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TIIVISTELMÄ 

Rakennuksen sokkelirakenteen pinnoilla oli paikoin havaittavissa ulkopuolisen kosteusrasituksen ai-

heuttamaa maalipinnoitteen irtoamista ja betonipinnan rapautumista. Rakennuksen salaojajärjestel-

män olemassa olosta tai kunnosta ei saatu tarkempaa tietoa, sillä rakennuksen vierustoilla ei havaittu 

tarkastuskaivoja. Rakenteisiin kohdistuvan ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämiseksi tulee ra-

kennuksen ympärille asentaa salaoja- ja sadevesijärjestelmät ja ympäröivien maanpintojen korjaustyöt 

tulee toteuttaa Ympäristöministeriön asetuksen, 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-

desta, mukaisesti. 

 

Rakennuksen ikkunoiden puukarmirakenteet olivat tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella 

paikoin huonokuntoiset ja pellityksissä havaittiin puutteita. Havaintojen perusteella ikkunat ja pellityk-

set suositellaan uusittavan. 

 
Rakennuksen vesikatto on tyypiltään harjakatto ja katteena on tiili. Vesikatteen kunto oli tarkasteltavin 
osin tyydyttävä ja kattoturvatuotteet olivat asennettu asianmukaisesti. Havaintojen perusteella vesikat-
teen keskimääräinen tekninen käyttöikä on saavutettu. Vesikaton puurakenteiden kunto on myös pai-
koin heikko erityisesti aluslaudoitusten. Vesikatteen kunnon ja käyttöiän perusteella kate ja puuraken-
teet suositellaan uusittavan. 
 

Rakennuksen pohjakerroksen alapohjarakenteet on toteutettu maanvastaisina betonirakenteina, joi-

den alapuolella ei ole käytetty lämmöneristyskerrosta. Tutkimustulosten ja havaintojen perusteella kiin-

teistön alapohjarakenteet tulee uusia erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. 

 

Kiinteistön ensimmäisen ja toisen kerroksen välisten välipohjarakenteiden kantavana rakenteena on 

alalaattapalkisto ja palkistojen välissä eristeenä on käytetty puru- ja kutterilastueristettä. Rakenteissa 

havaittiin rakennusaikaisia puumuottilaudoituksia. Eristemateriaaleista kerätyissä materiaalinäytteissä 

esiintyi kosteuden aiheuttamaa Aktinomykeettikasvua (sädesieni) ja rakenneavauskohdilla oli aistitta-

vissa mikrobiperäistä hajua. Välipohjarakenteiden korjaus tulee toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman 

mukaisesti.  

 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ovat osittain maanvastaisia seinärakenteita. Seinä-

rakenteiden sisäpuolet ovat tiilimuurattuja ja betonirakenteisen sokkelirakenteen sisäpintaan on asen-

nettu pikisively, jossa oli aistittavissa PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua. Rakennuksen toisen ja kol-

mannen kerroksen ulkoseinärakenteet ovat massiivitiilirakenteisia. Ulkoseinärakenteet tulee korjata 

erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.  
 
Kiinteistön lämmöntuotantoa palveleva kaukolämmön alajakokeskuksen keskimääräinen tekninen 
käyttöikä on loppunut. Keskuksen kokonaisvaltainen uusiminen oheislaitteineen on välttämätön toi-
menpide, johtuen siinä havaitusta akuutista vuodosta, sekä heikon yleiskunnon takia.  
 
Putkistojen kuntotutkimuksen perusteella lämmitysjärjestelmän putket ja patterit ovat kuntoluokan KL5 
mukaisia seinämävahvuuksien osalta, eikä niillä ole kokonaisvaltaista uusimistarvetta seuraavan 10 
vuoden aikana. Seuraavan kolmen vuoden sisällä uusimistarpeet kohdentuvat kaukolämmön alajako-
keskukseen, patteri-, linjasulku- ja säätöventtiileihin, sekä lämmitysverkoston perussäätöön. Yleisellä 
tasolla LVI-tekniikka on suositeltavaa uusia kokonaisvaltaisesti seuraavan peruskorjauksen yhtey-
dessä. Tulevista LVI-teknisistä saneerauksista tulee tehdä tarveselvitys ja hankesuunnitelma lähitule-
vaisuudessa. 

 

Sähköjärjestelmät ovat eri aikakausilta, mutta pääosin 1970-luvun loppupuolelta. Vanhimpia mm. lyi-

jyvaippakaapelein tehtyjä asennuksia on aputiloissa ja ullakolla. Päävalaisimia on uusittu eri aikoina ja 

ne ovat paikoin hyvässä käyttökunnossa ja päivitettävissä LED-putkilla energiatehokkaiksi. Järjestel-

miä voi käyttää huoltaen, mutta elinkaarimallin mukaan uusinta on ajankohtaista suurimmalle osalle 

sähköistystä. Vanhimmat asennukset ovat elinkaarensa lopussa, mutta kannattavia uusia vasta koko-

naisuutta uusittaessa. Uudemmista varusteista ei ole juurikaan kierrätettäväksi saneerausvaiheessa. 
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1. KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 

1.1. Yleistiedot 

Tilaaja:   Heinolan kaupunki 

Osoite:   Rauhankatu 3, 18100 Heinola 

Yhteyshenkilö:  Ilpo Hyytiä 

Puhelinnumero:  +358 44 797 6859 

Sähköposti:  ilpo.hyytia@heinola.fi 

 

Tutkija:   WSP Finland Oy 

Osoite:   Kympinkatu 3 B, 40320 Jyväskylä 

Vastaava tutkija: Mika Pälve 

Puhelinnumero:  +358 50 3047161 

Sähköposti:  mika.palve@wsp.com 

 

Kohde:   Maaherrankatu 1 B, rakennus 1 

Osoite:   Maaherrankatu 1 B, 18100 Heinola 

Tutkimuspäivä:  12.06.2018 

 

Rakennusvuosi:  1931 

Rakennusten määrä: 1 

Kerroksia:  3 + ullakkokerros ja osittain kellarikerros 

Kerrosala:  1 581 m² 

Tilavuus:  4 179 m³ 

 

Ilmanvaihto:  Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto (tilakohtaiset laitteistot) 

Lämmitysmuoto: Kaukolämpö, vesikiertoiset seinäpatterit 

1.2. Lähtötilanne ja toimeksianto 

Tutkimuksen kohteena on Heinolassa osoitteessa Maaherrankatu 1 B sijaitseva täysitiilirunkoinen ra-

kennus, joka on valmistunut vuonna 1931 kylpylän päärakennukseksi ja myöhemmin se on toiminut 

muun muassa kirjastona ja koulutiloina. Rakennus on ollut tyhjillään tai vajaakäytössä vuodesta 1999, 

jolloin kirjasto on muuttanut rakennuksesta pois. 

 

Rakennus on pääosin kolmessa tasossa, joista ensimmäinen kerros on osittain ympäröivän maapin-

nan alapuolella. Ensimmäisen kerroksen alapuolella on osittain kellarikerros, jossa sijaitsee lämmönja-

kohuone ja alkuperäistä ”halkokellaritilaa”. Rakennus on tiilimuurirunkoinen, jossa ulkoseinät ovat pää-

osin täystiilirakenteisia ja maanvastaiset seinärakenteet ovat betonia. Alapohjarakenteet ovat läm-

möneristämättömiä maanvaraisia betonilaattoja ja välipohjarakenteet ovat sekä ala- että ylälaattapal-

kistoja. Rakennuksen vesikattorakenteet ovat puurakenteiset ja vesikatteena on tiili. 

 

Heinolan kaupungin kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiäinen tilasi WSP Finland Oy:ltä kiinteistöön kuntotutki-

muksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden sekä osittain talotekniikan kuntoa, toteu-

tustapaa ja mahdollista korjaustarvetta. 
  



 

 
 
 

 

Maaherrankatu 1 B, rakennus 1 14.08.2018 
Kuntotutkimus 2 / 36 

1.3. Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus 

Kuntotutkimuksessa kartoitettiin aluksi mahdollisia ongelmakohtia aistinvaraisesti havainnoiden kiin-

teistön sisä- ja ulkopuolelta. Sisäpuolisten tarkastuksien yhteydessä suoritettiin lattiapinnoille pintakos-

teudenmittauksia ja lattian kosteuspitoisuuksia tarkennettiin pinnoitteen alta suoritettavin suhteellisen 

kosteuden mittauksin viiltomittausmenetelmän avulla. 

 

Alustavien tutkimuksien jälkeen suoritettiin rakenneavauksia alapohja-, välipohja-, ulkoseinä- ja ylä-

pohjarakenteisiin rakenteen kunnon ja rakennustavan määrittämiseksi. Rakenneavauskohdilta suori-

tettiin tarvittaessa materiaalinäytteenottoja mahdollisten materiaalivaurioiden selvittämiseksi.  

 

Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä merkkisavuja 

apuna käyttäen ja alapohjarakenteiden kosteusteknistä toimivuutta tarkennettiin rakenteellisten kos-

teusmittauksien avulla. Kosteusmittaukset suoritettiin betonirakenteesta näytepalamittausmenetelmää 

käyttäen. 

 

Rakennusteknisen kuntotutkimuksen yhteydessä selvitettiin lisäksi kiinteistön talotekniikkajärjestel-

mien kuntoa ja toteutustapaa. 

 

Kenttätutkimukset kohteella suoritettiin kesäkuussa 2018. Rakennetekniikan osalta kenttätutkimukset 

suorittivat rakennusterveysasiantuntija Ins. (AMK) Mika Pälve, rakennusterveysasiantuntija Ins. (AMK) 

Ville Katainen ja avusta asiantuntija Jaana Sojakka WSP Finland Oy:stä. Talotekniikan kenttätutki-

mukset suorittivat Ins. (AMK) Jesse Airio ja LVI-asiantuntija Ins. (AMK) Tommi Paasivirta WSP Finland 

Oy:stä. Sähkötekniikan osalta tutkimukset suoritti sähköasiantuntija Paul Metsälä (Insinööritoimisto 

P.Metsälä). 

 

Mikrobinäytteiden analysointi on suoritettu WSP Finland Oy:n sisäilmalaboratoriossa. Laboratorio on 

FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T283, jonka pätevyysalueena ovat asumisterveyskemia ja -mik-

robiologia. Laboratoriolla on myös Eviran hyväksyntä mikrobiologisille ja kemiallisille asumisterveystut-

kimuksille.   

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta epävarmuutta aiheuttavina tekijöinä esitetään seuraavat asiat: 

 Kosteusmittaukset suoritettiin kesäkuussa 2018. Rakennekosteus saattaa vaihdella vuodenajan, 

sademäärän tai pohjavedentason vaihteluiden mukaan. Mittaukset edustavat mittaushetken tasoa. 

 Suhteellisen kosteuden mittauslaitteiden mittaepätarkkuus on ±1,5 … 2 % (RH). Kosteusmittauk-

sen epätarkkuuteen vaikuttaa ympäristön ja mitattavan rakenteen välinen lämpötilaero, joka vai-

kuttaa suhteellisen kosteuden suuruuteen, kun anturi johtaa hyvin lämpöä. Mittausmenetelmät voi-

vat aiheuttaa noin ±1 … 3 % (RH) epätarkkuuden tuloksiin. Kosteusmittauksen kokonaismit-

tausepätarkkuus on noin ±5 % (RH) 

 Mikrobivauriot voivat olla rakenteissa vanhoja ja mikrobit lisääntymiskyvyttömiä, joita ei tunnisteta 

kasvatusalustoilla. Olosuhteiden muuttuessa olemassa oleva kasvusto voi muuttua aktiiviseksi. 

2. TULKITSEMINEN JA OHJEITA 

Materiaaleista otettujen mikrobinäytteiden laboratorioanalyysivastaukset ovat esitettynä tämän raportin 

liitteenä. Raportin yhteydessä on tulkittu rakennekohtaisesti mikrobinäytteenoton tulokset yleisellä ta-

solla sekä otetuista näytteistä on tehty yhteenveto raportin erilliseen kappaleeseen. 

 

Mikrobivaurioiden osalla on huomioitavaa, että varsinkin huokoisissa rakenteissa vaurio voi olla eden-

nyt syvemmälle rakennekerrokseen. Tällöin rakenteen puhdistaminen vaatii osittaista rakennekerrok-

sen mekaanista poistoa, jotta vaurio saadaan poistettua rakenteista. 

 

Mikrobivauriosta johtuen rakenteisiin kohdistuvien korjaustoimenpiteiden arvioinnissa sovelletaan ra-

kennustiedon korttia RT 80-10712 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot, Korjausrakentaminen 

https://www.finas.fi/Documents/T283_M02_2016.pdf#search=wsp
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/laboratoriotoiminta/hyvaksytyt-laboratoriot/rekisteriotteet/wsp_finland_jyvaskyla.pdf
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(1999). Mikrobivaurioihin liittyvissä purkutoimenpiteissä sekä purkuun kuuluvissa olosuhteiden hallin-

nassa on noudatettava ohjekorttia Ratu 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 

(2011). 

3. KIINTEISTÖN ULKOPUOLISET OSAT 

3.1. Havainnot 

Kiinteistöä ympäröivät alueet ovat pääosin nurmipintaisia ja ovat vasten rakennuksen sokkeliraken-

netta. Kiinteistöä ympäröivien maanpintojen muotoilu on lähes tasainen ja paikoin maanpinta viettää 

loivasti rakennukseen päin.  

 

 
Kuva 1: Rakennusta ympäröivät alueet ovat nur-

mipintaisia. 
Kuva 2: Kiinteistöä ympäröivien maanpintojen 

muotoilu on lähes tasainen. 

