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1 Perustiedot rakennuksesta  

1.1 Yleistiedot 

Rakennus on alun perin toiminut keuhkotautiparantolana. Vanhin osa rakennuksesta valmis-

tui vuonna 1930, jolloin rakennuksessa oli kellari ja kolme maanpäällistä kerrosta. 1938 val-

mistui laajennus, jossa rakennusta korotettiin kolmella kerroksella. Sotien aikana 1939 – 

1944 rakennus toimi kirurgisena sotasairaalana jonka jälkeen jälleen tuberkuloosiparantola-

na. Vuonna 1971 sairaala muutettiin yleissairaalaksi, jona se toimi vuoteen 2008 saakka. Sen 

jälkeen rakennuksessa on ollut vanhusten laitosasumista, kuntoutustoimintaa, hengityshal-

vauspotilaiden hoito-osasto yms. Länsisiiven laajennusosassa toimii nykyisin päiväkoti.    

Vuosina 1979 – 82 rakennuksessa on tehty laajennuksia ja saneeraus. Saneerauksen yhtey-

dessä länsisiipeen tehtiin laajennus (kellari + 1.kerros), itä- ja länsisiipeen myös laajennukset 

hissejä varten ja kellarikerrokseen tehtiin uusi alapohja (huonekorkeutta lisättiin). 1992 länsi- 

ja itäsiipeen on tehty laajennukset (hissien viereen). Vesikatot on korjattu vuonna 2009. 

Rakennuksessa on kellari + 6 kerrosta, lisäksi katolla on iv-konehuoneita sekä pohjoissiivessä 

näköalahuone (Päijännesali). Rakennuksen huoneistoala on n. 10 500 m2. 

1.2 Rakenteet 

Alapohjan rakenteena on maanvarainen betonilaatta, jonka alla on polystyreenieriste 

alustäytön päällä. Kellarin seinien kantavana rakenteena on betoni, vanhalla osalla sisäpuo-

lella on tiilimuuraus. Vanhan osan ulkoseinät ovat massiivisia tiiliseiniä, patterisyvennyksissä 

on käytetty korkkieristeitä. Välipohjat ovat yleensä kaksoisbetonilaattapalkistoja, joissa on 

paikoin rakennusjätettä täytteenä. Muottilaudat ovat rakenteissa. Yläpohjan rakenteena län-

si- ja itäsiivessä, sekä osassa pohjoissiipeä on alalaattapalkisto, jonka päälle on tehty puusta 

vesikattoa kannattelevat rakenteet. Pohjoissiivessä on myös siporex-elementeistä tehtyä 

yläpohjarakennetta, jonka lämmöneristeet ja vesikate on uusittu vuonna 2009.   

 

1979 laajennusosalla ulkoseinät seinät ovat tiili-villa-tiili-rakenteisia, kantavina rakenteina 

toimivat teräsbetonipilarit ja -palkit. Väli- ja yläpohjan kantavana rakenteena on paikalla va-

lettu betonilaatta. Yläpohjassa laatan päällä on höyrynsulkuna bitumikermi ja lämpöeristee-

nä solumuovi.  

 

Länsi- ja itäsiiven laajennukset 1992 on tehty kantavilla sandwich-elementeillä. Välipohjissa 

on käytetty ontelolaattoja, myös yläpohjan kantavana rakenteena on betoniontelolaatta. 

Yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivilla. 
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1.3 Lämpö- vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmät 

Rakennuksen LVIS-tekniikka on havaintojen perusteella pääosin peräisin 1979 - 1982 sanee-

rauksesta. Ilmeisesti tällöin on tehty myös länsi- ja itäsiipien iv- ja hissikonehuoneet sekä laa-

jennettu pohjoissiiven konehuonetta.   

 

Rakennus on liitetty kaukolämpöön vuonna 2011, jolloin alueen öljylämpökeskus jäi pois käy-

töstä. Lämpöjohtoverkoston runkoputket on uusittu saneerauksen yhteydessä kellarikerrok-

sessa, muualla putket ovat vanhempia ja osittain rakenteiden sisällä. Myös vesijohdot on uu-

sittu saneerauksen yhteydessä n. 1979 - 1982. Putket ovat kuparia ja eristeenä on yleensä 

käytetty mineraalivillaa, rakenteissa myös aaltopahvia. Vanhoja putkia asbestipitoisine eris-

teineen on jätetty rakenteisiin.  

