissa havaittiin laaja-alaista verkostomaista mikrosäröilyä (myötäilee kiviainetta, leveys 

alle 0,03 mm) 

 

TÄYTTÖLAASTI 

- mikrorakenne on suhteellisen tasalaatuinen ja hieman harva 

- huokosia (Ø < 2,5 mm) on kohtalaisesti, kiviaineen tartunnat ovat paikoin auki 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 6 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS65/35) mikrorakenne on osin epätasalaatuinen (kalkki 

on paakkuuntunut), karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- täyttölaastissa havaittiin laaja-alaista verkostomaista mikrosäröilyä (myötäilee kiviainetta, leveys 

alle 0,05 mm) 
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Näyte: OH.02-JS 

Rakenneosa: 

Julkisivurappaus, kaakkoon 

Lieriönäytteen pituus: 

20 mm 

Ohuthiepinta: 

Ulkopinta  

Yleistiedot: 

- lieriö on osin hiekkaantuva 

- näyte koostuu 3-kerroksisesta (pintalaasti 3-5 mm, täyttölaasti 15 mm, tartuntalaasti 1-2 mm) 

rappauksesta, pinta- ja täyttökerroksen välissä on ohut kerros/jäämiä kalkkisementtimaalia 

- ulkopinnassa on useita pinnoitteita, joiden yhteispaksuus on 1,2 mm, uloimpana kaksinkertainen 

epäorgaaninen pinnoite (sisältää kuitumaista mineraaliainesta) ja alla kaksinkertainen kalkkimaali, 

kiinni rappauksessa 

- karbonatisoituminen on edennyt laasteissa kauttaaltaan 

 

PINTALAASTI 

- mikrorakenne on suhteellisen tasalaatuinen ja paikoin suhteellisen harva, kiviainetta on 

suhteellisen runsaasti 

- huokosia (Ø < 0,9 mm) on jonkin verran, kiviaineen tartunnat ovat paikoin auki 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 1 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS80/20) mikrorakenne on tasalaatuinen, 

karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- pintalaastissa havaittiin laaja-alaista verkostomaista mikrosäröilyä (myötäilee kiviainetta, leveys 

alle 0,03 mm) 

 

TÄYTTÖLAASTI 

- mikrorakenne on osin epätasalaatuinen ja harva 

- huokosia (Ø < 3,4 mm) on runsaasti, kiviaineen tartunnat ovat paikoin auki 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 8 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS50/50) mikrorakenne on epätasalaatuinen (kalkki on 

paakkuuntunut), karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- täyttölaastissa havaittiin laaja-alaista verkostomaista mikrosäröilyä (myötäilee kiviainetta, leveys 

alle 0,02 mm) 
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Näyte: OH.02-JS 

 

TARTUNTALAASTI 

- mikrorakenne on suhteellisen tasalaatuinen ja suhteellisen tiivis 

- huokosia (Ø < 1,1 mm) on jonkin verran, kiviaineen tartunnat ovat suhteellisen tiiviit 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 0,5 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS20/80) mikrorakenne on osin epätasalaatuinen (kalkki 

on paakkuuntunut), karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- tartuntalaastissa havaittiin jonkin verran suuntautumatonta mikrosäröilyä (myötäilee kiviainetta, 

leveys alle 0,01 mm)  
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Näyte: OH.03-JS 

Rakenneosa: 

Julkisivurappaus, sisäpiha 

luoteeseen 

Lieriönäytteen pituus: 

20-29 mm 

Ohuthiepinta: 

Ulkopinta  

Yleistiedot: 

- lieriö on hyvin koossapysyvä 

- näyte koostuu 2-kerroksisesta (pintalaasti 11-19 mm, täyttölaasti 8 mm) rappauksesta, kontaktissa 

avointa tilaa 

- ulkopinnassa on kaksinkertainen pinnoite yhteispaksuus 0,6 mm, epäorgaanisia (sisältää 

kuitumaista mineraaliainesta), kiinni rappauksessa 

- karbonatisoituminen on edennyt laasteissa kauttaaltaan 

 

PINTALAASTI 

- mikrorakenne on suhteellisen tasalaatuinen ja suhteellisen tiivis 

- huokosia (Ø < 2,5 mm) on jonkin verran, kiviaineen tartunnat ovat suhteellisen tiiviit 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 6 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS50/50) mikrorakenne on tasalaatuinen, 

karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- pintalaastissa havaittiin vähän verkostomaista mikrosäröilyä (myötäilee kiviainetta, leveys alle 

0,01 mm) 

 

TÄYTTÖLAASTI 

- mikrorakenne on tasalaatuinen ja suhteellisen tiivis 

- huokosia (Ø < 3,4 mm) on kohtalaisesti, kiviaineen tartunnat ovat suhteellisen tiiviit 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 2 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS30/70) mikrorakenne on tasalaatuinen, 

karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- täyttölaastissa havaittiin vähän verkostomaista mikrosäröilyä (myötäilee kiviainetta, leveys alle 

0,01 mm) 
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Näyte: OH.04-JS 

Rakenneosa: 

Julkisivurappaus + tiili, luoteeseen 

Lieriönäytteen pituus: 

44 mm 

Ohuthiepinta: 

Ulkopinta  

Yleistiedot: 

- lieriö on koossapysyvä 

- näyte koostuu 6-8 mm paksusta, 2-kerroksisesta (pintalaasti 3 mm, täyttölaasti 3-5 mm) 

rappauksesta ja punaisesta poltetusta umpitiilestä (tartunta tiileen on tiivis)  

- ulkopinnassa on kaksinkertainen, epäorgaaninen pinnoite (sisältää kuitumaista mineraaliainesta), 

kiinni rappauksessa 

- karbonatisoituminen on edennyt laasteissa kauttaaltaan 

 

PINTALAASTI 

- mikrorakenne on tasalaatuinen ja suhteellisen tiivis, sideainetta on suhteellisen runsaasti 

- huokosia (Ø < 1,6 mm) on jonkin verran, kiviaineen tartunnat ovat paikoin auki 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 1,5 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS90/10) mikrorakenne on tasalaatuinen, 

karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- pintalaastissa havaittiin kohtalaisesti, laaja-alaista verkostomaista mikrosäröilyä (myötäilee 

kiviainetta, leveys alle 0,04 mm) 

 

TÄYTTÖLAASTI 

- mikrorakenne on tasalaatuinen ja suhteellisen tiivis 

- huokosia (Ø < 3,8 mm) on jonkin verran, kiviaineen tartunnat ovat suhteellisen tiiviit 

- kiviaine on osin kulmikasta ja laadultaan tavanomaista (pääkivilajit: silikaattiset 

mineraalikappaleet, granitoidit), suurin havaittu raekoko on 2 mm, ehjää ja rapautumatonta 

- sideaineen (määräsuhteet ovat arviolta KS50/50) mikrorakenne on tasalaatuinen, 

karbonatisoitumista havaittiin ohuthieessä kauttaaltaan 

- huokosissa ei havaittu kiteytymiä 

- täyttölaastissa havaittiin jonkin verran suuntautumatonta mikrosäröilyä (myötäilee kiviainetta, 

leveys alle 0,01 mm)  

 

TIILI 

- tiilen mikrorakenne on osin epätasalaatuinen (saviaines on paakkuuntunut) ja erittäin tiivis 

- kiviaine on kulmikasta silikaatista kiviainetta (suurin raekoko 1 mm), kiviaineen tartunnat ovat 

tiiviit 

- saviaines on osin epätasalaatuista, paakkuuntunutta 

- huokosia (Ø alle 3,9 mm) vähän, niissä ei havaittu kiteytymiä 

- tiilessä ei havaittu merkittävää mikro-/tekstuurisäröilyä (index 0) 
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Tomi Tolppi    Vesa Kontio 

tutkija, FM    tutkija, FM 

puh. 050 4395 079 
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TUTKIMUSTAULUKKO 

Tilaaja: 

Wise Group Finland Oy/ Johanna Kasurinen  

 

Tilauspäivä: 

21.7.2017 

Kohde/ projektinumero: 

Ratakatu 8, Cygnaeuksen ala-aste 

Menetelmät: 

Vetolujuus: Koe suoritettiin laboratoriossa standardin SFS 5445 mukaan. Kokeessa käytetty vetolaite on Proceq DY-225. Laite on kalibroitu 04/2016.  