 

Rakennuksen sokkelirakenteet ovat betonia ja betonisokkeleiden pinnat ovat maalattuja. Sokkelira-

kenteiden pinnoilla esiintyi paikoin ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheuttamaa maalipinnoitteen irtoa-

mista ja betonipinnan rapautumista. Havaintojen mukaan perusmuuria vasten ei ole asennettu kos-

teuseristystä. Rakennuksen julkisivut ovat rappauspintaisia ja havaintojen perusteella rappauspinnoite 

on hyväkuntoinen. 

 

 
Kuva 3: Sokkelirakenteiden pinnoilla oli havaitta-

vissa kosteuden aiheuttamaa vauriota. 

 
Kuva 4: Perusmuuria vasten ei ole asennettu kos-

teuseristystä. 



 

 
 
 

 

Maaherrankatu 1 B, rakennus 1 14.08.2018 
Kuntotutkimus 4 / 36 

Kattosadevedet on ohjattu räystäskourujen ja sadevesisyöksyjen kautta rakennuksen vierustalle, taka-

pihan puolella sadevedet kulkeutuvat rakennuksen vierustalla sijaitseviin sadevesikaivoihin. Raken-

nuksen salaojajärjestelmän olemassa olosta tai kunnosta ei saatu tarkempaa tietoa, sillä rakennuksen 

vierustoilla ei havaittu tarkastuskaivoja. 

 

 
Kuva 5: Etupihan puolella kattosadevedet ohjau-

tuvat rakennuksen vierustoille. 

 
Kuva 6: Takapihan puolella kattosadevedet kul-

keutuvat sadevesikaivoihin.  

 

Rakennuksen ikkunoiden puukarmirakenteet olivat tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella 

paikoin huonokuntoiset. Ikkunoiden vesipellitysten kallistukset ovat pääosin puutteelliset ja ne ovat lä-

hes vaakatasossa, jolloin sadevedet voivat kulkeutua seinärakenteisiin. Pellitysten liitoskohtien tiivey-

dessä ei havaittu puutteita tarkasteltavin osin, mutta etupihan puoleisten ikkunoiden vesipellitykset 

ovat paikoin ulkopuolisen maanpinnan tasolla, jolloin ulkopuolista kosteutta on mahdollista kulkeutua 

rakenteisiin. Rakennuksen ulko-ovet ovat puuovia, joiden käynneissä havaittiin väljyyttä ja tiivisteet oli-

vat heikossa kunnossa. 

 

Rakennuksen vesikatto on tyypiltään harjakatto ja katteena on tiili, jonka alapuolella on oletettavasti 

kermikate ja umpilaudoitus. Vesikatteen kunto oli tarkasteltavin osin tyydyttävä ja kattoturvatuotteet 

olivat asennettu asianmukaisesti. Kattoläpivientien pellityksien liitoskohdat olivat paikoin huonokuntoi-

set. 

 

 
Kuva 7: Ikkunoiden puukarmirakenteet ovat pai-

koin huonokuntoiset.  

 
Kuva 8: Ikkunapellitysten kallistukset ovat puut-

teelliset ja ne ovat vaakatasossa. 
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Kuva 9: Ikkunapellitykset ovat paikoin heikossa 

kunnossa ja paikoin ulkopuolisen maanpinnan 

tasolla. 

 
Kuva 10: Ulko-ovet ovat puurakenteisia lasiovia. 

 
Kuva 11: Rakennuksen tiilikatteen kunto oli tar-

kasteltavin osin tyydyttävä. 

 
Kuva 12: Kattoläpivientien pellityksien liitoskohdat 

ovat paikoin huonokuntoiset . 

3.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Rakennuksen perusmuurin ulkopintaan ei ole asennettu kosteuseristystä ja sokkelirakenteen pinnoilla 

oli paikoin havaittavissa ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheuttamaa maalipinnoitteen irtoamista ja 

betonipinnan rapautumista. Kiinteistöä ympäröivien maanpintojen muotoilu on lähes tasainen ja nurmi-

alueet ovat vasten sokkelirakennetta. Rakennuksen salaojajärjestelmän olemassa olosta tai kunnosta 

ei saatu tarkempaa tietoa, sillä rakennuksen vierustoilla ei havaittu tarkastuskaivoja. Lisäksi kattosa-

devedet ohjataan pääjulkisivun puolella rakennuksen vierustalle. 

 

Rakenteisiin kohdistuvan ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämiseksi tulee rakennuksen ympärille 

asentaa salaoja- ja sadevesijärjestelmät sekä samassa yhteydessä uudet routaeristeet ja perusmuurin 

kosteuseristykset. Rakennuksen ympäröivät nurmialueet tulee erottaa sokkelirakenteiden vierustoilta 

esimerkiksi sora- tai kivetyskaistan avulla ja maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta poispäin viettä-

väksi. Korjaustyöt tulee toteuttaa Ympäristöministeriön asetuksen, 782/2017 rakennusten kosteustek-

nisestä toimivuudesta, mukaisesti. 
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Rakennuksen ikkunoiden puukarmirakenteet olivat tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella 

paikoin huonokuntoiset. Ikkunoiden vesipellitysten kallistukset ovat lähes vaakatasossa, jolloin sade-

vedet pääsevät kulkeutumaan seinärakenteisiin. Liitoskohtien tiiveydessä ei havaittu puutteita tarkas-

teltavin osin, mutta etupihan puoleisten ikkunoiden vesipellitykset ovat paikoin ulkopuolisen maanpin-

nan tasolla, jolloin ulkopuolista kosteutta on mahdollista kulkeutua rakenteisiin. Havaintojen perus-

teella rakennuksen ikkunat ja vesipellitykset sekä niiden kallistukset suositellaan uusittavan ja korjatta-

van. 

 

Rakennuksen ulko-ovet ovat puurakenteisia lasiaukoilla varustettuja ovia. Ovet ovat tyydyttävässä 

kunnossa, mutta niiden käynneissä ja tiivisteissä havaittiin puutteita. Ovien käyttöikä huomioiden ne 

on suositeltavaa uusia.  

 

Rakennuksen vesikatto on tyypiltään harjakatto ja katteena on tiili. Vesikatteen kunto oli tarkasteltavin 

osin tyydyttävä ja kattoturvatuotteet olivat asennettu asianmukaisesti. Kattoläpivientien pellityksien lii-

toskohdat olivat paikoin huonokuntoiset. Havaintojen perusteella vesikatteen keskimääräinen tekninen 

käyttöikä on saavutettu. Vesikatteen kunnon ja käyttöiän perusteella kate suositellaan uusittavan. 

4. HAVAINNOT KIINTEISTÖN SISÄPUOLELTA 

4.1. 1-kerros 

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee pääosin varastotiloja ja kerroksen alla sijaitsee lisäksi kellariti-

loja. Kuvassa 13 on esitetty ensimmäisen kerroksen pohjakuva. 

 

KUVA 13: ENSIMMÄISEN KERROKSEN POHJAKUVA. 

Pohjakerroksen lattioiden pintamateriaalina on käytetty vinyylilaattaa, muovimattoa ja betonimaalia. 

Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja kuivissa tiloissa. Tilojen 001, 011, 012 ja 016 vinyylilaatta- ja 

muovimattopintaisilla lattiapinnoilla havaittiin kosteuspoikkeamaa, kosteuspoikkeama-alueet on esi-

tetty liitteenä olevissa pohjakuvissa. Kosteuspoikkeama-alueilla pintakosteuslukemat olivat välillä 

80…100 ja lattioiden muilla alueilla pintamittauslukemat olivat välillä 60…70. 

 

Lattioiden kosteuspitoisuuksia tarkennettiin viiltomittauksien avulla, jossa lattiapinnoitteeseen tehdyn 

viillon kautta mitattiin suhteellista kosteutta pinnoitteen ja betonilattian rajapinnasta. Mittaustulokset on 

esitetty taulukossa 1. Mittauspisteiden tarkemmat sijainnit on esitetty liitteenä olevassa pohjakuvassa. 
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TAULUKKO 1: VIILTOMITTAUSTEN TULOKSET 

Mittauspiste Tila Rakenne RH [%] T [°C] abs [g/m³] 

Ulkoilma --- --- 40 19 7 

Sisäilma --- --- 41 19 7 

VM1 Tila 001 Alapohja 76 20 13 

VM2 Tila 016 Alapohja 85 20 15 

VM3 Tila 017 Alapohja 64 21 12 

 

Mittaustulosten mukaan lattiapinnoitteiden alapuolella on havaittavissa kohonnutta kosteutta, kun tu-

loksia verrataan ympäröiviin olosuhteisiin. Mittausten yhteydessä avattiin lattiapinnoitteita mittauspis-

teiden vierustoilta. Aistinvaraisesti tarkasteltuna lattiapinnoitteiden avauskohdilla oli aistittavissa poik-

keavaa hajua, mikä viittaa kosteuden aiheuttamaan materiaalin vaurioitumiseen. 

 

Maanvastaisten seinien alaosissa havaittiin paikoin ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheuttamaa mate-

riaalimuutosta, maalattujen seinien pintakosteusarvot olivat kuitenkin välillä 40…60 ja kosteus-

poikkeamia ei havaittu. Tilan 017 ulkoseinärakenteissa kulkevissa lämmitysputkissa on ollut vuotova-

hinko, jonka seurauksena ulkoseinän tasoitekerrokset oli pääosin poistettu. 

 

 
Kuva 14: Maanvastaisten seinien alaosissa ha-

vaittiin paikoin materiaalimuutosta. 

 
Kuva 15: Tilan 017 ulkoseinärakenteissa kulke-

vissa lämmitysputkissa on ollut vuotovahinko.  

 

Ensimmäisen kerroksen tiloista on kulku kellarikerroksen lämmönjakohuoneen sekä alkuperäisen ”hal-

kovaraston” tiloihin. Maanvastaisten betonirakenteiden pinnoilla havaittiin ulkopuolisen kosteusrasituk-

sen aiheuttamaa tummentumaa ja kalkkihärmää. 
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Kuva 16: Kellarin maanvastaisten rakenteiden 

pinnoilla esiintyi ulkopuolisen kosteusrasituksen 

aiheuttamaa kalkkihärmää. 

 
Kuva 17: Kellarin maanvastaisten rakenteiden pin-

noilla esiintyi ulkopuolisen kosteusrasituksen ai-

heuttamaa tummentumaa ja valumajälkiä. 

4.2. 2-kerros 

Toisessa kerroksessa sijaitsee pääosin luokkatiloja. Kuvassa 18 on esitetty toisen kerroksen pohja-

kuva. 

 

KUVA 18: TOISEN KERROKSEN POHJAKUVA. 

Toisen kerroksen lattioiden pintamateriaalina on käytetty pääosin linoleumimattoa ja vinyylilaatta, wc-

tilojen lattiat ovat laatoitettuja. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja kuivissa tiloissa. Lattiapinnoilla ei 

havaittu kosteuspoikkeamia ja lattioiden pintakosteuslukemat olivat välillä 50…60. Maalattujen seinien 

pintakosteusarvot olivat välillä 40…50 ja seinäpinnoilla ei havaittu kosteuspoikkeamia tai muita materi-

aalimuutoksia.  
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4.3. 3-kerros 

Kolmannessa kerroksessa sijaitsee pääosin luokkatiloja. Kuvassa 19 on esitetty kolmannen kerroksen 

pohjakuva. 

 

KUVA 19: KOLMANNEN KERROKSEN POHJAKUVA. 

Toisen kerroksen lattioiden pintamateriaalina on käytetty linoleumimattoa, vinyylilaatta ja muovimattoa. 

Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja kuivissa tiloissa. Lattiapinnoilla ei havaittu kosteuspoikkeamia ja 

lattioiden pintakosteuslukemat olivat välillä 50…60. Maalattujen seinien pintakosteusarvot olivat välillä 

40…50 ja seinäpinnoilla ei havaittu kosteuspoikkeamia tai muita materiaalimuutoksia.  

 

Toisen ja kolmannen kerroksen ulkoseinien vierustoilla lattiarakenteisiin on asennettu lämmitysputken 

kiertämään seinärakenteet. Putkistot on peitetty vanerilevyin ja niiden alla oli havaittavissa selvä epä-

puhtautta. 

 

 
Kuva 20: 2. ja 3.kerroksen ulkoseinien vierustoille 

on asennettu tarkastusluukkuja. 

 
Kuva 21: Luukkujen alla kulkee pattereiden vesi-

putket. Tiloissa on selviä epäpuhtauslähteitä.  

4.4. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Kiinteistön sisätilat tarkastettiin aistinvaraisesti havainnoiden. Samassa yhteydessä suoritettiin pinta-

kosteudenmittauksia lattioiden ja ulkoseinien pinnoille, lisäksi lattian kosteuspitoisuuksia tarkennettiin 

viiltomittausten avulla.  
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Ensimmäisen kerroksen maanvastaisten ulkoseinien alaosissa sekä kellarikerroksen maanvastaisten 

rakenteiden pinnoilla esiintyi ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheuttamia materiaalimuutoksia. Raken-

teisiin kohdistuvan ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämiseksi kiinteistön ulkopuoliset korjaustyöt 

tulee toteuttaa Ympäristöministeriön asetuksen, 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuu-

desta, mukaisesti.  

 

Ensimmäisen kerroksen lattiapinnoilla esiintyi paikoin kosteuspoikkeamia ja lattiapinnoitteiden alapuo-

lella havaittiin kohonnutta kosteutta, mikä viittaa maaperästä nousevaan kosteusrasitukseen. Lattia-

pinnoitteiden alapuolella oli aistittavissa poikkeavaa hajua, mikä viittaa kosteuden aiheuttamaan mate-

riaalin vaurioitumiseen. Lattiarakenteiden tarkemmat rakenteelliset tutkimukset ja rakenteille kohdistu-

vat toimenpide-esitykset on käsitelty seuraavissa kappaleissa. 