 

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Kanavat ovat galvanoidusta pellistä 

tehtyjä pyöreitä kierresaumaputkia tai kanttikanavia. Kanttikanavien liitoksissa tiivisteinä on 

havaintojen mukaan käytetty solumuovia.  
 

2 Kohteessa aiemmin tehdyt korjaukset ja muutokset 

Alkuperäinen 3-kerroksinen rakennus on valmistunut vuonna 1930. Vuonna 1938 valmistui 
laajennus, jossa rakennukseen lisättiin kolme kerrosta. Sotien aikana 1939 – 1944 rakennus 
toimi sotasairaalana, heti sotien jälkeen ei tarvikepulan vuoksi korjauksia rakennuksessa teh-
ty. Korjauksia alettiin tehdä vuonna 1951 (rakennushistoriallien selvitys), tarkempaa tietoa 
silloin tehdyistä korjauksista ei nyt ollut käytettävissä.  
 
Isompia korjaus ja muutostöitä on tehty saneerauksen ja laajennustöiden yhteydessä 1979 - 
1982. Kellarin lattiaa madallettiin 0,5 m, alapohja on silloin tehty uudestaan. Länsisiipeen 
tehtiin laajennusosa, jossa on kellari- ja yksi maanpäällinen kerros. Itä- ja länsisiipeen tehtiin 
hissilaajennukset ja konehuoneet katolle.  
 
1990-luvulla itä- ja länsisiipien hissien viereen tehtiin laajennusosat (elementtirakenteiset) ja 
lämpörappaus rakennuksen eteläsivulle sekä itäpäätyyn. 
 
Vuonna 2009 on korjattu 6. ja 7. kerroksien vesikatot. Lisäksi tiloissa on tehty paikallisia pie-
nempiä korjauksia mm. uusia pinnoitteita. 
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3 Yhteenveto aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja tarkastuksista 

Käytössä olleet kohteessa aiemmin tehdyt selvitykset ja tutkimukset: 
 

• Rakennushistoriaselvitys 

• Kuntotutkimus, Finmacon KS, 30.6.2011 

• Rakenneselvitys ja haitta-ainetutkimus osan kuntotutkimusta, Sirate Oy 29.6.2011 

• LVIA-kuntoselvitys, Insinööritoimisto Mittatyö Timo Holopainen Oy, 2.8.2011 täyden-

netty 24.11.2011 

• Kuntotutkimus sähkö, Sähkösuunnittelu J. Nenonen Oy 30.6.2011 

• Sisäilmaan liittyvät tutkimukset 4. ja 5. kerros, Sirate Oy 18.4.2011 

• Sisäilmaan liittyvät tutkimukset, itäpääty 1. ja -1. kerrokset, Sirate Oy 8.10.2012 

• Korjausten jälkeiset sisäilman seurantanäytteet, itäpääty 1. ja -1. kerrokset, Sirate Oy 

26.3.2014 

 
Sekä useita kosteuskartoitusraportteja (Sirate Oy) vuosilta 2011 – 2015. 
 

3.1 Kuntotutkimus 30.6.2011  

Kuntotutkimuksessa todettuja seikkoja rakennuksen kunnosta sekä riskitekijöistä: 

• Rakennuksessa on käytetty asbestipitoisia lattiapinnoitteita, bitumieristeissä ja ikku-

noiden tilkeraon eristeissä on haitallisia PAH-yhdisteitä. 

• Rakenteiden lämmöneristysarvot (u-arvot) eivät täytä tällä hetkellä voimassa olevia 

määräyksiä, mahdollinen lisäeristystarve tulee arvioida rakennekohtaisesti peruskor-

jauksen suunnittelun yhteydessä. 

• Pihalla on liian vähän sadevesikaivoja, vanhan osan salaojituksesta ei ole tietoa, laa-

jennusolla on suunnitelmien mukaan salaojat, kannet maanpinnan alla. Maanpinnan 

kallistukset seinien vierellä ovat riittämättömät, useassa kohdassa kallistus on raken-

nukseen päin. Suositellaan saloja- ja sadevesijärjestelmien uusimista sekä maanpin-

nan kallistusten korjausta. 