Kloridipitoisuuden määritys: Koe suoritettiin titraamalla standardin SFS-EN 14629 mukaan (Volhardin menetelmä).  

Ohuthietutkimus: Näytteet tutkittiin polarisaatiomikroskoopilla (Nikon E 200POL tai Motic BA310pol). Analyysissä sovellettiin standardia ASTM C 856-17. 

Asbestianalyysi: Näytteet tutkittiin optisella analyysillä käyttäen polarisaatiomikroskooppia Nikon E200 POL (VM) ja/ tai alkuaineanalyysillä käyttäen läpäisyelektronimikroskooppia Leo 912 

sekä alkuaineanalysaattoria (EDS) Oxford Instruments X-Max (EM). 

PAH-määritys: Analyysi suoritettiin GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO 18287. Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) 

PCB-määritys: Analyysissä sovelletaan menetelmiä ISO 18287 sekä US-EPA 3665A. Vaarallisen jätteen raja-arvo 50 mg/kg (Ympäristöhallinnon ohjeita 2/2007). 

Raskasmetalli- (RM)/Pb-määritys: Analyysi suoritettiin XRF-analysaattorilla, S1 TITAN. Lyijyllä vaarallisen jätteen raja-arvo rakennusmateriaalille 1500 mg/kg (RATU 82-0382). 

Analyysit suoritettiin tilaajan toimittamista näytteistä. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. 

 

Näyte-

tunnus 

Pituus 

(mm) 

Rakenneosat (mm) Pinnoitteet/ 

verhoilu 

Teräkset ø/ 

pinnasta 

(mm) 

Havainnot Tutkimustulos Karbonati-

soituminen 

up/yp (mm) 

Karbonati-

soituminen 

sp/ap (mm) 

OH.01-JS 35-40 Julkisivurappaus,  

koilliseen 

UP pinnoitteet - osin hiekkaantuva OH: kunto välttävä, 

rapautuneisuus 2 

läpi - 

OH.02-JS 20 Julkisivurappaus,  

kaakkoon 

UP pinnoitteet - osin hiekkaantuva OH: kunto heikko, 

rapautuneisuus 3 

läpi - 

OH.03-JS 20-29 Julkisivurappaus,  

sisäpiha luoteeseen  

UP pinnoitteet - hyvin koossapysyvä OH: kunto tyydyttävä, 

rapautuneisuus 0 

läpi - 

 

OH.04-JS 44 Julkisivurappaus + tiili,  

luoteeseen 

UP pinnoitteet - koossapysyvä OH: rappauksen kunto välttävä, 

rapautuneisuus 3, tiilen kunto 

hyvä, rapautuneisuus 0 

läpi - 

                                        
Tomi Tolppi    Vesa Kontio 

tutkija, FM    tutkija, FM 
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TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄSITTEET

1. RAPATUT JULKISIVUT

1.1 Aistinvaraiset tutkimukset
Aistinvaraisella tarkastelulla selvitetään pitkälle edenneiden vaurioiden aiheuttajia, niiden
merkitystä korjaustavan valintaan sekä vaurioiden laajuutta ja vaurioiden sijainteja (sään-
nölliset vauriot määrätyissä rakenneosissa tai rakenteiden liittymissä ja satunnaiset vauriot,
joiden aiheuttajana ei ole systemaattinen virhe tai puute).
Rapattujen pintojen kuntoa ja tartuntaa alustaansa arvioidaan ns. kopokartoituksella. Kopo-
kartoitus suoritetaan koputtamalla rappauspintoja muovivasaralla. Koputusäänestä on kuul-
tavissa, missä kohtaa rappauskerros on irronnut alustastaan. Kopokartoituksessa havaitut
alustastaan irti olevat alueet merkitään vauriokarttoihin. Kopokartoituksessa havaittujen
vaurioiden määrän ja laajuuden perusteella annettava korjaussuositus perustuu suomen
Betoniyhdistyksen julkaisuun BY44 ”Rapatun julkisivun kuntotutkimus”. Julkaisun mukaan
korjaussuosituksia voi olla karkeasti jaettuna vain kaksi, joko paikkakorjaus tai rappauksen
uusiminen kauttaaltaan. Mikäli rappauskerroksen vaurioiden yhteen laskettu laajuus (kopo-
alueet ja murtumat yms.) kattavat 15 – 30 % koko rappauksen pinta-alasta voidaan vielä
harkita paikkakorjausta, mutta laajuuden ylittäessä 30 % on suositeltavaa uusia rappaus
kauttaaltaan. Alle 15 % laajuiset vauriot on useimmiten vielä paikkakorjattavissa kustannus-
tehokkaasti, mikäli rakenteella oletetaan muuten olevan käyttöikää jäljellä yli 15 vuotta. Kor-
jaussuositukseen vaikuttaa kuitenkin myös rakenteen ikä sekä muiden rakenteiden, mm.
ikkunoiden kunto ja ikä.

1.2 Julkisivurappausten vaurioitumismekanismit

1.2.1 Yleistä
Julkisivurappauksien vaurioitumismekanismien muodostumiseen ja vaurioitumiseen voi-
daan vaikuttaa usean tekijän avulla sekä rakennusajankohtana, että kunnossapitotoimissa.
Julkisivurappauksien vaurioituminen on kiinteistön elinkaaren aikana väistämätöntä, mutta
tärkeätä on uudis- ja korjaussuunnittelussa pyrkiä huomioimaan yleisimmät vaurioiden ai-
heuttajat. Julkisivurappauksen vaurioituminen voi edetä ulkopinnasta sisäänpäin tai sisä-
pinnasta ulospäin. Rappaukseen vaurioiden muodostumista sisältäpäin aiheuttavat mm.
alustamateriaalien vauriot, liitoskohdat ja rakenteiden liikkeet ja ulkopinnan vaurioita aiheut-
tavat mm. ilmastorasitus, liittymien vedenohjaus ja maalikerroksen vaurioituminen.
Rapatun julkisivun vauriot ilmenevät tyypillisesti maali- ja rappauskerroksen värivirheinä,
maalikerroksen hilseilynä, rappauksen ja maalikerroksen rapautumisena ja irtoamisena,
halkeamina sekä rappauksissa että alustassa, rappausten lohkeiluna, rappauskerrosten ir-
toamisena alustasta tai alustan vaurioitumisena.