 

Toisen ja kolmannen kerroksen tilojen ulkoseinien vierustoille lattiarakenteisiin on asennettu vesiput-

kistoja, jotka on peitetty vanerilevyin. Tiloissa oli havaittavissa selviä epäpuhtauslähteitä. Putkistojen 

kohdalle on asennettava tiiviit tarkastusluukut.  

5. ALAPOHJARAKENTEET 

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteisiin suoritettiin rakenneavauksia rakenteen kunnon ja toteu-

tustavan selvittämiseksi. Alapohjarakenteiden kosteusteknistä toimivuutta tarkennettiin rakenteellisten 

kosteusmittausten avulla. Kosteusmittaukset suoritettiin betonirakenteesta näytepalamittausmenetel-

mää käyttäen. Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä 

merkkisavujen avulla.  

5.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: AP1  

 
 

— Lattiapinnoite 

— Betoni noin 50 mm 

— Betoni noin 100 mm 

— Hiekka 

 

 

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteiden toteutustapa tarkastettiin lattiarakenteiden keski- ja 

reuna-alueilta. Alapohjarakenteet on toteutettu maanvastaisina betonirakenteina, joiden alapuolella ei 

ole käytetty lainkaan lämmöneristyskerrosta. Rakenteiden alapuolinen hiekka oli rakenneavauskoh-

dilta tehtyjen havaintojen perusteella hienojakoista ja kosteaa. Lattian ja seinän liitoskohtien tiiveyttä 

tarkasteltiin merkkisavujen avulla. Liitoskohdilla ei havaittu merkittäviä ilmavuotoja. 
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Alapohjarakenteen kosteusteknistä toimivuutta tutkittiin näytepalamenetelmällä suoritettujen rakenteel-

listen kosteusmittausten avulla. Betonirakenteen kosteuspitoisuuksia tarkasteltiin kolmelta (3) eri mit-

taussyvyydeltä ja kahdesta (2) eri mittauspisteestä. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2, mittaus-

pisteen tarkempi sijainti liitteenä olevissa pohjakuvissa. 

TAULUKKO 2: NÄYTEPALAMITTAUSTEN TULOKSET 

Mittauspiste Tila Mittaussyvyys 

[mm], materiaali 

RH [%] T [°C] abs [g/m³] 

MP1 Tila 001 

30 75 20 13 

70 81 20 14 

130 97 20 17 

MP2 Tila 017 

30 64 20 11 

70 72 20 12 

130 83 20 14 

 

Kosteusmittaustulosten mukaan alapohjan betonirakenteen alaosissa on kohonnutta kosteutta, mikä 

viittaa maaperästä rakenteeseen nousevaan kosteuteen. 

5.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteet on toteutettu maanvastaisina betoniraken-

teina, joiden alapuolella ei ole käytetty lämmöneristyskerrosta. Kosteusmittausten ja havaintojen mu-

kaan maaperän kosteus pääsee siirtymään betonirakenteeseen ja rakenteet ovat tasapainokosteu-

dessa alapuolisen maaperän kanssa. Rakenteiden kosteustekninen toimivuus on heikko ja tiiviin lattia-

pinnoitteen käyttäminen aiheuttaa riskin pinnoitteen vaurioitumiselle. Lattiapinnoitteiden avauskohdilla 

oli aistittavissa poikkeavaa kemiallista hajua, mikä viittaa kosteuden aiheuttamaan materiaalin vaurioi-

tumiseen. 

 

Tutkimustulosten ja havaintojen perusteella kiinteistön alapohjarakenteet tulee uusia erillisen korjaus-

suunnitelman mukaisesti. 

6.  VÄLIPOHJARAKENTEET 

Toisen ja kolmannen kerroksen välipohjarakenteisiin suoritettiin rakenneavauksia rakenteen kunnon ja 

toteutustavan selvittämiseksi. Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitos-

kohtien tiiveyttä merkkisavujen avulla.  
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6.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: VP1, toisen kerroksen välipohjarakenteet 

  

— Lattiapinnoite 

— Betoni noin 140 mm 

— ”Roskatäyttö” noin 140 mm 

— Puru- ja kutterilastueriste noin 100 mm 

— Betoni (alalaattapalkisto) 

 

 

Rakennuksen ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjarakenteet ovat betonirakenteisia alalaattapal-

kistoja. Rakenneavaus suoritettiin toisen kerroksen tilan 103 lattiarakenteeseen. Välipohjan täytteenä 

on puru- ja kutterilastueriste, jonka päälle on tiivistetty ”roskatäyttö” (puuta, betonia ja tiiltä) betonilat-

tian valun toteuttamiseksi. Välipohjarakenteen ja seinän liitoskohdilla havaittiin rakoa, joka on syntynyt 

betonilaatan kuivumiskutistuman seurauksesta. Raosta on mahdollista kulkeutua epäpuhtauksia väli-

pohjarakenteista sisäilmaan.  

 

Rakenneavauskohdalla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Rakenteen puru- ja kutterilastueris-

teestä kerättiin materiaalinäyte (MNMI1), jonka analyysivastauksen mukaan materiaalissa esiintyi kos-

teuden aiheuttamaa Aktinomykeettikasvua (sädesieni).  
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Rakennetarkastus: VP2, toisen kerroksen välipohjarakenteet 

  

— Lattiapinnoite 

— Betoni noin 140 mm, muottilaudoitus 

— Puru- ja kutterilastueriste noin 200 mm 

— Betoni (alalaattapalkisto) 

 

 

Rakenneavaus suoritettiin toisen kerroksen luokkatilan lattiarakenteeseen. Välipohjan kantavana ra-

kenteena on betonirakenteinen alalaattapalkisto ja palkistojen välissä eristeenä on käytetty puru- ja 

kutterilastueristettä. Betonipalkistojen päälle on asennettu puumuottilaudoitus, joiden päälle on valettu 

lattian betonilaatta. Välipohjarakenteen ja seinän liitoskohdilla havaittiin rakoa, joka on syntynyt betoni-

laatan kuivumiskutistuman seurauksesta. Raoista on mahdollista kulkeutua epäpuhtauksia välipohja-

rakenteista sisäilmaan. 

 

Rakenneavauskohdalla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua ja avauskohdalta tehtyjen havaintojen 

perusteella rakenteessa on rakennusaikaisen puumuottilaudoitukset paikoillaan. Puurakenteissa oli 

havaittavissa kosteuden aiheuttamaa vauriota. Rakenteen puru- ja kutterilastueristeestä kerättiin ma-

teriaalinäyte (MNMI2), jonka analyysivastauksen mukaan materiaalissa esiintyi kosteuden aiheutta-

maa Aktinomykeettikasvua (sädesieni). 
 

Rakennetarkastus: VP3, kolmannen kerroksen välipohjarakenteet 

 

 

— Lattiapinnoite 

— Betoni noin 50 mm 

— Betoni (ylälaattapalkisto) 

— Alas laskettu sisäkatto 
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Rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen väliset välipohjarakenteet ovat betonirakenteisia ylälaat-
tapalkistoja. Betonirakenteisen ylälaatan vahvuus noin 50 mm, jonka päälle on valettu noin 50 mm 
vahvuinen betonilaatta. Toisen kerroksen tiloissa havaittiin, että palkistojen väliin on asennettu alas 
laskettu sisäkatto. Sisäkatot ovat maalipintaisia lastulevyrakenteita. 

6.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Kiinteistön ensimmäisen ja toisen kerroksen välisten välipohjarakenteiden kantavana rakenteena on 

alalaattapalkisto ja palkistojen välissä eristeenä on käytetty puru- ja kutterilastueristettä. Rakenteissa 

havaittiin myös rakennusaikaisia puumuottilaudoituksia. Eristemateriaaleista kerätyissä materiaalinäyt-

teissä esiintyi kosteuden aiheuttamaa Aktinomykeettikasvua (sädesieni) ja rakenneavauskohdilla oli 

aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Lattian ja seinän liitoskohdilla havaittiin rakoa, joiden kautta raken-

teiden epäpuhtauksia on mahdollista kulkeutua sisäilmaan.  

 

Välipohjarakenteiden korjaus tulee toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Välipohjaraken-

teista tulee poistaa rakennusaikaiset puumuottilaudoitukset sekä käytetyt eristemateriaalit. Rakentei-

siin jäävät betonirakenteet tulee puhdistaa RT-kortin 18-11238, Homevaurioituneen rakenneosan puh-

distusohje, mukaisesti. 

7. ULKOSEINÄRAKENTEET 

Kiinteistön ulkoseinärakenteisiin suoritettiin rakenneavauksia rakenteen kunnon ja toteutustavan sel-

vittämiseksi. Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä 

merkkisavujen avulla. 

7.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: US1, ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteet 

  

— Betoni 

— Pikisively  

— Tiilimuuraus 270 mm 

— Tasoite noin 20 mm ja maalipinnoite 

 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ovat osittain maanvastaisia seinärakenteita. Seinä-

rakenteiden sisäpuolet ovat tiilimuurattuja ja betonirakenteisen sokkelirakenteen sisäpintaan on asen-

nettu pikisively, jossa oli aistittavissa PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua. Rakenteiden liitoskohtien 

tiiveyttä tarkasteltiin merkkisavujen avulla. Ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdilla havaittiin ilmavuotoa 

sisätiloihin päin. 
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Rakennetarkastus: US2, ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteet, patterisyvennys 

  

— Betoni 

— Pikisively  

— Tiilimuuraus 130 mm 

— Tasoite noin 20 mm ja maalipinnoite 

 

 
Ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteiden toteutustapa tarkastettiin myös seinien patterisyvennyk-
sien kohdilta. Rakenne on toteutukseltaan vastaavanlainen kuin rakenne US1, poikkeuksena sisäpuo-
len tiilimuurauksen rakennevahvuus. 
 

Rakennetarkastus: US3, toisen ja kolmannen kerroksen ulkoseinärakenteet 

  

— Julkisivun rappaus 

— Tiilimuuraus 550 mm 

— Tasoite noin 20 mm ja maalipinnoite 

 

 

Rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen ulkoseinärakenteet ovat massiivitiilirakenteisia. Raken-

teiden liitoskohtien tiiveyttä tarkasteltiin merkkisavujen avulla. Lattian ja seinän liitoskohdilla sekä ulko-

seinän ja ikkunoiden liitoskohdilla havaittiin ilmavuotoa sisätiloihin päin. Ulkoseinien ja karmirakenteet 

liitoksissa on käytetty tiivisteenä pellavariveitä ja tarkasteltavin osin materiaaleissa ei ollut aistittavissa 

PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua, mutta lievästi mikrobiperäistä hajua. 
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Rakennetarkastus: US4, toisen ja kolmannen kerroksen ulkoseinärakenteet, patterisyvennys 

  

— Julkisivun rappaus 

— Tiilimuuraus 410 mm 

— Tasoite noin 20 mm ja maalipinnoite 

 

 

Toisen ja kolmannen kerroksen ulkoseinärakenteiden toteutustapa tarkastettiin myös seinien patteri-

syvennyksien kohdilta. Rakenne on toteutukseltaan vastaavanlainen kuin rakenne US3, poikkeuksena 

tiilimuurauksen rakennevahvuus. 

7.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ovat osittain maanvastaisia seinärakenteita. Seinä-

rakenteiden sisäpuolet ovat tiilimuurattuja ja betonirakenteisen sokkelirakenteen sisäpintaan on asen-

nettu pikisively, jossa oli aistittavissa PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua. Ulkoseinän ja ikkunoiden liitos-

kohdilla havaittiin ilmavuotoa sisätiloihin päin. 

 

Rakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen ulkoseinärakenteet ovat massiivitiilirakenteisia. Lattian ja 

seinän liitoskohdilla sekä ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdilla havaittiin ilmavuotoa sisätiloihin päin. 

Ulkoseinien ja karmirakenteet liitoksissa on käytetty tiivisteenä pellavariveitä ja tarkasteltavin osin ma-

teriaaleissa ei ollut aistittavissa PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua, mutta lievästi mikrobiperäistä hajua. 

 

Ulkoseinärakenteet tulee korjata erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Korjaussuunnitelmiin tulee 

sisällyttää kiinteistön ulkopuoliset korjaustyöt maanvastaisiin seinärakenteisiin kohdistuvan ulkopuoli-

sen kosteusrasituksen vähentämiseksi. Ikkunoiden uusiminen ja karmiliitoksissa käytettyjen pellava-

eristeiden poistaminen sekä rakenteiden liitoskohtien tiivistyskorjaukset, joiden avulla estetään hallit-

semattomien ilmavirtauksien mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien leviäminen sisäilmaan. Tiivistys-

korjaustyöt tulee toteuttaa tiivistyskorjauksiin käytettävien järjestelmäratkaisujen avulla. 
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8. YLÄPOHJA- JA VESIKATTORAKENTEET 

Kiinteistön yläpohja- ja vesikattorakenteiden kuntoa selvitettiin ullakkokerroksen kautta. 

8.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: YP1, yläpohjarakenteet 

  

Yläpohja 

— Betoni noin 60 mm (palopermanto) 

— Muottilaudoitus 

— Puru- ja kutterilastueriste noin 260 mm 

— Betoni (alalaattapalkisto) noin 100 mm 

 

Vesikatto 

— Tiilikate 

— Bitumikermi 

— Umpilaudoitus 22 mm 

— Vesikaton puurakenteet 
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Yläpohjarakenteiden kuntoa ja toteutustapaa tarkasteltiin ullakkokerroksen kautta. Yläpohjarakenteen 

kantavana rakenteena on betonirakenteinen alalaattapalkisto ja palkistojen väleissä on täytteenä käy-

tetty puru- ja kutterilastueristeitä. Eristemateriaaleissa oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Palkisto-

jen päälle on asennettu muottilaudoitus ja laudoituksen päälle on valettu betonilaatta (palopermanto). 