• Luiskien ja portaiden tukimuureissa on rapautumia, teräskaiteissa ruostevaurioita. 

Suositellaan ruostuneiden terästen esiinpiikkausta ja korjausta, rapautuneiden koh-

tien paikkausta ja teräskaiteiden korjausta tai uusimista. 

• Vanhan osan anturoista ei ole muuta tietoa kuin se, että niitä on jouduttu vahvista-

maan lisäkerrosten rakentamisen yhteydessä. Antureiden vahvistustarpeet arvioi-

daan suunnittelun yhteydessä, kun rakennuksen toiminnalliset tarpeet tiedetään. 
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• Vanhan osan perusmuurien ulkopinnoilla on pakkasvaurioita ja rapautumaa, patteri-

syvennyksien korkkieristeissä mikrobivaurioita. Suositellaan perusmuurien vaurioi-

den korjausta ja uudelleen pinnoitusta, maan alle jäävien osien kosteuseristystä ja 

patterisyvennysten korkkieristeiden poistoa. 

• Alapohjarakenne on uusittu saneerauksen yhteydessä (1978), rakenteena on maan-

varainen teräsbetonilaatta, jonka alla on polystyreenieriste. Alapohjan täyttömateri-

aalissa hienoaineksen osuus on melko suuri, ei täytä tämän päivän rakeisuusvaati-

muksia, lattiarakenteissa havaittiin poikkeavaa kosteutta erityisesti kantavien seinien 

läheisyydessä. Suositellaan lattiapinnoitteiden uusimista ja korvaamista kosteuden 

kestävillä ja vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla tai alapohjarakenteen uusimista täyt-

töineen. mikäli käytetään muunlaisia pinnoitteita. 

• Putkikanaalien luukut eivät ole tiiviittä, kanaaleissa on mineraalivillaa, orgaanista 

materiaalia sekä poikkeavaa hajua. Suoritellaan kanaalien purkua talotekniikan uu-

simisen yhteydessä tai niiden puhdistamista ja luukkujen tiivistämistä 

• Rakennuksessa ei ole väestönsuojaa, tilan tarve tulee selvittää hankesuunnitelman 

yhteydessä. 

• Kantavat väliseinät, pilarit ja palkit ovat hyvässä kunnossa. Pienten halkeamien ja 

kolhujen paikkaus. 

• Vanhan osan välipohjien rakenteena on betoninen kaksoislaattapalkisto, välipohjassa 

ei yleensä ole täytteitä, paikoin sinne on jätetty rakennusjätettä. Muottilaudat on jä-

tetty paikoilleen ja niissä on kosteus- ja mikrobivaurioita. 6.kerroksen parvekkeen 

kohdalla välipohjaan on lisätty mineraalivillaa, parvekkeen vesivuodoista on aiheutu-

nut alla oleviin rakenteisiin mikrobivaurioita (välipohjaan, ulkoseinään ja 5. kerrok-

sen huonetiloihin). Suositellaan kaksoislaattavälipohjien avaamista altapäin ja raken-

nusjätteiden sekä muottilautojen poistoa ja rakenteiden puhdistusta. Liitokset ja lä-

piviennit tiivistetään. 

• 6. ja 7. kerroksien vesikatot on korjattu 2009 ja ne ovat hyvässä kunnossa, laajen-

nusosan vesikatteet ovat uusittavassa kunnossa. Lasikatteiden vedenpoisto ei toimi, 

vesi valuu alapuolen seinärakenteisiin ja on aiheuttanut kosteus- ja mikrobivaurioita. 

Laajennusosien vesikatot suositellaan uusittavaksi, 2009 korjatun alueen läpivientien 

ja ylösnostojen kunnon tarkastus ja korjaus tarvittaessa. Lasikaterakenteet suositel-

laan purettavaksi ja uusittavaksi siten, että vedenpoisto saadaan toimivaksi. 