1.2.2 Kosteustekninen toiminta ja pakkasenkestävyys
Julkisivujen pinnanstruktuuri (esim. roiskerappaus, sileä rappaus), julkisivujen muodot (erk-
kerit, koristelistat, reliefit, jne.) ja julkisivun vedenimukyky (pintakäsittely) vaikuttavat oleel-
lisesti rakenteen kosteustekniseen toimintaan, käyttöikään ja kunnossapitoväliin. Rappaus-
laastien valinnassa on huomioitava, että Suomen ilmasto-olosuhteissa rakenteisiin kulkeu-
tuu aina kosteutta ja kosteana oloaika on ajoittain pitkäaikainen. Rappauslaastien sisään
kulkeutunut vesi ja vesihöyry jäätyvät talviaikaan rappauslaastikerroksien huokosissa.
Laastikerroksessa on oltava riittävässä suhteessa suojahuokosia, jolloin jäätyvä vesi pää-
see siirtymään kapilaarihuokosten kautta ilmahuokosiin.
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Pintakäsittelyllä luodaan rakennuksen lopullinen ulkonäkö (värisvävy, kiiltoaste, jne.), mutta
valittava pintakäsittely-yhdistelmä vaikuttaa poikkeuksetta myös rakenteen kosteustekni-
seen toimintaan. Yleisimmin kolmikerrosrapatuilla julkisivuilla on käytetty kalkki- tai kalkki-
sementtimaalia, joka on huokoinen eikä muodosta tiivistä vettä hylkivää kalvoa rappauksen
pintaan. Huokoinen maalikerros mahdollistaa rakenteeseen päässeen kosteuden haihtumi-
sen ja koska sadeveden pääsyä seinärakenteen sisään ei kyetä täysin estämään on pinta-
käsittely-yhdistelmän valinnassa huomioitava vesihöyrynläpäisevyys. Terastirappausta ei
pintakäsitellä erillisellä pinnoitteella vaan rappauslaastissa olevat seosaineet (esim. värilli-
nen luonnonkivi, lasirouhe tai tiilimurska) sekä rappauspinnan jälkikäsittely antavat rap-
paukselle sen lopullisen ulkonäön.

1.2.3 Muodonmuutokset, liikkeet ja halkeilu
Julkisivurappaukseen muodostuneet halkeamat johtuvat yleisimmin rakennuksen perustus-
ten epätasaisesta painumisesta, rakennuksen rungon kuormituksesta tai rappausalustan
materiaalien erilaisista muodonmuutoskyvyistä. Julkisivupinnat altistuvat suurille lämpötila-
vaihteluille (kesällä auringonpaiste ja talvella kova pakkanen), jolloin erilaiset lämpölaaje-
nemis- ja kosteusominaisuudet omaavat rakennekerrokset voivat irrota toisistaan. Korkeat
lämpötilat voivat aiheuttaa sisäisien jännitysten muodostumista ja kylmät lämpötilat hal-
keamien muodostumista. Halkeamien muodostumisen estäminen on huomioitava suunnit-
telu- ja toteutusvaiheessa. Rappausalustan halkeaminen johtaa lähes aina myös rappaus-
kerroksen halkeamiseen ja halkeaman kautta sadeveden ohjautumiseen rappauskerroksen
sekä alustan väliin. Rappauksen vauriota voi aiheutua myös alustassa(esim. betonissa)
olevien teräksien korroosiovaurioitumisesta.
Muodonmuutoksien, rakennuksen ja rakenteiden liikkeiden huomioiminen:

- Rappausverkon käyttö ja asennustavat liittymärakenteiden läheisyydessä sekä eten-
kin alueilla joissa rappauksen alustamateriaali vaihtuu

- rappausverkon asennussyvyys (huomioitava rappauksen kokonaispaksuus) ja kiinni-
tystapa

- laastiyhdistelmien valinta alustamateriaalien ja rasitusluokkien mukaisesti
- liikuntasaumojen sijoittelu

1.2.4 Suolojen kiteytyminen
Rakenteisiin kulkeutunut vesi voi myös aiheuttaa muurattujen rakenteiden laastista tai tii-
listä suolojen liukenemista. Suolat voivat liikkua rakenteessa kapilaaristen voimien vaiku-
tuksesta ja kiteytyä rakenteen sisään tai kerroksien rajapintaan. Suolojen kiteytyminen voi
heikentää laastin pakkasenkestävyyttä (umpeuttaa suojahuokosia) ja voi aiheuttaa rap-
pauskerroksen rapautumista. Julkisivupinnalla saattaa esiintyvä härmettä, joka on tyypilli-
sesti vain esteettinen haitta, mutta viittaa kosteuden esiintymiseen ja liikkumiseen raken-
teessa. Suolahärmettä muodostuessa paikallisesti voimakkaammin, on pyrittävä paikallis-
tamaan lisääntyneen kosteusrasituksen aiheuttaja ennen rakenteen vaurioitumista.

1.2.5 Ilman epäpuhtaudet
Kaupunki-ilmastossa ja meri-ilmastossa esiintyy runsaasti ilman epäpuhtauksia kuten myös
teollisuusilmastossa. Ilman epäpuhtaudet (hiilidioksidi, rikkidioksidi) aiheuttavat rakennus-
materiaaleissa kemiallisia reaktioita.
Rikkidioksidi muuttuu vedenvaikutuksesta rikkihapoksi ja muodostaa laastin sideaineen kal-
sium- ja magnesiumyhdisteiden kanssa sulfaatteja, jolloin laastissa oleva kalkki muuttuu
osin kipsiksi. Rikkiyhdisteet voivat myös aiheuttaa värimuutoksia reagoidessaan rautaoksi-
din kanssa.
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1. YHTEYSTIEDOT 

1.1 Kohde 

Cygnaeuksen ala-aste 
Ratakatu 8 
00120 HELSINKI 

1.2 Tilaaja 

Helsingin kaupunki 
Kaupunkiympäristö, Rakennukset ja yleiset alueet  
Marko Lahti 
Elimäenkatu 5 
00510 HELSINKI  

2. TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT 

2.1 Toimeksiannon tavoitteet 

Toimeksiannon tavoitteena oli toteuttaa vuonna 1910 valmistuneeseen Helsingin Punavuo-
ren kaupunginosassa sijaitsevaan koulurakennukseen kattavat kuntotutkimukset tulevaa 
peruskorjauksen hankesuunnittelua varten. Tutkimukset toteutettiin koko koulurakennuk-
sen ja piharakennuksen laajuudelta. Tutkimuksilla haluttiin selvittää kiinteistön rakenteet, 
niiden kunto, materiaalien haitta-ainepitoisuudet ja sijainnit, sisäilman laatuun vaikuttavia 
tekijöitä sekä taloteknistenjärjestelmien kuntoa. Taloteknistenjärjestelmien tutkimuksissa 
selvitettiin rakennuksen salaojien, lämmitys-, käyttövesi- ja viemäriputkien, ilmanvaihtojär-
jestelmän ja sähkö- ja heikkovirtajärjestelmien kuntoa. 

Tehtyjen tutkimusten perusteella rakenteille määritettiin tarvittava saneerauslaajuus ja suo-
siteltavat toimenpiteet. Tämä dokumentti on koontiraportti eri toimijoiden suorittamista tut-
kimuksista. 

2.2 Projektiorganisaatio ja suoritetut tutkimukset 

Rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 18.10.2017 
Julkisivujen kuntotutkimus, vesikaton ja ikkunoiden kuntokartoitus 18.10.2017 
 
Wise Group Finland Oy 
Linnoitustie 6 
02600 Espoo 

 
Tero Hannuksela 
tero.hannuksela@wisegroup.fi 
 

 
Asbesti ja haitta-ainetutkimus 23.10.2017 
 
WSP Finland Oy 
Heikkiläntie 7 
00210 Helsinki 
 

 
Tuomo Uusitalo 
tuomo.uusitalo@wspgroup.fi 
 

TATE-järjestelmien kuntotutkimukset 30.8.2017 
 
Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy 
PL 65 
00751 Helsinki  
 

 
Marko Lukkari 
marko.lukkari@atplukkari.fi 
 

Tutkimusten rakenneavaukset toteutti Dammega Oy ja rakenneavausten paikkaukset teh-
tiin Stara Oy:n toimesta. 
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3. KOOSTE TUTKIMUKSISTA 

3.1 Yleistiedot 

Kohde on vuonna 1910 valmistunut koulurakennus, joka sijaitsee Helsingissä Punavuoren 
kaupunginosassa. Rakennuksessa on yhteensä neljä maanpäällistä kerrosta, kellarikerros 
sekä ullakkotilat. Rakennuksen tontilla on erillinen ulkovarastorakennus. 