 

Vesikaton kantavat puurakenteet lähtevät yläpohjan palopermannon päältä. Vesikaton puurakenteissa 

oli paikoin havaittavissa kosteuden aiheuttamaa tummentumaa, mikä viittaa ajan saatossa tapahtunei-

siin vesikattovuotoihin. Huomattavimmin kosteuden aiheuttamaa tummentumaa havaittiin vesikatteen 

aluslaudoituksissa (umpilaudoitus).  

 

Rakennuksen toisen päädyn ullakkotiloihin on asennettu lisälämmöneristys vesikaton puurakenteiden 

sisäpintaan. Vesikaton puurakenteita vasten on asennettu sementtilastusvillalevy ja sisäpintaan rap-

paus. Rapatuilla sisäkattopinnoilla oli havaittavissa vesikattovuotoihin viittaavia veden valumajälkiä. 

8.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Yläpohjarakenteiden korjaus tulee toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Rakenteista tu-

lee poistaa rakennusaikaiset puumuottilaudoitukset sekä käytetyt eristemateriaalit. Rakenteisiin jäävät 

betonirakenteet tulee puhdistaa RT-kortin 18-11238, Homevaurioituneen rakenneosan puhdistusohje, 

mukaisesti. 

 

Vesikatteen uusimisen yhteydessä tulee vesikaton puurakenteet uusia huonokuntoisemmilta osin ja 

vesikatteen aluslaudoitukset tulee uusia kokonaisuudessaan. Rakennuksen toisen päädyn ullakkoti-

lasta tulee poistaa lisälämmöneristeenä käytetyt sementtilastuvillalevy- ja rappauskerrokset vesikaton 

puurakenteiden pinnoilta.   

9. MATERIAALIN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOKSET 

Tulosten tulkinta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetukseen 545/2015 sekä 

Valviran ohjeeseen 8/2016. Asiakirjojen mukaisesti homesieni-itiöpitoisuus 10 000 pmy/g on poikkea-

van suuri. Bakteereilla raja-arvona pidetään 100 000 pmy/g. Aktinomykeettien, eli sädesienten vii-

tearvo on 3 000 pmy/g, jonka ylittäviä pitoisuuksia pidetään poikkeavina. 

 

Homesieni-itiöpitoisuuden jäädessä alle 10 000 pmy/g voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon, jos 

näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita ja sienten koko-

naispitoisuus on yli 5 000 pmy/g tai näytteen sienisuvusto on epätavallisen yksipuolinen. 

 

Tulosten tulkinnassa tulee huomioida myös näytteissä havaittu lajisto. Mikäli näytteessä havaitaan 

useampaa ns. indikaattorimikrobia, voidaan rakenteissa arvioida olevan kosteusvaurio. Samaten jos 

useammasta saman rakennuksen näytteestä havaitaan samaa indikaattorilajia, voi tulos viitata vauri-

oon rakenteissa. 

 

WSP Finland Oy:n analyysivastaus 1806140848SS on tämän raportin liitteenä. Poikkeavana pidettä-

vät näytteet ovat listauksessa merkittynä lihavoidulla tekstillä. Analyysivastauksen mukaisesti näyt-

teenotto on suoritettu seuraavasti: 

 

MNMI1: Luokka/käsikirjasto, välipohjan purueristettä 

MNMI2: Luokka/aikuisten osasto, välipohjan purueristettä 

 

MNMI1: Luokka/käsikirjasto, välipohjan purueristettä 

Näytteessä havaittiin Penicillium homesientä pitoisuutena 1 800 pmy/g. Näytteessä havaittiin Ak-

tinomykeettejä (sädesieni) pitoisuudella 1 000 pmy/g ja muita bakteereja pitoisuudella 140 pmy/g. 

Näytteessä on heikko viite kosteuden aiheuttamasta mikrobikasvusta. 
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MNMI2: Luokka/aikuisten osasto, välipohjan purueristettä 

Näytteessä havaittiin Aktinomykeettejä (sädesieni) pitoisuudella 2 100 pmy/g ja muita bakteereja pitoi-

suudella 90 pmy/g. Näytteessä on heikko viite kosteuden aiheuttamasta mikrobikasvusta. 

10. LVI-JÄRJESTELMÄT 

10.1. Lämmitysjärjestelmät 

Kiinteistö on liitetty paikallisen energiayhtiön kaukolämpöverkkoon. Lämmöntuotantoa palvelee kauko-

lämmön alajakokeskus, joka sijaitsee rakennuksen kellarikerroksessa lämmönjakohuoneessa. Tiloja 

lämmitetään vesikiertoisten lämmityspattereiden avulla. 

10.1.1. Lämmöntuotanto 

Kaukolämmön alajakokeskuksella tuotetaan lämmin käyttövesi sekä tilojen lämmitys. Kaukolämmön 

alajakokeskus on arvion mukaan asennettu ja käyttöönotettu 1970-luvulla. Alajakokeskuksen lämmön-

siirtimet ovat alkuperäisiä putkilämmönsiirtimiä, joiden tekninen käyttöikä on ollut lopussa jo useam-

man vuoden ajan. Alajakokeskuksessa käytetyt pumput ovat myös saavuttaneet keskimääräisen tek-

nisen käyttöikänsä. Toimilaitteita ja lämpötila-antureita on havaintojen mukaan uusittu tarpeen mu-

kaan, mutta sulku- ja linjaventtiilit ovat pääosin vanhempia istukkaventtiileitä. Yleisellä tasolla alajako-

keskuksen ja sen varusteiden toiminnallinen kunto on heikko. 

 

Kaukolämmön alajakokeskuksesta on jaettu lämmitysverkoston jakolinjat myös viereiseen rakennuk-

seen. Linjat kulkevat maan sisässä mahdollisesti putkitunnelissa ja ne ovat tehtyjen havaintojen perus-

teella teräsputkea. 

 

 

Kuva 22: Kaukolämmön alajakokeskus. 

 

Kuva 23: Akuutti vuotokohta venttiilissä. 

Kuntoluokka: 1 heikko 

Toimenpiteet:  

 Kaukolämmön alajakokeskuksen kokonaisvaltainen uusiminen oheislaitteineen 
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10.1.2. Lämmönjakelu ja lämmitysverkostot varusteineen 

Kiinteistön peruslämmitystapana on vesikiertoinen patterilämmitys. Lämpöjohtoverkoston sisäpuoliset 

putkiosuudet ovat teräsputkea hitsaus- ja kierreliitoksin. Lämmitysverkoston putkiosuudet ovat arvion 

mukaan uusittu kaukolämpöön liittymisen yhteydessä, mutta täyttä varmuutta tästä ei ole. Arvion mu-

kaan verkosto on 1960 - 70-luvulta. Kohteeseen tehdyn putkistojen kuntotutkimuksella perusteella 

lämpöjohtojen ja osan pattereista käyttöikää on jäljellä yli 10 vuotta (LVV-kuntotutkimusraportti on tä-

män raportin liitteenä). 

 

Tekniseen käyttöikään perustuen lämmitysverkoston lämmönjakohuoneessa sijaitsevat pumppuryh-

mät ovat iäkkäitä ja vaativat peruskorjaamista. Tiloissa on tuloilmalämmittimiä, mutta ne ovat poistettu 

käytöstä. 

 

Lämpöjohtoverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat vanhoja istukkaventtiileitä, joiden keskimääräi-

nen tekninen käyttöikä on lopussa. Patteriventtiilit ovat osin alkuperäisiä käsisäätöventtiileitä ja osin 

uudempia käsisäätöventtiileitä. Termostaattisia patteriventtiileitä ei havaittu.  

 

Patterit ovat kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan pääosin alkuperäisiä valurautaisia liite-

pattereita. Patterit ovat todennäköisesti rakentamisvuoden aikaisia asennuksia vuodelta 1931. Teh-

dyssä putkiston kuntotutkimuksessa esitetään pattereiden saneeraustarve. Osittain rakennuksessa on 

myös käytössä hieman uudemman mallisia poimupintaisia teräslevypattereita, joilla ei silmämääräisen 

arvion perusteella ole uusimistarvetta. 

 

Tulevien peruskorjauksien yhteydessä termostaattisten patteriventtiileiden asentaminen pattereihin on 

suositeltavaa, johtuen siitä saatavasta energiasäästöstä ja lämmityksen paremmasta säätömahdolli-

suudesta. 

 

 

Kuva 24: Patteriverkostojen pumppuryhmät. 

 

Kuva 25: Lämmitysverkoston putkiasennuksia. 



 

 
 
 

 

Maaherrankatu 1 B, rakennus 1 14.08.2018 
Kuntotutkimus 21 / 36 

 

Kuva 26: Valurautainen liitepatteri 

käsisäätöventtiilillä. 

 

Kuva 27: Uudemman mallinen teräslevypatteri. 

Kuntoluokka: 2 välttävä - 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Käytöstä poistettujen tuloilmalämmittimien purkaminen 

 Putkiston kuntotutkimuksen perusteella tehtävät toimenpiteet (esitetty liitteenä olevassa LVV-kun-

totutkimusraportissa). 

 Tulevien peruskorjausten yhteydessä termostaattisten patteriventtiileiden lisääminen 

10.2. Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Jätevedet johdetaan painovoimaisesti 

kunnan viemäriverkostoon. Tonttivesijohto on muoviputkea ja kiinteistössä on paikallisesti luettava ve-

simittari. Kylmävesijohdossa päävesimittarin jälkeen ei ole asennettuna vakiopaineventtiiliä. 

10.2.1. Vesijohtoverkosto 

Kiinteistön vesijohtoverkosto on tehty osin kupariputkesta ja osin sinkitystä teräsputkesta. Verkoston 

kunto selvitettiin erillisellä putkiston kuntotutkimuksella, jonka perusteella vesijohtojen kunto on vält-

tävä ja niissä havaittiin pistekorroosiota, syöpymää ja saostumaa (LVV-kuntotutkimusraportti on liit-

teenä). Vesijohtoverkoston linjasulku- ja säätöventtiilit ovat havaintojen mukaan pääsoin istukkaventtii-

leitä, joiden tekninen käyttöikä on lopussa.  
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Kuva 28: Kalusteen lämmin- ja 

kylmävesiliitosjohdot. 

 

Kuva 29: Tonttivesijohto on sujutettu vanhan 

valurautaputken sisään. 

Kuntoluokka: 2 välttävä, 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Vesijohtojen kokonaisvaltainen uusiminen 

10.2.2. Vesi – ja viemärikalusteet 

Vesikalusteet ovat eri ikäisiä ja niitä on uusittu tarpeen mukaan. WC-istuimet ovat 1-toimisia (veto-

nuppi) pääosin kertaalleen uusittuja malleja. Allashanoja on vaihtelevasti uudempia Oraksen valmista-

mia 1-otehanoja sekä vanhemman mallisia 2-otehanoja. Pesutilojen altaiden hajulukot ja poistoputket 

ovat kromipinnoitettuja teräsputkia. Vesi- ja viemärikalusteet ovat suositeltavaa uusia kokonaisvaltai-

sesti peruskorjauksen yhteydessä. 

 

 

Kuva 30: Vanhimmat vesikalusteet ovat 

kuvanmukaisia. 

 

Kuva 31: WC-istuimet ovat 1-toimisia. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Vesi- ja viemärikalusteiden kokonaisvaltainen uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 
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10.2.3. Jätevesiviemärit 

Kiinteistön jätevesiviemärit ovat havainnon mukaan muoviviemäreitä muhviliitoksin. Viemärit on silmä-

määräisesti arvioituna uusittu 1960- luvun lopulla - 1970-luvun alussa. Liittymä kunnalliseen järjestel-

mään on Maaherrankadun puoleisella nurkalla ja pohjaviemäri on tehtyjen havaintojen mukaan muovi-

viemäri. Jäteveden johdetaan painovoimaisesti kunnan verkostoon ja tonttiviemäri on osin myös beto-

niputkea. 

 

1970-luvulla asennettujen muoviviemäreiden keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 40 vuotta, 

jonka perusteella niiden uusiminen olisi ajankohtaista lähitulevaisuudessa. 

 

Ullakkotilassa olevat tuuletusviemärit ovat eristämättömiä. Eristystä ei ole kannattavaa tehdä, mikäli 

peruskorjauksen yhteydessä viemärit uusitaan. 

 

Jätevesiviemäreiden toimintaa ja kuntoa tutkittiin sisäpuolisella kuvauksella. Kuvaukset tehtiin raken-

nuksen päädyssä olevasta tarkastuskaivosta, jonka läpi pohjaviemäri kulkee. Havaintojen perusteella 

pohjaviemärissä ei ole toimintaa haittaavia puutteita. (viemäreiden TV-kuvauksen raportti on tämän 

raportin liitteenä). 

 

 

Kuva 32: Rakennuksen vaaka- ja pystyviemärit 

ovat muoviviemäreitä muhviliitoksin. 

 

Kuva 33: Ullakkotilassa eristämätön 

tuuletusviemäri. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Tonttiviemärin betoniviemärin uusiminen muoviviemäriksi peruskorjauksen yhteydessä 

10.2.4. Sadevesiviemärit 

Rakennusten kattosadevedet johdetaan maahan ulkopuolisilla syöksytorvilla. Rännikaivoja on raken-

nuksen takapihan sisäänkäynnin molemmin puolin, mutta muualla rännikaivoja ei ole ja sadevesi oh-

jautuu arvion mukaan jonkin verran sokkeliin päin. Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä on suosi-

teltavaa lisätä rännikaivot jokaisen syöksytorven kohdalle. Syöksytorvet ovat teräksisiä ja ulkoisen tar-

kastelun perusteella niiden yleiskunto on välttävä.  