• Vanhan osan ulkoseinät ovat massiivisia tiiliseiniä, pääjulkisivu sekä sen päädyt on 

lämpörapattu. Patterisyvennyksissä on käytetty korkkieristeitä. Ulkoseinät ovat pää-

osin hyvässä kunnossa, lukuun ottamatta 5.kerroksen seiniä parvekkeen alla sekä 

kellarin seiniä, joissa mikrobivaurioita. 1978 laajennusosan tiili-villa-tiiliseinän kuori-

muurauksen taustan tuuletusta suositellaan parannettavaksi ja sisäpuolen liittymien 

tiivistämistä.  
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• Ikkunoiden vesipellitykset ovat liian loivia, tilkeraon eristeistä tulee hajua, tervapa-

perissa PAH-yhdisteitä. Ikkunat suositellaan uusittavaksi em. seikkojen vuoksi ja läm-

pötalouden parantamiseksi. 

• Parvekelaattojen alapinnan betonin karbonatisoituminen on edennyt n. 40 – 50 

mm:n syvyyteen. Paikoin on näkyvissä ruostuneita teräksiä. Suositellaan ruostunei-

den terästen esiinpiikkaamista ja vaurioiden korjaamista.  

3.2 LVIA-kuntoselvitys 24.11.2011 

• LVI-tekniikka on pääosin peräisin vuoden 1979 peruskorjauksesta. Uudempienkin 

muutostöiden yhteydessä on liitytty vanhoihin kanaviin ja putkistoihin. 

• Ilmanvaihdon tehokkuus ei täytä nykyisiä vaatimuksia. IV-konehuoneita on sijoitettu 

ullakolle, vesikatolle ja kellariin, konehuoneeta ovat pääsääntöisesti ahtaat. Tilojen 

käyttötarkoituksen muuttuessa pitää ilmanvaihtojärjestelmä uusi kokonaisuudes-

saan ja varustaa lämmön talteenotolla.  

• Lämpöjohtoverkoston runkoputket on uusittu perusparannusten yhteydessä 1979 

kellarissa, muualla putket ovat vanhempia ja kulkevat osin rakenteissa, suositellaan 

lämmitysverkostojen uusimista perusparannuksen ja käyttötapamuutoksen yhteys-

dessä. 

• Vesi- ja viemäriputket ovat myös pääosin peräisin 1979 peruskorjauksesta, suositel-

laan vesijohtojen ja viemärien uusimista kokonaan peruskorjauksen yhteydessä. 

3.3 Kuntotutkimus sähkö 

• Laajempaa peruskorjausta on tehty 1980 – 1982, suurelta osin asennukset uusiutu-

vat tulevien muutostöiden osalta, mikäli käyttötarkoituksissa tapahtuu muutoksia. 

• Pienissä määrin uusia asennuksia voidaan hyödyntää muutostöiden yhteydessä, lä-

hinnä valaisimia. 
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4 Havaintoja haitta-ainekartoituksen yhteydessä  

Rakennuksessa tehtiin haitta-ainekartoitusta 14. – 23.8.2017. Alla kartoituksen yhteydessä 

tehtyjä rakennuksen kuntoon liittyviä havaintoja: 

 

• Kellarikerroksessa on paikoin havaittavissa kosteusvaurioita seinien alareunoissa, itä-

siivessä on korjattu pinnoitteita ja tiivistetty rakenneliittymiä. 

• Pohjoissiivessä kellarin alla olevan varastotilan katossa on kosteusvauriojälkiä ja vau-

rioituneita orgaanisia materiaaleja. Lisäksi seinissä on rikkinäisiä asbestieristeitä van-

hoissa putkiläpivienneissä.  

• Itäsiiven käytävillä alakerroksissa (kellari – 3.kerros) havaittiin kreosoottiin viittaavaa 

hajua. Ikkunoiden pieliä on tiivistetty nauhoilla, mutta ikkunapielissä havaittiin hajua 

tiivistyksistä huolimatta.  

• Laajennusosassa toimivan päiväkodin tiloissa on vuonna 2014 uusittu IV-järjestelmä. 

• Alakattojen päällä ja koteloissa on yleisesti paljon pölyä ja pinnoittamatonta mine-

raalivilla 

• Läpiviennit eri tilojen ja kerrosten välillä eivät ole tiiviitä. Pölyjen, kuitujen ja muiden 

epäpuhtauksien on mahdollista kulkeutua tiloista toisiin. Sähkötiloissa on tehty väli-

pohjan läpivientien palokatkomassauksia 2010. 

• Lähes kaikkialla missä alakattojen päällä oli vanhoja muottilaudoituksia nähtävillä, ne 

olivat ainakin jossain määrin aistinvaraisesti arvioiden kosteusvaurioituneita (tum-

mentumia, ruosteisia nauloja yms). 