Rakennuksen vesikattona on pääosin tiilikate ja muutamilla lappeilla sekä ulkovarastora-
kennuksessa on peltikate. Ulkoseinät ovat massiivitiilimuurattuja. Julkisivut ovat rapattuja 
sekä maalattuja ja niiden alaosat on verhoiltu graniittikivellä. Alapohja- ja välipohjarakenteet 
ovat pääosin betonirakenteisia, liikuntasalissa on puuvälipohjarakenne. 

Rakennuksessa on kaukolämpö ja vesikiertoinen patterilämmitys. Rakennuksen ilman-
vaihto on toteutettu koneellisella poistoilmanvaihtojärjestelmällä. Yksittäisissä tiloissa on 
myös koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. 

3.2 Tehdyt tutkimukset, havainnot ja johtopäätökset 

3.2.1 Rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

Rakennusta ei ole varustettu salaojitusjärjestelmällä ja maanvastaiset seinät on vedeneris-
tetty vain osin ulkopuolelta. Maanvastaisissa seinä- ja lattiarakenteissa ei ole merkittäviä 
vaurioita, mutta alkuperäisten rakenteiden sisäpuolisten vedeneristeiden teoreettinen tek-
ninen käyttöikä on loppunut. 

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteissa on kosteus- ja mikrobivaurioita rakennuksen 
pohjoispäädyssä. 

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteen alla sijaitsevat putkitunnelit ovat tällä hetkellä 
ylipaineisia sisäilmaan nähden, joka mahdollistaa epäpuhtauksien pääsyn putkitunneleista 
rakennuksen sisäilmaan. 

Rakennuksen välipohjat ovat eristämättömiä betonirakenteisia kaksoislaattapalkisto väli-
pohjia. Rakenneavauksilla rakenteen ontelotiloissa havaittiin paikoin muottilaudoitusta ja 
vähäisessä määrin rakennusjätettä. Välipohjissa todettiin tiiveystarkasteluissa epätiiveys-
kohtia. Ilmayhteys välipohjien ontelotiloista huoneilmaan ei ole suositeltavaa.  

Maanpäälliset ulkoseinät ja suurin osa väliseinistä on massiivitiilirakenteisia. Ulko- ja väli-
seinärakenteissa ei havaittu merkittäviä puutteita. 

Rakennuksen yläpohjarakenteen puurunkorakenteissa ja koksikuonaeristyskerroksessa on 
kosteus- ja mikrobivaurioita, mutta koska eristetilasta ei havaittu ilmayhteyttä alapuolisiin 
tiloihin, vaurioita ei ole välttämätöntä saneerata peruskorjauksen yhteydessä. Olemassa 
olevat vauriot ja yläpohjan kermin PAH-pitoisuus tulee huomioida kuitenkin yläpohjan mah-
dollisissa tulevissa korjauksissa. 

Liikuntasalin suihku- ja pukutilat ovat ylittäneet teknisen käyttöikänsä. 

3.2.2 Ulkovaipparakenteiden kuntotutkimus 

Julkisivuille on suoritettu paikkakorjauksia ja ne on huoltomaalattu 2010. Rakennuksen 
maalipinnan kunto on tutkimusten perusteella hyvä, mutta julkisivurappauksen kunto on kai-
killa julkisivuilla huonokuntoinen. Laboratoriotutkimusten perusteella rappausten kunto on 
heikentynyt merkittävästi. Rappauksissa on tartunnan heikkenemistä, eli kopoa ja halkeilua 
kaikilla julkisivuilla. Kopoalueissa ei ole selkeää säännönmukaisuutta, vaan niitä esiintyy 
kauttaaltaan julkisivuissa. Julkisivujen rapatuissa koristeaiheissa havaittiin myös halkeilua 
ja kopoa. Kaikilla julkisivuilla on silminnähden ehjillä alueilla rapautuneita kohtia, joissa 
laasti hiekkaantuu ja irtoaa alustaan asti koputeltaessa. Rappauksen kiviaineksen tartunnat 
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ovat laasteissa puutteelliset. Ikkunaliittymissä havaittiin yleisesti rappauksen halkeilua ja 
lohkeilua. 

Koulun vesikatto on tyypiltään monimuotoinen harjakatto, jonka vesikate on pääosin savi-
tiilikatteinen. Osalla vesikatteesta on konesaumattu peltikate. Savitiilikate on uusittu koko-
naan ja peltikate liikuntasalin kohdalta. Kantavat puurakenteiset kattorakenteet ovat paikoin 
silminnähden kosteusvaurioituneet. 

Savitiilikatteessa ei ole merkittäviä puutteita, vain yksittäisiä kattotiilien lohkeamia. Van-
hassa peltikatteessa havaittiin yleisesti maalivaurioita, korroosiovaurioita sekä yksittäisiä 
reikiä. Piharakennuksen rivipeltikatteessa esiintyy maalipinnan hilseilyä. 

Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäisiä ja niille on tehty huoltomaalauksia, kittausten ja la-
situsten uusimisia sekä tiivisteitä on vaihdettu. 

Ikkunoiden ulkopuitteissa on maalipinnan- ja lasikittausten vaurioita. Maalipinnan vaurioi-
den johdosta ikkunoiden puuosat ovat paikoin vaurioituneet. Sisäpintojen maalipinnoissa ei 
ole suuria puutteita. Ikkunoiden tiivisteet ovat ikääntyneet yleisesti. Ikkunoiden vaurioita on 
kaikilla julkisivuilla, mutta vauriot ovat edenneet hieman pidemmälle rakennuksen sisäpihan 
puoleisissa ikkunoissa.  

3.2.3 TATE-järjestelmien kuntotutkimukset 

Tutkimustarkastusten perusteella päärakennuksessa ja sivurakennuksessa ei havaittu  
salaojakaivoja tai salaojia. Tontilla olevan roskakatoksen päätysivuilla on salaojalinjat, jot- 
ka laskevat sadevesiviemäriverkostoon. 
 
Kiinteistö on liitetty Helenin kaukolämpöverkkoon ja varustettu pumppukiertoisella suljetul- 
la vesilämmityslaitoksella. Tilojen lämmitys on toteutettu eri-ikäisillä vesilämmityspattereilla 
(arviolta pääosin 1960-luvun lopun peruskorjauksessa asennettuja). Lämpöpatteriverkos-
tolle ja ilmanvaihtoverkostolle on omat säätöpiirit. Putkistot ovat tarkastetuin osin arviolta 
pääasiassa 1960-luvun lopun peruskorjauksen yhteydessä asennettuja. 
Tutkimusten perusteella lämmitysjärjestelmät eivät vaadi kokonaisvaltaista uusitaan tarkas-
telujakson aikana. Putkissa ja pattereissa on havaittavissa korroosiota, mutta se on vielä 
maltillista tasoa. Kaukolämmön alajakokeskuksen uusintaan tulee varautua peruskorjauk-
sen yhteydessä. Lisäksi verkostoille on suositeltavaa tehdä perussäätö peruskorjauksen 
yhteydessä. 
 
Kiinteistö on liitetty HSY Veden vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennusta ja piha-aluetta  
palvelee jätevesiviemäri- ja sadevesiviemäriverkostot (piha-alue) ja keittiötä rasvaviemäri- 
verkosto. Viemärit liittyvät kadulla / tontilla olevaan kunnalliseen verkostoon (sekave-
siviemärit). Rakennuksen sisäpuoliset käyttövesi- ja viemäriverkostot ovat eri vuosikymme-
nillä rakennettuja. Tutkimusten perusteella tulevassa rakennuksen peruskorjauksessa on 
arvioitu voitavan säilyttää piha-alueen viemärit, keittiön vesi- ja viemärijärjestelmät sekä 
pohjaviemäri, joka kulkee lattiakanavassa. Lisäksi Wc-käytävän käyttövesiputkien ja viemä-
reiden säilyttäminen on mahdollista. Muilta osin järjestelmien elinkaariodotus ei tutkimusten 
perusteella ole riittävä (osin vain 3-5 vuotta tai alhaisempi), jotta ne kestäisivät seuraavaan 
peruskorjausjaksoon saakka. 
 