 

Piha-alueella on ritiläkansin varustettuja sadevesikaivoja. Sadevesikaivot ovat betonikaivoja. Sadeve-

siviemäreiden materiaalista ei tehty havaintoja. Järjestelmän kunto on tarvittaessa suositeltavaa tutkia 

kuntotutkimuksen avulla. 
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Kuva 34: Rännikaivo/sadevesikaivo takapihan 

sisäänkäynnin vierustalla. 

 

Kuva 35: Syöksytorven kautta valuvaa sadevettä 

ei johdeta pois sokkelin vierustasta. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Kattosadevesijärjestelmän uusiminen/parantaminen (Rännikaivojen lisääminen tarvittavilta osin, 

syöksytorvien ja kourujen uusiminen/korjaus) 

 Sadevesijärjestelmän uusiminen suurempien peruskorjausten yhteydessä tai kuntotutkimus tarvit-

taessa 

10.2.5. Pumppaamot ja erottimet 

Rakennuksessa on perusvesipumppaamo, mutta pumppaamon asennusvuodesta ei ole tarkkaa tie-

toa. Perusvesipumppaamo on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä. Rakennuksessa ei 

tiedon mukaan ole erottimia. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä - 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Perusvesipumppaamon uusiminen  

10.3. Ilmastointijärjestelmät  

Rakennuksen tiloihin on asennettu tilakohtaiset tulo-poistokoneet, joissa on sähköinen tuloilman läm-

mitys. Tiedon mukaan ilmanvaihtokoneet ovat olleet käytössä noin neljä vuotta. Erillispoistokoneina 

toimivat huippuimurit sijaitsevat vesikatoilla. 

10.3.1. Ilmanvaihtokoneet ja varusteet 

Rakennuksen yleisilmanvaihtoa palvelevat koneet ovat asennettu noin neljä vuotta sitten. Koneita oh-

jataan paikallisilla käyttöpaneeleilla. Ratkaisuna kyseinen järjestelmä on väliaikainen eikä järjestelmä 

ole mahdollisten muutos- / saneerausten kannalta vaivattomasti muunneltavissa. Laitteilla on kuitenkin 

keskimääräiseen tekniseen käyttöikään perustuen vielä käyttöaikaa runsaasti jäljellä. Laajempien pe-

ruskorjausten yhteydessä keskitetyn koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtokoneen suunnittelu/toteutus 

on suositeltavaa. 

 

Rakennuksen vesikatolla sijaitsevat huippuimurit ovat arvion mukaan saavuttaneet teknisen käyt-

töikänsä ja niiden uusiminen on suositeltavaa, mikäli tuleva tarve vaatii edelleen erillispoistoja. Huip-

puimureita ohjataan viikkokellolla. 
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Kuva 36:Tilakohtaiset tulo-poistolaitteet. 

 

Kuva 37:Vesikatolla olevat huippuimurit 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Keskitetyn tulo- ja poistoilmanvaihtokoneen suunnittelu / toteutus seuraavan peruskorjauksen yh-

teydessä 

 Huippuimureiden uusiminen tarvittaessa 

10.3.2. Kanavistot ja päätelaitteet 

Ilmanvaihtokanavat ovat sinkittyä pyöreää kierresaumattua peltikanavaa ja kanttikanavaa sekä raken-

neaineisia hormeja. Kanavia on havainnon mukaan eri aikakausilta. Poistoilman pääte-elimet ovat kar-

tio- ja lautasventtiilejä. Rakenneaineisten kanavien teknisestä kunnosta ei tehty havaintoja, mutta tule-

vien peruskorjausten yhteydessä niiden korvaaminen sinkityllä kierresaumakanavalla tai kanttikana-

valla on suositeltavaa. 

 

Kanaviston puhdistuksista ei ole tietoa. Kanavien puhdistus suositellaan tehtävän 7-10 vuoden välein 

paloturvallisuus- ja terveyssyistä. 

 

Viittaukset:   

 

Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07–10946) suosittaa tarkastamaan Ilmanvaihtokanavien – ja laitteis-

tojen puhtauden viiden vuoden välein. Tarkastus voidaan tehdä silmämääräisenä puhtaustarkaste-

luna sekä käyttäen pintapölynäytteenottoa. 

 

Pelastuslaki 29.4.2011/379 (3 luku 13 §) 

”Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta 

palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huo-

lehdittava, että: ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei ai-

heudu tulipalon vaaraa” 
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Kuva 38: Poistoilman lautasventtiili. 

 

Kuva 39: Kanttikanavaa luokkatiloissa.  

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Ilmanvaihtojärjestelmän kokonaisvaltainen saneeraus seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

10.4. Kylmätekniset järjestelmät 

10.4.1. Kylmäkoneistot ja laitteet 

Rakennuksessa on käytössä yksi ilmalämpöpumppu. Ulkoyksikkö on asennettu ullakkotilaan, joka voi-

daan määritellä suljettuna tilana. Ulkoyksikön sijoittamista ei suositella suljettuun tilaan, sillä se saat-

taa huonontaa hyötysuhdetta. Lisäksi ulkoyksikön kondenssiveden poistosta ei ole huolehdittu. Ilma-

lämpöpumpun tekninen käyttöikä on lopussa ja se on suositeltavaa uusia. 

 

Valtioneuvoston asetuksen 452/ 2009 mukaan yli 3 kiloa CFC- tai HCFC- kylmäainetta sisältävät kyl-

mälaitteet on tarkastettava vuotojen varalta vähintään kerran vuodessa ja niistä on pidettävä huolto-

päiväkirjaa. Tarkastus on siis lakisääteinen. Myös uusimpien HFC- kylmäaineiden kohdalla velvoite 

pitää huoltopäiväkirjaa on vuoden 2005 alusta. Vuototarkastuksen tekeminen on kylmälaitteen omista-

jan tai haltijan vastuulla ja työt saa tehdä vain kylmäalan ammattilainen. 

 

Kuva 40: Ulkoyksikkö asennettuna ullakkotilaan 

 

Kuva 41: Sisäyksikkö toimistotilassa. 

Kuntoluokka: 1 heikko 

Toimenpiteet:  
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 Ilmalämpöpumpun uusiminen (sisä- ja ulkoyksikkö) 

 Ulkoyksikön sijoittaminen ulkoilmaan 

10.5. Palontorjuntajärjestelmät 

10.5.1. Alkusammutuskalusto 

Alkusammutuskalustona toimivat sammutuspeitteet ja käsisammuttimet. Osa käsisammuttimista on 

tarkastamattomia. Ei havaittu muuta sammutuskalustoa. 

 

 

Kuva 42: Tarkastettu käsisammutin 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Käsisammuttimien tarkastukset  

11. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

11.1. Aluesähköistys 

Kiinteistön alue-/ ulkovalaistuksena toimivat pylväsvalaisimet ja katoksiin sekä julkisivuille asennetut 

valaisimet. Pylväsvalaisimet ovat uudehkoja. Katosten ja ulkoseinien valaisimet ovat valaistusominai-

suuksiltaan kehnoja ja huonokuntoisia. Ulkopinnan valaisimet tulisivat uusia. 
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Kuva 43: Heikkotehoinen ulkoseinävalaisin. 

Purettavaa vanhaa asennusta. 

 

Kuva 44: Sisäänkäynnin valaisin on 

heikkokuntoinen. 

Kuntoluokka: 2 välttävä…4 hyvä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan ulkopintojen valaisimet. 

11.2. Kytkinlaitokset ja jakokeskukset 

11.2.1. Pääkeskus 

Pääkeskus on saneerauksesta 70-luvun loppupuolelta. Keskus on kehikkorakenteinen ja pääsulake 

on keskuksessa olevan merkinnän mukaan 3x63 A. Tämän tyyppisten kiinteistökeskusten elinkaarena 

pidetään 40 - 45 vuotta. Keskus on kuitenkin varustelultaan varsin vaatimaton ja vikaantuvia osia vä-

hän. Keskuksella pärjätään niin haluttaessa seuraavat 20 vuotta ylläpitohuolloin. 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet: --- 

11.2.2. Jakokeskukset 

Jakokeskukset ovat osittain saneerauksesta 1970-luvun loppupuolelta. Ullakkokerroksessa on käy-

tössä alkuperäinen jakokeskus rakennusajalta. 1970-luvun lopun keskukset ovat käyttökuntoisia ja yl-

läpidettävissä huolloin. Kokonaisuutta saneerattaessa nämäkin keskukset tulisi uusittava. Ullakon kes-

kus on vanhentunut uusittavaksi kymmeniä vuosia sitten. 

 

Kuntoluokka: 1 heikko…3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan keskukset tekniikkasaneerauksessa. 
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Kuva 45: Pääkekeskus. 

 

Kuva 46: Ullakon IV-keskus. Teknisesti täysin 

vanhentunut. 

11.2.3. Kompensointi 

Pääkeskuksen luo on asennettu kiinteä kompensointi kooltaan 10 kvar. Nokia Oy:n valmistama kon-

densaattoriyksikkö on lajiltaan HD-tyyppiä eli sisältää eristeenä PCB-öljyä. Paikalliskompensointia ei 

tariffin puolesta tarvita. Kondensaattoriyksikön voisi tarpeettomana purkaa.  

 

Nämä kondensaattorit olisivat pitäneet toimittaa takautuvasti ongelmajätekeskukseen. Kyseinen paris-

ton teholtaan 10 kvar. Vanhempi määräys koskee yli 10 kvar kondensaattoreita. Uudemmissa valmis-

teluaineistoissa on maininta 5 litran PCB-öljymäärästä ja 1 kvar tehosta. Ohjeena on kuitenkin poistaa 

tarpeettomat kondensaattorit. Tässä kiinteistössä oleva kondensaattori on tarpeeton, mikäli loisteput-

kia vaihdetaan jossain määrin LED-putkiin. Voimassa olevaa määräystä ei helposti löydä. Poistaminen 

vaatii lisäselvityksen, ellei kondensaattoria poisteta ongelmajätteenä selvittelemättä (konsultoidaan 

ELY-keskusta tms.). 
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Kuva 47: Kondensaattoriyksikkö. Tarpeettomana 

poistettavissa. 

 

 

 

Toimenpiteet 

 Poistetaan kompensoinnin kondensaattori. Toimitetaan ongelmajätekeskukseen. 

11.3. Johtotiet 

Rakennuksessa on käytetty varsinaisina johtoteinä lähinnä eloksoituja alumiinijohtokouruja. Pienessä 

määrin on arinahyllyä lämpökeskuksessa ja valaisimilla ripustuskiskoja. Muuten asennukset ovat tehty 

pinnalle ja vähäisessä määrin upotettuina. 

 

Saneerauksessa on johtotiejärjestelmä pääosin laadittava uudelleen. Eloksoidut johtokourut ja valai-

sinripustuskiskot ovat käytettävissä uudelleen, mutta tällä ei ole merkittävää taloudellista vaikutusta 

urakassa. Huomautettavaa on palopermannon läpi vietyjen johtojen ja putkien osalta. Permannon ra-

kennetta ei ole palautettu jäähdytyspumpun asennuksessa.  

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Laaditaan kattava johtotiejärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Suljetaan palopermannon läpiviennit. 

11.4. Johdot ja niiden varusteet 

11.4.1. Liittymisjohto 

Liittymisjohdon koko ja laji ei selvinnyt katselmoimalla. 70-luvun lopun kaapelit ovat käytännössä nyky-

aikaisia. Elinkaari on määrittelemätön tai nimellisesti esimerkiksi 70 vuotta. Kaapelit vaurioituvat vain 

mekaanisesti tai ylikuormittamalla. Liittymisjohto on edelleen käytettävissä tekniikkasaneerauksessa. 

 

Kuntoluokka: 4 hyvä 

Toimenpiteet:  

 Ei toimenpiteitä 
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11.4.2. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 

Maadoitusjärjestelmä on alun perin perustunut putkistomaadoitukseen. Katselmuksessa jäi vaiku-

telma, että nykyaikaista maaelektrodia ei ole. Rakennuksen muuntamon pienjännitepuoli on maaelekt-

rodiin liitetty, joten varsin lähellä on tarkoituksenmukainen maayhteys. 

 

Varsinaisia potentiaalintasauskiskoja ei löytynyt. Lämpökeskuksessa on asiallinen vesiputkistojen säh-

köinen yhdistys. Maadoitusjärjestelmä on ilmeisen vajavainen. Ajantasainen maadoituskaavio on 

syytä laatia kartoittamalla, mikäli rakennusta käytetään ennen tekniikkasaneerausta. Toimenpiteet teh-

dään kartoituksen perusteella. 

 

 

Kuva 48: Asiallinen putkiston sähköinen yhdistys. 

 

Kuntoluokka: 1 heikko 

Toimenpiteet:  

 Laaditaan ajantasainen maadoituskaavio. Toimenpiteet sen perusteella. 

11.4.3. Nousujohdot 

Keskusten nousujohdot ovat MMJ-tyyppisiä ja saneerausajalta 1970-luvun lopulta eli 2/4-johdinjärjes-

telmän mukaisia. Nousujohtojen elinkaari on määrittelemätön (talon käyttöikä). Eristeaine on ollut ra-

kennusaikana kuten tämän päivän kaapeleissa. Jakelujärjestelmänä 2/4-johdinjärjestelmä on edelleen 

sallittu eli sitä ei takautuvasti ole tarpeen muuttaa. Keskuksia uusittaessa on syytä myös nousujohdot 

uusia 5-johdinjärjestelmän mukaisiksi. 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan nousujohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

11.4.4.  Voimaryhmäjohdot 

Voimaryhmäjohtoja ovat talotekniikan johdot (pumput, puhaltimet jne.) sekä niiden ohjausjohdot. 