• Myös rikkinäisiä asbestipahvieristeitä vanhojen putkien ympärillä havaittiin alas las-

ketun katon päällä. 

 

 

Kuva 1. Kosteusvaurioituneita materiaaleja pohjoi-
siivessä kellarikerroksen alla olevan varaston katos-
sa 

Kuva 2. Tekniikkatilan AK4 lattiaa kellarikerroksen 
aulassa. Lasivillaa hiekka pölyä, tilassa havaittiin 
myös asbestipölyä (kts haitta-ainekartoitus). 
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Kuva 3. Läpivienti katossa kellarikerroksessa. Van-
hoja muottilautoja.   

Kuva 4. Kosteus on irrottanut seinäpinnoitteita 
röntgenarkiston ulkoseinästä. 

Kuva 5. Lasivillaa ja avoin vanha hormi alakaton 
päällä 3. kerroksen länsisiivessä   

Kuva 6. Vanhaa muottipuutavaraa alas lasketun 
katon päällä 4. kerroksen pohjoiskäytävällä.   

Kuva 7. Mineraalivillalla eristetty kotelo tilassa 
L.05.23   

Kuva 8. Tilan L.02.07A alakaton päältä. Avoin vanha 
hormi.   
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5 Pohdinta 

Kantavuutta heikentäviä korjausta vaativia vaurioita on havaittu lähinnä ulkopuolisissa beto-

nirakenteissa, luiskien ja rappusten tukimuureissa sekä parvekelaatoissa. Myös perusmuu-

rien pinnoilla on todettu rapautumaa. Vanhan osan anturarakenteista ei ole tarkempaa tie-

toa, anturoiden sekä perusmuurien kunto tulisi selvittää tarkemmin.  

 

Suurimpia korjauksia vaativia rakenteita ovat maanvastaiset seinät, alapohja, sade- ja sala-

ojajärjestelmät maanpinnan muotoiluineen ja perusmuurien vedeneristyksineen sekä väli-

pohjarakenteiden vanhojen muottilaudoitusten poisto. Laajennusosan tiili-villa-

tiilirakenteiset seinät ovat kosteus- ja mikrobivaurioiden kannalta riskirakenne, joiden kuntoa 

tulisi selvittää tarkemmin. Niiden tuuletusta on suositeltu parannettavaksi kuntotutkimuksen 

yhteydessä. Rakennuksen talotekniikka, lämpö- vesi- viemäri- ja ilmanvaihtolaitteet sekä 

sähköt ovat pääosin myös käyttöikänsä päässä ja uusimisen tarpeessa.  

 

Lisäksi käytännöllisesti katsoen kaikki pinnoitteet ovat uusimisen tarpeessa. Myös märkätilat 

ovat käyttöikänsä päässä. Korjausten yhteydessä tulisi myös märkätilojen pintabetonilaatat 

ja alla olevat bitumieristykset poistaa. Vesikatteet 6. ja 7. kerroksien katoilla ovat vielä käyt-

tökunnossa (uusittu 2009), mutta laajennusosien vesikatteet ovat uusimistarpeessa. Parve-

keosan lasikate sekä katteen vuodoista ja vedenpoiston puutteista aiheutuneet välipohjan, 

ulkoseinän ja alapuolisten tilojen kosteus- ja mikrobivauriot on korjattava. Lasikatteen ve-

denpoisto on suunniteltava niin, ettei se kastele ulkoseinärakenteita alapuolella.  

 

Perusmuurissa on mikrobivaurioituneita korkkieristeitä, jotka on poistettava. Sade- ja sala-

ojajärjestelmät, maanpinnan kallistukset sekä perusmuurin ulkopuolinen vedeneristys on 

korjattava, jotta perusmuurirakenteet saadaan kosteusteknisesti toimivaksi. Myöskään ala-

pohjarakenne ei toimi kosteusteknisesti oikein alla olevan liian hienon täyttöaineksen ja 

ohuen lämmöneristyskerroksen vuoksi, lisäksi kantavien rakenteiden anturoiden kautta nou-

see maaperästä kosteutta rakenteisiin. Tästä syystä alapohjarakenne tulisi uusia kokonaisuu-

dessaan alustäyttöineen ja lisäksi kantaviin seinärakenteisiin tulisi tehdä kapillaarikatkot kos-

teuden nousemisen estämiseksi.  