Tutkimusten perusteella rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmien toiminnassa havaitut puut- 
teet ovat merkittäviä sisäilman laadun kannalta. Rakennuksessa on sekaisin koneellista  
poistoilmanvaihtoa, koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa sekä osittain painovoimaista  
poistoilmanvaihtoa, minkä vuoksi järjestelmien toiminta on osittain täysin virheellistä. Kaik-
kia puutteita ei saada korjattua tai ei ole järkevää korjata nykyisessä järjestelmässä, vaan  
järjestelmien peruskorjaus nykymääräysten mukaiseksi koneelliseksi tulo- ja poistoilman- 
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vaihtojärjestelmäksi on ainoa vaihtoehto saattaa sisäilmaolosuhteet määräysten mukaiselle 
tasolle. 
Osassa tiloissa ei ole nykyisellään toimivaa ilmanvaihtoa ja osassa tiloista poistoilmapisteet 
toimivat virheellisesti korvausilmareitteinä, mikä mahdollistaa epäpuhtauksien siirtymisen 
sisäilmaan. 
Tulo- ja poistoilmakoneissa ei ole poistoilman lämmöntalteenottoa. 
 
Rakennuksen sähköjärjestelmät ovat 1. kerroksen keittiön, iltapäiväkerhon, kouluisännän  
ja wc-tilojen osalta vuodelta 2002, sekä kirjavaraston osalta vuodelta 2015. Muiden tilojen  
sähköjärjestelmät ovat pääosin vuodelta 1996. Luokkahuoneita ja käytäviä palvelevat  
ryhmäkeskukset ovat 1950-luvulta. Vanhimmat sähköjärjestelmät ovat nelijohdinjärjestel-
män mukaisia. Uusitut sähköjärjestelmät on toteutettu viisijohdinjärjestelmän mukaisesti.  
Vanhimmat sähköjärjestelmät ja 1950-luvun ryhmäkeskukset ovat teknisen käyttöikänsä  
loppupuolella ja niiden uusiminen tulee ajankohtaiseksi peruskorjauksen yhteydessä.  
Kaikki keskukset tarvitsevat perushuollon (puhdistus, merkintöjen tarkastus, irtoliittimien  
poistaminen, kosketussuojien korjaus). 
Vanhat valaisimet ja sähkökalusteet on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä.  
Sähkölaitteistolle on myös tehtävä määräaikaistarkastus, mikäli se on tekemättä.  
Kiinteistökierroksen aikana suoritetun sähkön laadun mittausten perusteella kulutuspaikan  
sähkölaskuista on suositeltavaa selvittää, laskutetaanko loistehon kulutuksesta, koska  
mittausten perusteella loistehoa kuluu lähes saman verran kuin pätötehoa silloin kun keit-
tiölaitteet eivät ole toiminnassa. Laskutustietojen perusteella päätetään kompensointiparis-
ton hankkimisesta. 
 
Rakennuksen heikkovirtajärjestelmät ovat yleisesti tyydyttävässä kunnossa. Tieto- ja turva-
järjestelmät on uusittu 2000-luvulla ja rakennusautomaatiojärjestelmät vuonna 2004.  

3.2.4 Asbesti ja haitta-ainetutkimus 

Asbesti ja haitta-ainetutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohteen rakennusmateriaalien 
haitta-aineet. Tutkimus kattaa koko rakennuksen kauttaaltaan, mutta tulosten tarkastelussa 
tulee ottaa huomioon, että jos tiloista löytyy myöhemmin materiaaleja, joita ei asbesti ja 
haitta-aineraportissa ei ole havaittu, on niiden asbesti- ja haitta-ainepitoisuudet selvitettävä. 

Asbestianalyysia varten otettiin yhteensä 38 kpl materiaalinäytteitä muun muassa pahvi-
sista putkieristeistä, läpivientien massaeristeistä, bitumisista sivelyistä, lattioiden pintama-
teriaaleista ja kermeistä. Otetuista näytteistä kolme materiaalia sisälsi asbestia.  

Rakennuksen bitumisista sivelyistä, kermeistä ja tervapapereista otettiin 8 kappaletta näyt-
teitä PAH-analyysiin. PAH-pitoisuus ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon 7 näytteen osalta. 

Näytteistä otettiin yhteensä 26 kpl materiaalinäytteitä raskasmetallianalyysiin. Raskasme-
tallipitoisuudet ylittävät 22 näytteen osalta. 

Rakennuksen maalipinnoitteista ja saumamassoista kerättiin 13 kpl näytteitä PCB-analyy-
siin. Näytteiden PCB-pitoisuudet eivät ylittäneet ympäristöviranomaisten määrittämiä vaa-
rallisen jätteen raja-arvoja. 

Materiaalinäytteitä kerättiin yhteensä kaksi kappaletta öljyhiilivetyjen analyysia varten. Öl-
jyhiilivetyjen raja-arvot eivät ylity otettujen näytteiden osalta. 

 

 

 

 

Liite 3
6(35)



 

KOONTIRAPORTTI 
Ratakatu 8 
14.12.2017 

7(13) 

   

 

 

 

Haitta-ainepitoisten materiaalien esiintyvyyden arviointi 

Asbestipitoiset materiaalit 

Putkieristeet 1510 jm 

Kantikas IV-kanava 15 jm 

PAH-pitoiset materiaalit 

Sively ala- väli- ja yläpohjarakenteissa 1200 m2 

Maanvastaisten ulkoseinien sively 700 m2 

Piharakennuksen ulkoseinien sively 100 m2 

Kermit yläpohjassa ja vesikattorakenteissa 1400 m2 

Tervapaperia 10 jm* 

Raskasmetallit 

Maali lattioissa ja seinissä 300 m2 

Muovimatto 1270 m2 

Musta kaidemaali 75 jm 

Ikkunamaali 170 kpl 

Väliovien maali 68 kpl 

*Mahdollisesti enemmän rakenteiden sisällä. Kartoituksessa löydettiin vain 1.krs por-
taikon alapuolelta pah-pitoinen tervapaperi putkieristeen pinnasta. 

4. KOOSTE TOIMENPIDE-EHDOTUKSISTA 

4.1 Rakennetekniset toimenpide-ehdotukset 

Peruskorjauksen yhteydessä suoritettavaksi suositeltavat toimenpiteet: 

Alapohjarakenteet 

Ensimmäisen kerroksen pohjoiskulman iltapäiväkerhotilojen, wc-käytävän ja kouluisännän 
alapohjarakenteet on suositeltavaa uusia kokonaisuudessaan, jolloin rakenteisiin voidaan 
toteuttaa parempi lämmöneristys sekä kapillaarikatko rakenteen alapuolisen kosteuden 
nousun torjumiseksi. Vaihtoehtoisesti linoleumimattopinnoitteisten maanvastaisten alapoh-
jarakenteiden lattiapinnoitteet puretaan ja korvataan kosteutta kestävällä ja vesihöyryä lä-
päisevällä pinnoitteella, esim. kuivapuristelaatalla. 

Alapohjien purku- ja saneeraustöissä tulee huomioida alapohjarakenteiden PAH-pitoinen 
sively, raskasmetallipitoinen muovimatto/vinyylilaatta sekä alapohjarakenteissa kulkevien 
kaukolämpöjohtojen asbestipitoiset putkieristeet. 

Välipohjarakenteet 

Välipohjarakenteiden ja seinien liitoskohdat suositellaan tiivistettäväksi peruskorjauksen yh-
teydessä mahdollisen ilmavirtauksen estämiseksi välipohjarakenteesta sisäilmaan. Vaihto-
ehtoisesti betonirakenteiset välipohjarakenteet luokkahuoneissa sekä käytävillä voidaan 
muiden saneeraustöiden yhteydessä avata ja poistaa niiden ontelotiloissa olevat puuraken-
teet sekä muut epäpuhtaudet. 