Katselmuksessa tarkasteltiin johtojen suojauksia, kiinnityksiä, läpivientejä ja käytöstä poistuneita joh-

toja (irrallisia päitä). Mitään erityistä huomautettavaa ei havaittu. Voimaryhmäjohdot uusiutuvat aina 

talotekniikkaa uusittaessa. 
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Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan voimajohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

11.4.5. Valaistusryhmäjohdot 

Valaistusryhmäjohtoja ovat lähinnä valaistuksen ja yleispistorasioiden johdot ja rasiakojeet. Johdotuk-

set ovat pääosin vanhentuneen 2/4-johdinjärjestelmän mukaisia. Kojeet ovat pääosin saneerausvai-

heesta 1970-luvun lopulta. Kouruasennuksissa on jonkin verran uudempaakin varustelua. Aputiloissa 

on rakennuksen rakentamisajalta johtoja ja varusteita. 

 

Valaistusryhmäjohdot varusteineen ovat ikääntyneet tasaisesti elinkaariennusteen mukaan saneerat-

tujen asennusten osalta. Rakennusaikaiset johdotukset varusteineen ovat pahasti yli-ikäisiä. Suositel-

laan kaikkien yleissähköistyksen johtojen ja varusteitten uusimista kerralla. 

 

 

Kuva 49: Pilalle vanhentunutta asennusta. 

 

Kuva 50: Johdotusta ullakolla. 

Kuntoluokka: 1 heikko…3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan valaistusryhmäjohdot ja varusteet. 

11.5. Sisävalaisimet 

Sisävalaisimet ovat pääosin saneerauksesta v 1978 ja myöhemmistä vaiheista. Valonlähteinä on heh-

kulamppuja ja loisteputkia. Aputiloissa on rakentamisvaiheen valaisimia. Päävalaisimet ovat käyttö-

kuntoisia mutta saneerauksessa niillä ei ole enää käyttöarvoa. Vanhimmat valaisimet ovat toiminta-

kuntoisia eikä niitä ole tarpeen uusia toisarvoisissa tiloissa, mikäli valon määrää saa riittävästi esimer-

kiksi LED-lampuilla. 
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Kuva 51: 80 vuotta vanha valaisin valumetallia. 

Huolloin ylläpidettävissä. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan sisävalaisinjärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

11.6. Erityisjärjestelmät 

Kiinteistössä on merkkivalaistus toteutettuna lähinnä vihreillä puolipalloilla. Keskuslaite on mallia Tek-

noware ja korkeintaan noin 15 vuotta vanha. Testausmerkinnät loppuvat vuoteen 2014. 

 

Keskuslaitteen kytkin oli katselmuksessa 0-asennossa ja akku tyhjä. Laite on muuten huolloin ylläpi-

dettävissä. Merkkivalojärjestelmä ei ole kunnossa. Mikäli rakennusta käytetään, on järjestelmän akku 

uusittava ja opasteet huollettava. 

 

Kuntoluokka: 1 heikko 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan merkkivalaistuksen akku 

 Huolletaan opasteet 

 Uusitaan merkkivalojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

12. TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

12.1. Rakennusautomaatiojärjestelmät 

Lämmön säätöön on asennettu Ouman EH-203 -laite. Hälytyskeskuksena on Esmi-hälytyskeskus 

1970-luvun lopulta. Varsinaista taloautomaatiota ei ole. Lämmön säätö on käytännössä nykyaikainen. 

Hälytysjärjestelmä ei ole käytössä.  

 

Katselmuksessa tarkkailtiin varusteitten ja johtojen kiinnityksiä, suojauksia ja läpivientejä sekä purka-

mattomia asennuksia. Merkittävää huomautettavaa ei havaittu. 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Selvitetään hälytysten tarve. Toimenpiteet selvityksen perusteella. 
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12.2. Puhelin ja paikallisverkko  

Kiinteistössä on perinteinen parikaapeliverkko ja paikallisverkko CAT5-tasoisena. Lisäksi on pikapuhe-

linvarusteita. Puhelinverkot ovat poistettavissa. Satunnaiset lankapuhelintarpeet ovat hoidettavissa 

paikallisverkon kautta, joka on tarkoitettu myös perinteiseen puhelinkäyttöön. 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Puretaan tarpeettomat puhelinverkot. 

 Tekniikkasaneerauksessa laaditaan uusi paikallisverkko. 

12.3. Antennijärjestelmät 

Rakennuksessa on oma antenni ikkunapuitteeseen kiinnitettynä, mutta varsinaista antenniverkkoa ei 

ole. Ilmeistä on, ettei antennijärjestelmää tarvita. 

Kuntoluokka: 1 heikko 

Toimenpiteet:  

 Antennijärjestelmän tarve ja laajuus selvitetään tekniikkasaneerauksessa. 

13. YHTEENVETO KORJAUSTOIMENPITEISTÄ 

Toimenpide-ehdotukset rakennustekniikka: 

 Salaoja- ja sadevesijärjestelmien asennus, mukaan lukien routaeristykset ja perusmuurin kosteus-

eristykset  

 Rakennuksen vierustoille asennettava sora- tai kiveyskaistat  

 Rakennusta ympäröivät maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta poispäin viettäväksi 

 Alapohjarakenteiden peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Välipohjarakenteiden peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Ulkoseinärakenteiden peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Ikkunoiden ja ovien uusiminen 

 Yläpohjan ja vesikaton peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

Toimenpide-ehdotukset LVI-järjestelmistä: 

 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusiminen akuuttien vuotojen ja keskimääräisen teknisen käyt-

töiän päättymisen johdosta 

 Käytöstä poistettujen tuloilmalämmittimien purkaminen 

 Tulevien peruskorjausten yhteydessä termostaattisten patteriventtiileiden lisääminen 

 Vesi- ja viemärikalusteiden kokonaisvaltainen uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

 Kattosadevesijärjestelmän uusiminen/parantaminen (Rännikaivojen lisääminen tarvittavilta osin, 

syöksytorvien ja kourujen uusiminen/korjaus) 

 Sadevesijärjestelmän uusiminen suurempien peruskorjausten yhteydessä tai kuntotutkimus tarvit-

taessa 

 Perusvesipumppaamon uusiminen  

Toimenpide-ehdotukset sähkö- ja tietoteknisistä järjestelmistä: 

 PCB-kondensaattorin toimitus ongelmajätekeskukseen. 

 Määräaikaistarkastus. 

 Suljetaan palopermannon läpiviennit. 

 Uusitaan merkkivalaistuksen akku 

 Huolletaan opasteet 

 Puretaan tarpeettomat puhelinverkot. 
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 Uusitaan ulkopintojen valaisimet. 

 Uusitaan keskukset tekniikkasaneerauksessa. 

 Laaditaan kattava johtotiejärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Laaditaan ajantasainen maadoituskaavio. Toimenpiteet sen perusteella. 

 Uusitaan nousujohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Uusitaan voimajohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Uusitaan valaistusryhmäjohdot ja varusteet. 

 Uusitaan sisävalaisinjärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Uusitaan merkkivalojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Tekniikkasaneerauksessa laaditaan uusi paikallisverkko. 

 Muut apujärjestelmät tekniikkasaneerauksessa 

 Selvitetään maadoitusjärjestelmän rakenne. 

 Selvitetään hälytysten tarve. Toimenpiteet selvityksen perusteella. 

 Antennijärjestelmän tarve ja laajuus selvitetään tekniikkasaneerauksessa. 

Kiinteistöön suoritetussa kuntotutkimuksessa havaittujen vaurioiden ja rakenteellisten puutteiden kor-

jaaminen edellyttää rakennusosien mittavia purku- ja uusimistoimenpiteitä. Lisäksi kohteen talotekni-

set järjestelmät ovat käyttöikänsä loppupuolella. Rakennuksen kuntoa arvioituna, tulee harkita perus-

korjauksen kannattavuutta. Kiinteistön korjausaste tulee arviolta olemaan yli 80 %, jolloin rakennuksen 

peruskorjaaminen tulee vastaamaan uudisrakennuksen kustannusta. 

14. KÄYTETYT MITTALAITTEET JA TULKINNAT 

Vaisala HMI41-näyttölaite 

Mittausalue - 20…+ 60 °C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,1 °C 

Mittausalue % RH kosteus:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,1 % RH 

 

Vaisala HMP42- ja HMP46-mittapää 

Mittausalue - 40 ... + 100 °C  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,2 °C 

Mittausalue 0 … 90 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 2 % RH 

Mittausalue 90 … 100 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 3 % RH 

Kalibrointi:    tammikuu 2018 

 

HMP40S mittapää ja HM40 mittalaite 

Mittausalue 0 … + 40 °C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,2 °C 

Mittausalue - 40 ° … 0 C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,4 °C 

Mittausalue 0 … 90 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 1,5 % RH 

Mittausalue 90 … 100 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 2,5 % RH 

Kalibrointi:    tammikuu 2018 

 

GANN Hydromette RTU 600, mittapää B 50 

Tiili / höyrykarkaistu kevytbetoni: < 50 = normaali kosteus; > 50 = kohonnut kosteus 

Betoni:     < 80 = normaali kosteus; > 80 = kohonnut kosteus 

Levyrakenne / puu:   < 40 = normaali kosteus; > 40 = kohonnut kosteus 
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi 
 
 
Näytteenottokohde Maaherrankatu 1B, rakennus 1  
Näytteenottaja  Ville Katainen 
Näytteenottopäivämäärä 12.6.2018 
Vastaanottopäivämäärä 14.6.2018 
Viljelypäivämäärä 14.6.2018 
 
Analyysimenetelmä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobiologinen analysointi laimennus- 

viljelymenetelmällä 
 
  

1 Näytteenotto 
 
Näytteenotto on suoritettu tilaajan toimesta. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. 
 
 
2 Analysointi 
 
Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on analysoitu materiaalinäytteiden laimennossarjaviljelyn 
menetelmäohjeen mukaisesti (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, 2016). Näytteet on viljelty 
2% mallasagarille (sienet), DG18-agarille (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) –agarille (bakteerit, sädesie-
net). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 °C:ssa. Tavanomaiset kasvatusajat ovat 7 vrk:tta 
(sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Aktinobakteerien pitoisuus voidaan raportoida 
jo 7 vrk:n kasvatuksen jälkeen, mikäli löydökset jo tällöin viittaavat vaurioon. Inkuboinnin jälkeen pesäk-
keet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Mikäli viljelyssä ei 
esiinny kasvustoa, näyte suoramikroskopoidaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
3 Viitearvot 
 
Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä sieni-itiöpitoisuus ≥10 000 pmy/g ja aktinobakteeripitoisuus 
≥3000 pmy/g viittaavat kosteus- ja mikrobivaurioon tutkitussa materiaalissa (Asumisterveysasetuksen so-
veltamisohje, Osa IV, 2016). Näytteen bakteeripitoisuus ≥100 000 pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaa-
lissa. Pelkän bakteerikasvun perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta.  

LIITE 2
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Mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on 5000-10 000 pmy/g ja näytteessä esiintyy kosteusvaurioindikaattori-
mikrobeja, voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon. Indikaattorimikrobeiksi laboratorio katsoo Asu-
misterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Osa IV, 2016) mainitut indikaattorimikrobit. Myös yksipuolinen 
sienisuvusto (1-2 lajia) ja sieni-itiöpitoisuus >5000 pmy/g voivat viitata mikrobikasvustoon. Usean indi-
kaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina voi viitata itiöiden kerääntymiseen ajan myötä tai vanhaan 
kuivuneeseen vaurioon. Yksittäisten sienipesäkkeiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraan maaperän 
tai ulkoilman kanssa kosketuksessa oleviin materiaaleihin voi kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin 
olevia itiöitä, jotka eivät ole muodostaneet varsinaista kasvustoa materiaalissa. (Asumisterveysasetuksen 
soveltamisohje, Osa IV, 2016). 
 
 
4 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
Näytteenottopaikat, näytteiden materiaali, materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esi-
tetty taulukossa 1 yksikössä pmy/g (pmy=pesäkkeen muodostava yksikkö). Tulokset esitetään kahden 
merkitsevän numeron tarkkuudella. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mikäli näyte on suoramik-
roskopoitu, on siitä erillinen merkintä tulostaulukossa. 
 
 
Taulukko 1. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto, pmy/g. 
MNMI1. Välipohjan purueristettä, luokka/käsikirjasto 

2 % mallasagar   DG-18 agar   THG-agar   

Penicillium 1500 Penicillium 1800 Aktinobakteerit* 1000 

       Muut bakteerit 140 

Sieni-itiöt yhteensä 1500 Sieni-itiöt yhteensä 1800 Bakteerit yhteensä 1140 

MNMI2. Välipohjan purueristettä, luokka/aikuisten osasto 

2 % mallasagar   DG-18 agar   THG-agar   

      Aktinobakteerit* 2100 

      Muut bakteerit 90 

Sieni-itiöt yhteensä <45  Sieni-itiöt yhteensä <45  Bakteerit yhteensä 2190 
<45 = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynyt 
* = kosteusvaurioon viittaava mikrobi 
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Tiivistelmä 

Tutkimuksen kohteena on osoitteessa Maaherrankatu 1, Heinola sijaitseva päärakennus 
(rak 1). Tutkimusraporttiin on koottu vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmien selvitykset, 
sekä havaitut ongelmat ja puutteet, joita tutkimuksessa löydettiin. Raportin lopussa on joh-
topäätökset ja korjaustapaehdotukset. Tutkimustyön tulokset perustuvat aistinvaraisiin ha-
vaintoihin, putkistojen röntgenkuvauksiin, sekä jätevesiviemäreiden sisäpuolisiin TV-ku-
vauksiin. 
 