Välipohjien purku- ja saneeraustöissä tulee huomioida välipohjarakenteiden PAH-pitoinen 
sively, raskasmetallipitoinen muovimatto/vinyylilaatta/maali sekä välipohjarakenteiden as-
bestipitoiset putkieristeet. 

Maanvastaiset seinärakenteet 

Rakennuksen kaikille maanvastaisille seinille suositellaan ulkopuolista vedeneristystä ja sa-
laojitusta, jolloin seinien kosteusrasitusta saadaan vähennettyä. Vaihtoehtoisesti maanvas-
taisten seinien vedeneristys voidaan uusia sisäpuolelta, jolloin rakenteen energiatehok-
kuutta voidaan parantaa samalla. 
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Tutkimuksen aikaisen putkivuodon johdosta kastuneen kellarin maanvastaisen väliseinän 
pinnoitteet on suositeltavaa poistaa ja rakenne on kuivattava koneellisella tilakuivauksella. 

Maanvastaisten ulkoseinien tulevissa saneeraustöissä tulee huomioida seinien PAH-pitoi-
nen bitumisively sekä sisäpintojen raskasmetallipitoinen maalipinta. 

Ulko- ja väliseinärakenteet 

Käytävien käsienpesualtaiden takana olevien seinien vaurioituneet maalipinnoitteet suosi-
tellaan uusittaviksi.  

Ulkoseinien sisäpintojen yksittäisten maalipinnan halkeamien kunnostaminen.  

Yläpohjarakenteet 

Yläpohjarakenteelle kattavasti toteutettava seuranta merkkiainekokeet, jolloin varmistetaan 
yläpohjan tiiveys. 

Putkitunnelit ja ryömintätilat 

Putkitunnelit suositellaan puhdistamaan roskasta ja alipaineistamaan koneellisesti. Tunne-
leiden epätiiveyskohdat maaperään sekä sisäilmaan on myös suositeltavaa tiivistää. Psy-
kologin huoneen putkitunnelin kansi on suositeltavaa vaihtaa ilmatiiviiksi luukuksi. 

Keittiö ja märkätilat 

Keittiön lattioiden epoksipinnoite suositellaan paikkakorjattavaksi. Liikuntasalin suihku-, wc- 
ja pukuhuonetilat suositellaan saneerattavaksi peruskorjauksen yhteydessä. 

Julkisivut 

Julkisivujen rappaus suositellaan uusittavaksi kauttaaltaan. Korjauksessa vanha rappaus 
puretaan, alustalle tehdään tarvittavat käsittelyt ja korjaukset, julkisivut rapataan ja maala-
taan. Vaihtoehtoisesti rappaukselle tehdään paikkakorjaus. Paikkakorjauksessa suositel-
laan korjattavan kaikki kopot. Huoltomaalaus tehdään julkisivuille kauttaaltaan. Ulkovaras-
ton rappaukselle suositellaan yksittäisten halkeaminen laastipaikkausta ja paikkamaa-
lausta. 

Vesikatto 

Tiilikatteelle suositellaan lohjenneiden savitiilien uusimista. Vanhalle peltikatteelle suositel-
laan liittymien ja reikien paikkakorjausta ja huoltomaalausta. Vesikaton korjaustöiden yh-
teydessä suositellaan pellitysten julkisivuliittymien saumamassojen uusimista. Sadevesi-
kouruille suositellaan huoltomaalausta ja saattolämmityksen asentamista sadevesijärjestel-
miin. Piharakennuksen peltikatteelle suositellaan huoltomaalausta. 

Ikkunat 

Ikkunoille suositellaan pitkälle vaurioituneiden puuosien uusimista, puuosien hiontaa ja 
maalausta sekä lasikittausten, tiivisteiden ja vesipeltien uusimista. Mikäli rakennuksen 
energiataloutta halutaan parantaa, on mahdollista uusia ikkunoiden sisäpuite kaksilasisena 
umpiolasi-ikkunana. Vaihtoehtoisesti ikkunat voidaan uusia puuikkunoina nykyisen mallin 
mukaan. 

Ikkunoiden kunnostustöissä tulee huomioida ikkunoiden raskasmetallipitoinen maali. 
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4.2 Taloteknistenjärjestelmien toimenpide-ehdotukset 

4.2.1 Välittömät korjaustarpeet: 

Tuulikaappikojeiden kunnostus:  

 Tuulikaappikojeet koestetaan ja kunnostetaan tarpeen mukaisessa laajuudessa  

 Suojakuoret asennetaan paikoilleen samassa yhteydessä.  

Käyttövesi- ja viemäriverkostojen korjaukset:  

 Muoviputkiasennusten tukipisteiden ja kannakoinnin asentaminen tarpeen mukaises-
sa laajuudessa (ainakin vesimittarihuoneessa ja kellarikerroksessa keittiön putket 
sekä keittiön lämpöputket)  

 Alennetaan lv-menoveden lämpötilaa 2 astetta 

 Uusitaan kv2 putkinäytteen puhkisyöpynyt putkiosa kellarikerroksessa  

 Otetaan pukuhuoneiden lvk-verkosto käyttöön  

 Avataan tuuletusviemärit tarpeen mukaisessa laajuudessa (puhdistus tehtävä suurta 
varovaisuutta noudattaen, koska viemäri ovat paikoin voimakkaasti syöpyneet)  

 Pihaviemäreiden painehuuhtelu ja tarkastuskuvaus (linjat kuvattu kuvausnumeroilla 
SV-TV19 (SVK6-RK4) ja SV-TV20 (SVK6-SVK8)) 

Ilmanvaihtokoneiden (tulo- ja poistoilmakoneet) ja -kammioiden huollot ja kunnosta-
miset: 

 TK1/95 tuloilmakonetta ja sen oheislaitteita koskevat korjaukset ovat vähintään mm.:  

• Raitisilmasäleikön tarpeen mukainen puhdistus  

• Suodatinkehikon lukkojen uusinta ja suodattimen tiiveyden varmistus  

• Suodatinvahvin kalibrointi ja tarpeen mukainen uusinta  

• Koneen peruspuhdistus (koneesta poistetaan pöly‐, noki‐, siitepölykertymät kat-
tavasti ja luotettavasti, puhdistus käsittää kaikki kammiot, puhaltimen ja lämpö-
patterin) 

• Lämmityspatterin linjaventtiilin virtaamien tarkastus ja tarpeen mukainen säätö  

• Sisäänpuhalluslämpötilan varmistaminen ja tarpeen mukainen optimointi.   

 TK1/01 tuloilmakonetta ja sen oheislaitteita koskevat korjaukset ovat vähintään mm.:  

• Raitisilmasäleikön tarpeen mukainen puhdistus  

• Anturi-/kaapeliläpivientien tiivistäminen tarpeen mukaan tarkoitukseen soveltu-
valla M1-luokan tiivistysmassalla  

• Repsottavan tiivisteen kiinnittäminen  

• Ilmamäärän säätäminen suunnitelluksi  

• Lämmityspatterin linjaventtiilin virtaamien tarkastus ja tarpeen mukainen säätö  

• Sisään puhallus lämpötilan varmistaminen ja tarpeen mukainen optimointi. 

 TK1/02 tuloilmakonetta ja sen oheislaitteita koskevat korjaukset ovat vähintään mm.:  

• Raitisilmasäleikön tarpeen mukainen puhdistus  

• Anturi-/kaapeliläpivientien tiivistäminen tarpeen mukaan tarkoitukseen soveltu-
valla m1-luokan tiivistysmassalla  

• Suodatinvahvin kalibrointi ja tarpeen mukainen uusinta  
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• Koneen peruspuhdistus (koneesta poistetaan pinttynyt nokikertymä ja korroo-
siovauriot kattavasti ja luotettavasti: puhdistus käsittää kaikki kammiot ja puhal-
timen) 

• Puhaltimen tärinänvaimentimien uusinta  

• Lämmityspatterin linjaventtiilin virtaamien tarkastus ja tarpeen mukainen säätö  

• Suunnitellun tuloilmamäärän ja sisäänpuhalluslämpötilan varmistaminen ja tar-
peen mukainen optimointi. 

 Poistoilmakoneista koskevat korjaukset ovat vähintään mm.:  

• Kaikki poistoilmakoneet koestetaan ja puhdistetaan tarpeen mukaisessa laajuu-
dessa 

• PF vintti koneen ja PO8/HI8 koneen laakerit tarkastetaan ja uusitaan tarpeen 
mukaan  

• PO4/HI4, PO5/HI5, PO6/HI6, PO7/HI7 koneiden kammioiden luukut tiivistetään.   

 

Hormien ja ilmanvaihdon kunnostukset:  

 Tukossa olevat hormit avataan (PO6/HI6 = hormit 1 ja 3, PO7/HI7 = hormi,PO8/HI8 
= hormi 6) 

 2.kerroksen opettajainhuoneen ja käytävän hormiryhmän muutos, jotta tilaan ei virtaa  

korvausilmaa hormi kautta (tukitaan virheellisesti kytketty hormi ja kytketään poistoil- 

mapisteet poistoilmahormiin)  

 3.kerroksen siivouskomeron hormiryhmän päähän asennetaan huippuimuri, asbesti- 

sementtikanavat korjataan rikkinäisten kanavien osalta ja tarvittaessa käsitellään ka- 

navapinnat pölynsidonta-aineella  

 2.kerroksen koulupsykologin tilaan ja 4.kerrokseen kahteen luokkaan (vanha ATK- 

luokka ja nykyinen ATK luokka) asennetaan koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä  

ja riittävät korvausilmareitit erillisen suunnitelman mukaisesti.   

Ikkunatuuletuksen tehostaminen:  

 Käyttäjiä ohjeistetaan tehostamaan ikkunatuuletusta, jotta varsinkin luokkatilojen het- 

kelliset korkeat hiilidioksidipitoisuudet saadaan laskemaan nykyisestä.  

Kanaveristeiden korjaus ullakolla:  

 Peltikanavien eristyspuutteet korjataan tarpeen mukaisessa laajuudessa.  

Asiakirjapuutteiden korjaukset:  

 Sähkölaitteistolle tulee laatia huolto- ja kunnossapito-ohjelma, jonka mukaan järjestel- 

mät tulee kunnostaa ja huoltaa kokonaisvaltaisesti koko rakennuksen osalta.  

 Päivitetään sähkölaitteiston piirustukset vähintään pääjohtokaavion ja keskuskaavioi- 

den osalta ja sijoitetaan piirustukset pääkeskushuoneeseen ja jakokeskuskomeroihin. 

Tarkastuspuutteiden korjaukset ja loistehon selvitys:  

 Tehdään sähkölaitteistolle määräaikaistarkastus, mikäli se on tekemättä.  

 Selvitetään kulutuspaikan sähkölaskuista loistehomaksujen suuruus ja päätetään  

mahdollisesta kompensointipariston hankkimisesta. 
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Sähköjärjestelmien kunnostukset ja korjaukset:  

 Asennetaan purunpoistolaitteiston metalliputkiin potentiaalintasaus.  

 Keskusten, kalusteiden ja valaisimien korjaukset ja kunnostukset (kaikki tilat kierre-
tään sähköasentajan toimesta kokonaisvaltaisesti ja puutteet korjataan tarvittavin 
osin) 

• Korjataan keskusten puutteelliset kosketussuojaukset  

• Uusitaan rikkoontuneet sähkökalusteet ja kiinnitetään irronneet kalusteet 

• Uusitaan rikkoontuneet valaisimet ja vaihdetaan palaneiden loistelamppujen ti-
lalle ehjät lamput, sekä samalla uusitaan sytyttimet turvasytyttimiksi 

• Asennetaan valaisimiin puuttuvat kuvut 

• Kiinnitetään irronneet kaapelit  

• Vaihdetaan ATK-luokan maadoittamattomat pistorasiat maadoitetuiksi.  

Tietojärjestelmien kunnostukset:  

 Uusitaan rasvakaivon hälyttimen anturi.  

 Uusitaan himmeät ja pimeät, sekä haurastuneet merkkivalaisimet.  

 Uusitaan kameravalvontajärjestelmän tallennin.  

 Lisätään luokkahuoneiden poistoilmakoneiden aamukäyntiä tunnilla ja päivitetään 
huoltokirjaohjelmaan koneiden tunnukset ja käyntiajat tarpeen mukaisessa laajuu-
dessa.  

4.2.2 Toimenpiteet ennen peruskorjausta: 

Pihakaivojen ja erotuskaivon puhdistus sekä viemäreiden painehuuhtelu:  

 Piha-alueen kaivot puhdistetaan tarpeen mukaisessa laajuudessa  

 Rasvanerotuskaivo puhdistetaan, pestään ja tarkastetaan sisäpuolisesti  

 Pihaviemäreiden painehuuhtelu (ainakin kaivovälit SVK2-SVK1, SVK2-RK3, SVTK1-
SVK2, SVTK1-JVTK2-KLK1, SVTK5-SVK4) 

Vakiopaineventtiilin asentaminen:  

 Kylmävesiverkostoon asennettaan vakiopaineventtiili  

 Vesipaine säädetään suunnittelijan määrittämälle tasolle (noin 450 kPa). 

Sähköjärjestelmien kunnostukset ja korjaukset:  

 Huolletaan ja puhdistetaan ulkoalueiden valaisimet.  

 Asennetaan pylväsvalaistukselle hämäräkytkinohjaus.  

 Huolletaan kaikki sähkökeskukset ja korjataan puutteet:  

• Puhdistetaan keskukset 

• Siivotaan keskustilat ja poistetaan tiloihin kuulumattomat ylimääräiset tavarat 

• Merkitään keskusten ovet 

• Asennetaan keskuksiin puuttuvat kansiruuvit 

• Poistetaan irralliset liittimet keskusten sisältä 

• Korjataan eri jännitetason peruseristettyjen johtimien asennus säädösten mu-
kaiseksi 

• Asennetaan keskusten yläpuolelle suojalevyt 
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• Koestetaan vikavirtasuojakytkimet säännöllisesti (huoltotoimenpide) 

 Asennetaan hehkulamppuvalaisimiin energiansäästölamput.  

 Uusitaan kuristimilla varustetut loistelamppuvalaisimet elektronisilla liitäntälaitteilla 
varustetuiksi loistelamppuvalaisimiksi tai LED-valaisimiksi tilakohtaisesti, jos valaisi-
met rikkoontuvat.  

4.2.3 Toimenpiteet peruskorjauksen yhteydessä (3-5 vuoden aikana)  

Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta:  

 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusinta  

 Samalla uusitaan oheislaitteet (pumput, varolaitteet, automaatio, jne.)  

Lämpöverkoston perussäätö:  

 Lämpöverkostolle tehdään perussäätö peruskorjauksen yhteydessä  

Käyttövesi- ja viemäriverkoston uusinta:  

 Peruskorjauksen yhteydessä uusitaan verkostot lähes kokonaisuudessaan mukaan 
lukien tonttivesijohto 

 Uusimatta voidaan tutkimuksen perusteella jättää  

• Keittiön vesi- ja viemärijohdot 

• Wc-käytävän vesi- ja viemärijohdot 

• Pohjaviemäri, joka kulkee lattiakanavassa ja kellarikerroksessa 

• Piha-alueen viemärit 

 Muuten vesi- ja viemäriasennukset uusitaan venttiileineen, eristyksineen ja oheislait-
teineen kokonaisvaltaisesti 

Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen:  

 Luokkatilojen ja oheistilojen (kaikki tilat, joissa ei ole koneellista tulo- ja poistoilman-
vaihtojärjestelmää) ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan kokonaisvaltaisesti rakennuksen 
peruskorjauksen yhteydessä nykymääräysten mukaiseksi tulo- ja poistoilmanvaihto-
järjestelmäksi  

Sähköjärjestelmän uusinnat:  

 Uusitaan alkuperäiset 1950-luvulla asennetut nousujohdot ja keskukset. 