Lämmitysjärjestelmän putket ja patterit ovat kuntoluokan KL5 mukaisia seinämävahvuuk-
sien osalta, eikä niillä ole kokonaisvaltaista uusimistarvetta tarkastelujaksolla (10 vuotta). 
Läpivalaisukuvauksissa putkissa ja pattereissa havaittiin alkavaa yleistä korroosiota ja lie-
vää syöpymää. Mikäli patterit jätetään käyttöön tulevassa peruskorjauksessa, on ne huuh-
deltava ja niiden kuntoa on suositeltavaa seurata seurantatutkimuksella viimeistään ensi 
tarkastelujakson alkupuolella.Tulevat uusimistarpeet kohdentuvat kaukolämmön alajako-
keskukseen, patteri-, linjasulku- ja säätöventtiileihin, sekä lämmitysverkoston perussää-
töön. Nämä toimenpiteet on suositeltavaa suorittaa 1 – 3 vuoden kuluessa. 

Vesijohtoverkoston asennusvuodesta ei saatu tietoa, mutta silmämääräisesti arvioituna se 
on asennettu 1960- 1970 luvuilla.  

Vesijohdot on tehty sinkitystä teräsputkesta ja kupariputkista. Läpivalaisukuvausten perus-
teella vesijohdoilla on teknistä käyttöikää jäljellä 1 – 5 vuotta. Tutkimuksen perusteella 
suosittelemme vesijohtojen kokonaisvaltaista uusimista kolmen vuoden kuluessa. Vesi- ja 
viemärikalusteet ovat ikääntyneitä malleja ja ne on suositeltavaa uusia kokonaisvaltaisesti 
tulevan peruskorjauksen yhteydessä.  

Viemäreiden sisäpuolisten TV-kuvausten perusteella pohjaviemäri on hyvässä toiminnalli-
sessa kunnossa. Tonttiviemäri on pääosin betoniviemäriä ja sen uusimista muoviviemä-
riksi tulevan peruskorjauksen yhteydessä on suositeltavaa harkita. Rakennuksen sisäpuo-
liset vaaka- ja pystyviemärit ovat Upon valmistamaa muoviviemäriä, joiden uusimista tek-
niseen käyttöikään perustuen tulee harkita. Uusiminen on suositeltavaa etenkin, mikäli 
käytössä on havaittu toiminnallisia ongelmia tai putkien rikkoontumisia. Uusiminen on läh-
tökohtaisesti järkevää toteuttaa perinteisellä menetelmällä, mutta myös vaihtoehtoisia kor-
jausmenetelmiä (pinnoitus / sujutus) on käytettävissä. 
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1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot 

1.1. Kiinteistön perustiedot 

Tilaaja: Heinolan kaupunki 

Tilaajan yhteyshenkilö: Ilpo Hyytiä 

Kohde: Maaherrankatu 1, päärakennus (rak 1) 

Rakennusvuosi: 1931 

Rakennusten lukumäärä: 1 kpl 

Kerroksia: 3 

Kerrosala yhteensä: 1581 m2 

Tilavuus yhteensä: 4179 m3 

Käyttötarkoitus: Koulu- / palvelurakennus 

Lämmitysmuoto: Kaukolämpö 

 

Tutkimuksen tekijä: WSP Finland Oy 

Kelloportinkatu 1 D 

33100 Tampere 

Työn vastuuhenkilö: Tommi Paasivirta 

+358 207 864483 

tommi.paasivirta@wsp.com 

Tutkimuksen kohteena on Heinolassa katuosoitteessa Maaherrankatu 1 sijaitseva raken-
nus 1, joka on valmistunnut kylpylän päärakennukseksi vuonna 1939. Rakennus on ollut 
viimeksi kirjastokäytössä ja se on ollut vajaakäytöllä tai tyhjillään vuodesta 1999.  Raken-
nuksen vesi-, viemäri- ja lämmitysjärjestelmiin on vuosien saatossa tehty saneeraustöitä. 
Töiden toteutusajankohdista ei saatu tarkkaa tietoa, mutta silmämääräisesti arvioituna ne 
on pääosin tehty 1960 – 1970 luvuilla.  
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Kuva 1 Tutkimuskohteen pohjakuva (1 krs.) 

1.2. Tutkimuksen sisältö ja rajaus 

Kuntotutkimuksissa noudatetaan tarjouksen ja Suomen LVI-liiton ohjeistuksen mukaisesti 
Suomen LVI-liiton LVV-kuntotutkimusopasta 2013.  

Tutkimus suoritettiin tarjouksen mukaisella sisällöllä. Rakennuksen sisäpuolisia put-
kistoja (LVV) tutkittiin eri kerroksissa näkyviltä putkiosuuksilta läpivalaisukuvauksin. 
RTG -kuvausten analysoinnin perusteena käytetty kuntoluokittelu on esitetty taulu-
kossa 1. 

Jätevesipohjaviemäreiden kuntoa selvitettiin sisäpuolisella TV-kuvauksella. Kuvauk-
set tehtiin aliurakoitsijoiden toimesta (Inspecta röntgenkuvaus ja Eerola Oy TV-ku-
vaus). 

LVV-kalusteita tarkastettiin pistokokein. 

Lämmitys-, vesi- ja viemärijohdoista otettiin läpivalaisukuvia käyttäen röntgenlaitetta, mer-
kiltään Fox-Rayzor Digital X-.ray System/XRS-3 270 - 300 kV. Röntgenkuvista tutkittiin 
otantana mm. johtojen sisäpuoliset syöpymät, sakkakerrostumat, vuotoriskit, seinämäpak-
suudet ja asennusvirheet. Röntgen-kuvien analysoinnit ovat koottuna erilliseen tauluk-
koon, liite 4 ja tutkimuspaikat on merkitty tutkimuskarttaan, liitteet 1, 2 ja 3. 
Viemäreiden TV-kuvauskalustona oli käytössä työnnettävä käsikamera ja niiden tulokset 
on dokumentoitu liitteissä 5. 
 
Tutkimuksen otantamenetelmistä johtuen järjestelmissä saattaa olla piileviä vauri-
oita, joita ei kuntotutkimuksen avulla ole saatu selville tai vaurioiden aste ja laajuus 
saattaa poiketa havaituista. 
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Taulukko 1 Järjestelmän jäljellä oleva tekninen käyttöikä 

 

1.3. Lähtötiedot ja tehdyt peruskorjaukset 

Tilaaja toimitti konsultin käyttöön seuraavat suunnitelma-asiakirjat ja lähtötiedot: 

- Tarjouspyyntöasiakirjan liitteenä rakennuksen yleistiedot 

- Pohjapiirustukset kerrokset 1, 2 ja 3 (1972) 
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2. G1 Lämmitysjärjestelmät 

Kiinteistö on liitetty paikallisen energiayhtiön kaukolämpöverkkoon. Lämmönjakokeskus 
sijaitsee kellarikerroksen lämmönjakohuoneessa. Lämmönjakokeskuksessa on erilliset 
lämmönsiirtimet käyttövedelle ja lämmitysverkostoille.   

2.1. G11 Lämmöntuotanto 

Lämmönjakokeskus on varusteltu kahdella putkilämmönsiirtimellä (patteriverkosto ja läm-
min käyttövesi). Siirtimien valmistusvuodesta ei saatu tietoa, eikä laitteissa ole tyyppikil-
piä. Silmämääräisesti arvioituna siirtimet on asennettu 1960 – 1970 luvuilla. Vastaavien 
siirtimien keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 30 vuotta, joten keskuksen keski-
määräinen tekninen käyttöikä on lopussa. Lämmönsiirtimessä havaittiin tutkimushetkellä 
myös akuutti vuoto, jota oli yritetty paikata hitsaamalla. 

Kiertovesipumppujen käyntiäänissä ei havaittu normaalista poikkeavaa ääntä. Kiertove-
sipumput ovat Kolmeksin valmistamia ja ne ovat silmämääräisesti arvioituna keskimääräi-
sen teknisen käyttöikänsä loppupuolella. 

Lämmöntuotantolaitteita säädetään Oumanin valmistamalla yksikkösäätimellä. Säädin on 
asennettu vuonna 2005 ja se on suositeltavaa uusia lämmöntuotantolaitteiden uusimisen 
yhteydessä. Hälytysten jatkosiirrosta ei tehty havaintoja.  

 

 

Kuva 2. Yleiskuva lämmönjakokeskuksesta. 

 

Kuva 3. Lämmityssiirtimessä oli akuutti vuoto, jota oli 
yritetty paikata hitsaamalla. 

 

Lämmöntuotantolaitteita kuvaavaa säätökaaviota ei ole lämmönjakohuoneessa esillä. 
Lämmönjakokeskus palvelee myös samaan kiinteistöön kuuluvaa rakennusta kaksi.  

2.2. G12, G13 Lämmönjakelu ja lämmitysverkostot varusteineen 

Lämpöjohtoverkosto on teräsputkea hitsaus- ja kierreliitoksin. Verkoston asennusvuo-
desta ei saatu tietoa. Silmämääräisesti arvioituna patteriverkosto on laajasti uusittu 1960 – 
1970 luvuilla. Paikallisia uusintoja tai muutoksia on tehty myöhemminkin. Lämpöjohtojen 
eristeet ovat näkyvin osin kangastuksella päällystettyä pahvi- tai villakourua. Vanhimmissa 
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eristeissä on käytetty massaa, joka saattaa sisältää asbestia. Näkyvissä olevissa putkie-
risteissä ei havaittu merkittäviä vaurioita, mutta niiden uusiminen on järkevää seuraavan 
peruskorjaushankkeen yhteydessä. 

 

Kuva 4. Vanhimmat pahvikouru ja massa eristeet on 
päällystetty kangastuksella. 

 

Kuva 5. Lämmönjakohuoneen lämpöjohtojen eristyk-
siä. 

Runkolinjat kulkevat kellari- ja ensimmäisen kerroksen kattoihin ripustettuina näkyvissä. 
Nousulinjat kulkevat kerrosten ulkoseinillä näkyvissä. Linjat on uusittu ja vanhat tiiliseiniin 
roilotut nousulinjat on jätetty paikalleen ja poistettu käytöstä. Alkuperäiset seinärakentei-
siin asennetut liitosjohdot on nostettu pinta-asennuksiksi.  

 

Kuva 6. Patterin liitosjohdot on uusittu ja asennettu 
pinta-asennuksena. 

 

Kuva 7. Nousulinjat ovat kerrosten ulkoseinillä pää-
osin näkyvissä. 

 

Linjasulku- ja säätöventtiilit on kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan istukka-
venttiilejä, joiden toimintakunto on heikko. 

Patterit ovat pääosin ulkoseinien syvennyksiin asennettuja valurautapattereita, jotka ovat 
todennäköisesti alkuperäisiä asennuksia. Joitakin teräslevypattereita on jälkiasennettu 
tehtyjen saneeraus- ja muutostöiden yhteydessä.   

Patteriventtiilit ovat käsisäätöisiä malleja ja niiden tekninen käyttöikä on lopussa. 
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Kuva 8. Linjaventtiilit ovat istukkaventtiilejä, joiden toi-
mintakunto on heikko. 

 

Kuva 9. Patteriventtiilit ovat vanhoja käsisäätöventtii-
lejä. 

Patteriverkoston patteriventtiilit, sekä linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat teknisen käyt-
töikänsä lopussa.  

Läpivalaisukuvauksen perusteella lämpöjohtojen ja tekninen käyttöikä on yli 10 vuotta (KL 
5). Lämpöjohdoissa ei havaittu merkittävää korroosiota tai merkittäviä sakkakertymiä.  

Pattereiden tekninen käyttöikä on läpivalaisukuvausten perusteella yli kymmenen vuotta 
(KL5). 

 

Kuva 10. Alkavaa yleistä korroosiota (KL5, rtg 10) 

 

Kuva 11. Lievää syöpymää patterissa (KL5, rtg 15) 

2.3. G1 Johtopäätökset 

Lämmitysjärjestelmän putkien asennusajankohtaa ei kaikin osin saatu selville, mutta ole-
tuksena on, että patteriverkoston putket on laajasti uusittu 1960- 1970 luvuilla. Patterit 
ovat pääsääntöisesti alkuperäisiä valurautapattereita vuodelta 1939. Lämmitysjärjestel-
män putket ja osin myös patterit ovat kuntoluokan KL5 mukaisia, eikä niillä ole kokonais-
valtaista uusimistarvetta tarkastelujaksolla (10 vuotta). Alkuperäisissä pattereissa havait-
tiin osin pistemäistä lievää syöpymää. Mikäli patterit jätetään käyttöön tulevassa peruskor-
jauksessa, on ne huuhdeltava ja niiden kuntoa on suositeltavaa seurata seurantatutkimuk-
sella viimeistään ensi tarkastelujakson alkupuolella (2029 – 2030). Tulevat uusimistarpeet 
kohdentuvat kaukolämmön alajakokeskukseen, patteri-, linjasulku- ja säätöventtiileihin, 
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sekä lämmitysverkoston perussäätöön. Nämä toimenpiteet on suositeltavaa suorittaa 1 – 
3 vuoden kuluessa. 

2.4. G1 Toimenpide-ehdotukset 

Kiireelliset ja huoltoluonteiset toimenpiteet    

 G11 Lämmöntuotantolaitteiden säätö- / kytkentäkaavion asentaminen lämmönjakohuo-

neen seinälle 

 G11 Akuutin vuodon paikkaaminen kaukolämmön alajakokeskuksen siirtimessä 

 

Suositellut jatkotoimenpiteet 1 – 3 vuoden kuluessa 

 G11 Kaukolämmön alajakokeskuksen uusiminen 

 G12 Patteri- ja linjaventtiilien uusiminen ja lämmitysverkoston perussäätö. 

 G12 Vanhimpien eristysten uusiminen peruskorjauksen yhteydessä 

 

Suositellut jatkotoimenpiteet 5 - 10 vuoden kuluessa 

 Ei toimenpiteitä  
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3. G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät 

3.1. G22 Vesijohtoverkostot varusteineen 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesijohtoverkostoon ja liittymä on rakennuksen päädyssä 
Maaherrankadulla. Rakennuksen vesimittari on kellarikerroksen lämmönjakohuoneen vie-
ressä. Rakennukseen tuleva tonttivesijohto on muoviputki. Vesijohtoverkostoa ei ole va-
rustettu paineenalennusventtiilillä. Tarkastushetkellä rakennuksen käyttövesi oli katkais-
tuna. 