 Uusitaan alkuperäiset voimaryhmä- ja valaistusryhmäjohdot ja sähkökalusteet. 

 Uusitaan alkuperäiset valaisimet. 

 Sähköjärjestelmien uusinta ilmanvaihtojärjestelmän uusinnan vaatimassa laajuu-
dessa (mm. keskukset, nousujohdot, jne.). 

Rakennusautomaatiojärjestelmän uusinta:  

 Rakennusautomaatiojärjestelmän uusinta ilmanvaihtojärjestelmän uusinnan vaati-
massa laajuudessa (mm. valvomotietokone, alakeskukset, kaapelointi ja kenttälait-
teet). 

Paloilmaisinjärjestelmän uusinta:  

 Uusitaan paristokäyttöiset palovaroittimet sähköverkkoon liitettäviksi ketjutettaviksi 
palovaroittimiksi. 
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4.2.4 Toimenpiteet tarkastelujakson loppuosalla (5-10 vuoden aikana)  

Lämpöjohtoverkostojen seurantakuntotutkimus (noin 8-10 vuoden kuluttua):  

 Lämpöjohtojen ja lämpöpattereiden kuntoa tulee seurata seurantatutkimuksen avulla, 
näytteet tulee ottaa samoista kohtaa, mitä ne on nyt otettu. 

Lämmönjakohuoneessa olevan vuotovesipumpun uusinta:  

 Pumppu uusitaan, mikäli se vikaantuu. 

Pihaviemäreiden seurantakuntotutkimus:  

 Pihaviemäreissä havaittujen painaumien tilaa seurataan seurantakuvausten avulla, 
kuvaukset kohdistetaan linjoihin, jotka on kuvattu kuvausnumeroilla: sv-tv9, sv-tv11 ja 
sv-tv16. 

Peruskorjauksen ulkopuolelle jäävän käyttövesi- ja viemäriverkoston seurantakunto-
tutkimukset (toimenpiteen tarve selviää vasta peruskorjauksen jälkeen):  

 Niiden verkostojen, mitkä jäävät peruskorjauksen ulkopuolelle kuntoa tulee seurata 
seurantakuntotutkimuksen avulla (korroosiokuvaukset ja sisäpuolinen tv-kuvaus) 

 Seurantatutkimuksen kuvaukset tulee tehdä samoista paikoista mitä nyt on tehty, 
koska silloin tutkimustulosten ja näytteiden vertailu on luotettavaa. 

 Seurantakuntotutkimus suositellaan tehtäväksi noin 8-10 vuoden kuluttua nykyisestä 
tutkimusajankohdasta. 

5. LIITTEET 

Liite 1 Rakenne-, kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimukset tutkimuskartat 

Liite 2 Ulkovaipparakenteiden tutkimuskartat 

Liite 3 IV-järjestelmien tutkimus- ja vauriokartta 

Liite 4 Asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen tutkimuskartat 

 

Espoossa 14.12.2017 
 

 
 

 
____________________ 
Tero Hannuksela, ins. AMK 
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Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Tekstiruutu
= HUONETILAN HUUHTOUTUMINEN MERKKISAVUMITTAUKSESSA

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PIIRUSTUSMERKKIEN SELITYKSET:

Marko Lukkari
Tekstiruutu
LIITE 4 (1/4): IV-JÄRJESTELMIEN TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA1.KERROS
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Tekstiruutu
Liite 3. sivu 1



2. KRS.
CYGNAEUS LSK peruskoulu
RATAKATU 8 00120 HELSKINKI

OPE

KONEHPUUTYÖ

VAR
PUU

SK

VAR.PUU

KAL
KUUM.

VIIM.

TN

KÄY

OPV
TK

VAR

SK
3

OPE

ET
PUH
1

ARK
1

JOH

MON

KÄY

2
IV

152

911

32

6

12

36

4

14

1

9

22

110

58 62

4

OT4

OT3
57

OT3

OT3
57

RK3

+PPP

JK-K6

TC1 OHJAUSLAITE

TK1/95

Liite 3
27(35)

Marko Lukkari
Murtoviiva

Marko Lukkari
Nosto
TK1/95 KONEEN PALVELUALUE

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Monikulmio

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PE-KA =- 6,8 Pa

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PE-KA =- 6,1 Pa

Marko Lukkari
Nosto
Seurantamittausten tulokset:t (ka) = +22,8 astettaRh% (ka) = 32 Rh%CO2 (max) = 935 ppm

Marko Lukkari
Nosto
Seurantamittausten tulokset:t (ka) = +23,1 astettaRh% (ka) = 32 Rh%CO2 (max) = 1705 ppm

Marko Lukkari
Tekstiruutu
LIITE 4 (2/4): IV-JÄRJESTELMIEN TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA2.KERROS

jkas
Tekstiruutu
Liite 3. sivu 2
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Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PE-KA =- 4,0 Pa

Marko Lukkari
Nosto
Seurantamittausten tulokset:t (ka) = +24,0 astettaRh% (ka) = 31 Rh%CO2 (max) = 1999 ppm

Marko Lukkari
Tekstiruutu
LIITE 4 (3/4): IV-JÄRJESTELMIEN TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA3.KERROS
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Tekstiruutu
Liite 3. sivu 3



4. KRS.
CYGNAEUS LSK peruskoulu
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Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Leimasin

Marko Lukkari
Viiva    

Marko Lukkari
Tekstiruutu
PE-KA =- 2,6 Pa

Marko Lukkari
Suorakulmio

Marko Lukkari
Konekirjoitusteksti
ATK

Marko Lukkari
Nosto
Seurantamittausten tulokset:t (ka) = +21,7 astettaRh% (ka) = 35 Rh%CO2 (max) = 1325 ppm

Marko Lukkari
Tekstiruutu
LIITE 4 (1/4): IV-JÄRJESTELMIEN TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA4.KERROS

jkas
Tekstiruutu
Liite 3. sivu 4
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fitu31384
Kirjoituskone
AALTOPAHVISET PUTKIERISTEET SISÄLTÄVÄT ASBESTIA

jkas
Tekstiruutu

jkas
Tekstiruutu
Liite 4, sivu 1
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fitu31384
Kirjoituskone
AALTOPAHVISET PUTKIERISTEET SISÄLTÄVÄT ASBESTIA

jkas
Tekstiruutu

jkas
Tekstiruutu
Liite 4, sivu 2
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fitu31384
Kirjoituskone
AALTOPAHVISET PUTKIERISTEET SISÄLTÄVÄT ASBESTIA

jkas
Tekstiruutu

jkas
Tekstiruutu
Liite 4, sivu 3
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fitu31384
Kirjoituskone
AALTOPAHVISET PUTKIERISTEET SISÄLTÄVÄT ASBESTIA

jkas
Tekstiruutu

jkas
Tekstiruutu
Liite 4, sivu 4
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fitu31384
Kirjoituskone
AALTOPAHVISET PUTKIERISTEET SISÄLTÄVÄT ASBESTIA

jkas
Tekstiruutu

jkas
Tekstiruutu
Liite 4, sivu 4
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fitu31384
Kirjoituskone
AALTOPAHVISET PUTKIERISTEET SISÄLTÄVÄT ASBESTIA

jkas
Tekstiruutu

jkas
Tekstiruutu
Liite 4, sivu 5
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