Rakennusten sisäpuoliset kylmän veden runko-, nousujohdot ovat pääosin kuumasinkittyä 
teräsputkea. Lämpimän veden runko-, nousujohdot ovat kupariputkea. Kupariputkien lii-
tosten täyteaineena on käytetty messinkiä, joka on altista sinkinkadolle. Runkolinjat kulke-
vat rakennuksen kellari- ja ensimmäisen kerroksen katoissa ja nousujohdot pystyosiltaan 
rakenteissa. Runko- ja nousujohtojen asennusvuosista ei saatu tietoa, mutta silmämääräi-
sesti arvioituna ne on asennettu 1960 – 1970 luvuilla.  

Linjasulku- ja säätöventtiilit ovat istukkaventtiilejä, joiden toimintakunto on heikko. Venttii-
leissä on myös havaittavissa merkkejä sinkinkadosta, mikä haurastuttaa venttiilin raken-
netta ja muodostaa merkittävän vuotoriskin. Näkyvissä olevien vesijohtojen eristykset ovat 
osin kangastuksella päällystettyä pahvi- tai villakourua. Vanhimmissa eristeissä on käy-
tetty massaa, joka saattaa sisältää asbestia. Näkyvissä olevissa putkieristeissä ei havaittu 
merkittäviä vaurioita, mutta niiden uusiminen on järkevää seuraavan peruskorjaushank-
keen yhteydessä. 

 

Kuva 12. Linjaventtiileissä on havaittavissa sinkinka-
toa. 

 

Kuva 13. Vesijohdot on osin kuparia (LV,LVK) ja osin 
kuumasinkittyä teräsputkea (KV). 

Vesi- ja viemärikalusteet ovat ikääntyneitä malleja ja ne on järkevää uusia kokonaisvaltai-
sesti tulevan peruskorjauksen yhteydessä. 

Läpivalaisukuvauksen perusteella vesijohtojen kunto on välttävä (KL3). Vesijohdoissa ha-
vaittiin pistekorroosiota, syöpymää ja saostumaa. 

Tutkimuksen perusteella suosittelemme vesijohtojen kokonaisvaltaista uusimista kolmen 
vuoden kuluessa. Mikäli rakennukseen kytketään vedet päälle vesijohdoissa ja venttii-
leissä voi esiintyä yksittäisiä vuotoja jo aikaisemmin (aktiivinen tarkkailu / uusittava tar-
peen mukaan).  
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3.2. G24 Jätevesiviemärit 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen jätevesiviemäriverkostoon. Liitosviemäri alueelliseen vie-
märiverkostoon on viettoviemäriä ja materiaaliltaan muovi- / betoniviemäriä. Rakennuksen 
ulkopuolella on betoninen tarkastuskaivo, jonka läpi menee muovinen pohjaviemäri.  

Rakennuksen sisäpuoliset pysty- ja vaakaviemärit ovat muoviviemäreitä (Upo), jotka ovat 
silmämääräisesti arvioituna asennettu 1960-luvun lopulla tai 1970- luvun alussa. Tuon 
ajankohdan muoviviemäreiden odotettu keskimääräinen tekninen käyttöikä on 40 vuotta, 
sekä ongelmana on ollut ns. lasittuminen, jonka johdosta muovi kovettuu ja saattaa haljeta 
mekaanisen rasituksen seurauksena. Rakennus on tällä hetkellä tyhjillään, eikä viemä-
reillä ole käyttöä, joten mahdollisista ongelmistakaan ei saatu tietoa. Tuuletusviemärit ulla-
kolla ovat eristämättä ja ne on suositeltava eristää viimeistään seuraavan peruskorjauk-
sen yhteydessä.  

Pohjaviemärit ovat muoviviemäriä ja ne kulkevat maanvastaisesti asennettuna rakennuk-
sen alapohjan alla. 

 

Kuva 14. Sisäpuoliset vaaka- ja pystyviemärit ovat 
Upon valmistamaa muoviviemäriä. 

 

Kuva 15. Tuuletusviemärit kylmässä ullakkotilassa 
ovat eristämättä. 

Jätevesiviemäreiden TV-kuvaukset 

Jätevesiviemäreiden toimintaa ja kuntoa tutkittiin sisäpuolisella kuvauksella (kuvausten 
havainnot on esitetty liitteessä 2 ja 4). Kuvaukset tehtiin rakennuksen päädyssä olevasta 
tarkastuskaivosta, jonka läpi pohjaviemäri kulkee (putkessa on puhdistusluukku). 

TV-kuvauksien merkittävimmät havainnot 

- Pohjaviemärissä ei ole toimintaa haittaavia puutteita 

- Tonttiviemäri kaupungin liitospisteeseen on betoniviemäriä 
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Kuva 16. Tonttiviemärin alkupäässä on hieman irto-
kertymää ja viemäri muuttuu betoniviemäriksi. 

 

Kuva 17. Rakennuksen pohjaviemäri on muovia, eikä 
siinä havaittu toiminnallisia puutteita. 

 

3.3. G2 Johtopäätökset 

Vesijohtoverkoston asennusvuodesta ei saatu tietoa, mutta silmämääräisesti arvioituna se 
on asennettu 1960- 1970 luvuilla.  

Vesijohdot on tehty sinkitystä teräsputkesta ja kupariputkista. Läpivalaisukuvausten perus-
teella vesijohdoilla on teknistä käyttöikää jäljellä 1 – 5 vuotta. Tutkimuksen perusteella 
suosittelemme vesijohtojen kokonaisvaltaista uusimista kolmen vuoden kuluessa. Mikäli 
rakennukseen kytketään vedet päälle ennen peruskorjausta on verkoston kunto syytä tar-
kastaa silmämääräisesti. 

Vesi- ja viemärikalusteet ovat ikääntyneitä malleja ja ne on suositeltavaa uusia kokonais-
valtaisesti tulevan peruskorjauksen yhteydessä.  

Viemäreiden sisäpuolisten TV-kuvausten perusteella pohjaviemäri on hyvässä toiminnalli-
sessa kunnossa. Tonttiviemäri on pääosin betoniviemäriä ja sen uusimista muoviviemä-
riksi tulevan peruskorjauksen yhteydessä on suositeltavaa harkita. Rakennuksen sisäpuo-
liset vaaka- ja pystyviemärit ovat Upon valmistamaa muoviviemäriä, jonka odotettu keski-
määräinen tekninen käyttöikä on lopussa.  Sisäpuolisten viemäreiden uusiminen on suosi-
teltavaa etenkin, mikäli käytössä on havaittu toiminnallisia ongelmia tai putkien rikkoontu-
misia. Uusiminen on lähtökohtaisesti järkevää toteuttaa perinteisellä menetelmällä, mutta 
myös vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä (pinnoitus / sujutus) on käytettävissä. 

3.4. G2 Toimenpide-ehdotukset 

Kiireelliset ja huoltoluonteiset toimenpiteet    

 Ei toimenpiteitä 

 

Suositellut jatkotoimenpiteet 1- 3 vuoden kuluessa 

 G2 Vesijohto- ja jätevesiverkoston uusinnan hanke- ja korjaussuunnittelu 

 G2 Vesijohto ja jätevesiverkoston uusiminen 
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Tampere 9.8.2018 

WSP Finland Oy 
 
Laatinut: 

 
Tommi Paasivirta 

Talotekniikan tiimipäällikkö 

Talotekniikka / Korjausrakentamisen 

kokonaispalvelut 

Liitteet 

1) Tutkimuskartta kellari ja 1 krs, läpivalaisu ja viemärikuvaukset 
2) Tutkimuskartta 2 krs, läpivalaisukuvaukset 
3) Tutkimuskartta 3 krs, läpivalaisukuvaukset 
4) Läpivalaisukuvausten pöytäkirja 
5) Viemärikuvaus, TV-kuvauspöytäkirja 
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Tutkimuspöytäkirja Päärakennus, Maaherrankatu 1

Putkiston korroosiokuvaus

Sivu 1 / 3

tallenne
Kuvauspaikka

Järjes-

telmä
Materiaali DN / Du

Putki-

osa

Alku-

peräinen

seinämä

KL

(mm)

1 ks. Liite 1 KV Fezn 40
suora

käyrä
3,25 3

2 ks. Liite 1 LV Cu 35
suora

käyrä
1,5 5

3 ks. Liite 1 LV Cu 42 suora 1,5 4

3 ks. Liite 1 LVK Cu 22 suora 1,0 3

4 ks. Liite 1 KV Fezn 40/20
suora      t-

haara
3,25 / 2,65 3

5 ks. Liite 1 KV Fezn 25
suora

käyrä
3,25 3

6 ks. Liite 1 KV Fezn 20 suora 2,65 5

6 ks.liite 1 LV Cu 18 suora 1,0 5

7 ks. Liite 1 LVK Cu 15
suora

käyrä
1,0 3

8 ks. Liite 1 Patteri Fe 5

9 ks. Liite 1 Patteri Fe 5

10 ks. Liite 1 LJ Fe 15
suora

käyrä
2,65 5

pistekorroosiota, messinkijuotos

paikallista korroosiota, syöpymää

Havainnot

alkavaa pistekorroosiota

pistemäistä korroosiota, saostumaa

pistekorroosiota, messinkijuotos

alkavaa yleistä korroosiota, ohentumaa

lievää syöpymää

ei merkittävää korroosiota, hieman saostumaa

alkavaa pistekorroosiota

eroosiokorroosiota, syöpymää, saostumaa

pistekorroosiota, eroosiokorroosiota

lievää syöpymää, saostumaa
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Sivu 2 / 3

Filmi/

tallenne
Kuvauspaikka

Järjes-

telmä
Materiaali DN / Du

Putki-

osa

Alku-

peräinen

seinämä

KL

(mm)

11 ks. Liite 1 LJ Fe 20
suora

käyrä
2,65 5

12 ks. Liite 2 LJ Fe 15 suora 2,65 5

13 ks. Liite 2 Patteri Fe 5

14 ks. Liite 3 Patteri Fe 5

15 ks. Liite 3 Patteri Fe 5

alkavaa yleistä korroosiota, ohentumaa

lievää syöpymää

Havainnot

alkavaa yleistä korroosiota, ohentumaa

lievää syöpymää

lievää syöpymää
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Sivu 3 / 3

Kuntoluokka

KL1 = jäljellä olevaa käyttöikää ei voi määrittää. (Putki on halki, ulkopuolinen syöpymä on voimakasta, Putkimateriaalit ovat määräysten vastaiset).

KL2 = Järjestelmän tekninen käyttöikä on 1 - 3 vuotta. (Min. seinämänvahvuus 10 - 20 % alkuperäisestä seinämänvahvuudesta, laaja-alaista

runsasta saostumaa, putken virtausaukko pienentynyt yli 50 %).

KL3 = Järjestelmän tekninen käyttöikä on 3 - 5 vuotta. (Min. seinämänvahvuus 20 - 30 % alkuperäisestä seinämänvahvuudesta, laaja-alaista

runsasta saostumaa, putken virtausaukko pienentynyt yli 30 %).

KL4 = Järjestelmän tekninen käyttöikä on 5 - 10 vuotta. (Min. seinämänvahvuus 30 - 40 % alkuperäisestä seinämänvahvuudesta, laaja-alaista

saostumaa).

KL5 = Järjestelmän tekninen käyttöikä on yli 10 vuotta. (Ei merkittävää korroosiota tai min. seinämänvahvuutta jäljellä yli 50 % alkuperäisestä

seinämänvahvuudesta, ei merkittävää saostumaa).

Merkkien selitykset

Järjestelmä Materiaali

KV = kylmä käyttövesi Cu = Kupari

LV = lämmin käyttövesi Gr = Valurauta

LVK = lämpimän veden kierto

V = jätevesiviemäri

LJ = lämpöjohto
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Tutkimuspöytäkirja

Kuvausajank. 02.07.2018 Työn suorittaja Eerola TV-kuvausken tarkoitus Tutkimus

Tallenne n:o TV Piirustusliite, n:ro Putkilaji V

Tilaaja Heinolan kaupunki Analysoinut TP Kuntoluokka 1-5
Kuvauskohde Päärakennus (RAK1), Maaherrankatu 1 Lomakkeeen n:o 1

Kuvattu yhteensä m

Jätevesiviemäri 39

Tallenne Materiaali* Koko [mm] Kuvattu pituus [m] Reitti KL

JVTV1 MUO 160 27,0 TK - Rak 1 5

JVTV2 MUO/BET 160/225 11,9 TK-kunnan viemäri 5

ASB asbestisementti T  tuuletusviemäri JVTK jätevesiviemäri tarkastuskaivo Jäljellä oleva tekninen käyttöikä on yli 10 vuotta 5

BET betoni JV  jätevesiviemäri JVTP jätevesiviemäri tarkastuspiste Jäljellä oleva tekninen käyttöikä on 5-10 vuotta 4

TII tiili SV  sadevesiviemäri SVTK sadevesiviemäri tarkastuskaivo Jäljellä oleva tekninen käyttöikä on 3-5 vuotta 3

LSA lasitettu savi Y  sekavesiviemäri RK rännikaivo Jäljellä oleva tekninen käyttöikä on 1-3 vuotta 2

TER teräs N  paineviemäri SVK sadevesikaivo Jäljellä olevaa käyttöikää ei voi määritellä 1

MUO muovi SO  salaoja REK rasvanerotuskaivo

GR valurauta

Havainnot

Ei toimintaa haittaavia puutteita.

1 m vaihtuu betoniviemäriksi irtokertymää

lievää padotusta. 11,5 m liitos kaupungin
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