 

Alakattojen päällä ja koteloiden sisällä on runsaasti pinnoittamatonta mineraalivillaa sekä 

pölyä ja karkeampaa roskaa. Talotekniikka varten rakenteisiin tehtyjä aukkoja ei ole usein ole 

tiivistetty ollenkaan tai tiivistykseen on voitu käyttää mineraalivillaa tilkkeenä. Alakattojen 

päällä havaittiin myös vanhoja hormiaukkoja, joita ei ole tukittu. Rakenteissa olevien aukko-

jen ja läpivientien kautta on myös ilmayhteydet olemassa myös välipohjien ontelotiloihin, 

joissa on vanhat rakennusaikaiset muottilaudoitukset paikoillaan. Muottilaudoituksissa on 

monin paikoin materiaalinäyttein todettuja mikrobivaurioita sekä aistinvaraisesti havaittavis-

sa merkkejä kosteusvaurioista. Kosteus- ja mikrobivaurioita muottilaudoituksiin on todennä-

köisesti syntynyt jo rakentamisen aikana ja lisävaurioita on syntynyt kattovuodoista sekä eri-

laisista käytön aikaisista vesivahingoista. Tiivistämättömien läpivientien ja aukkojen sekä ra-
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kenneliittymien kautta mikrobiperäisiä ja muita epäpuhtauksia, pölyä ja kuituja voi levitä ti-

loista toiseen ja myös kerroksien välillä. Välipohjien kaksoislaattarakenteeseen jätetyt muot-

tilaudoitukset tulisi poistaa ja jäljelle jäävät rakenteet puhdistaa. Samalla poistuvat myös alas 

laskettujen kattojen ja koteloiden epäpuhtaudet. Vastaavia välipohjarakenteita on korjattu 

myös kapseloimalla, mutta menetelmän luotettavuus on tällaisessa kohteessa kyseenalainen 

lukuisten läpivientien, aukkojen ja liittymien vuoksi. Alapuolelta purkamalla saadaan myös 

läpiviennit ja aukot esille ja ne pystytään paikkaamaan ja tiivistämään luotettavammin.  

 

Haitta-ainekartoituksessa (Sirate Oy 8.9.2017) asbestipitoisia materiaaleja havaittiin olevan 

erittäin runsaasti lattioiden pinnoitteina (vinyylilaatat + pikiliima), jonkin verran on käytetty 

myös asbestipitoisia mineraalilevyjä. Lisäksi rakenteissa on runsaasti vanhoja edelleen käy-

tössä olevia sekä käytöstä poistettuja putkia, joiden eristeissä on asbestipitoisia materiaaleja. 

Vanhoja rakenteisiin jätettyjä esillä olevia rikkinäisiä putkieristeitä havaittiin kartoituksen yh-

teydessä. Rikkoutuneista eristeistä voi vapautua asbestikuituja sisäilmaan ja ne olisi kapseloi-

tava tai poistettava mahdollisimman pian. Purkutyöt on tehtävä asbestipurkutyönä asbesti-

purkutyöluvan saaneen yrityksen tai yhteisön toimesta. 

 

Itäsiiven alakerroksien käytävillä havaittiin kreosoottiin viittaavaa hajua. Hajua havaittiin 

myös ikkunoiden pielissä, vaikka niitä on tiivistetty nauhoin. Ikkunoiden tilkeraon tilkkeessä 

ja tervapaperissa on aiemmin tehdyissä tutkimuksissa todettu vaarallisen jätteen raja-arvot 

ylittäviä PAH-pitoisuuksia. Kreosoottiin viittavan hajun esiintyminen huonetilassa on asumis-

terveysasetuksen 545/2015 mukaan toimenpiderajan ylitys ja vastuullisen tahon tulee ryhtyä 

toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoitta-

miseksi. Tiivistyskorjauksista huolimatta haju ei ole poistunut, suositellaan tilkkeiden ja ter-

vapaperien poistamista rakenteista sekä myös ikkunoiden uusimista, koska haju on todennä-

köisesti tarttunut myös karmeihin. PAH-pitoisten materiaalien purkutyöt tulee tehdä RATU 

82-0237 (kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku) ohjekortin mukaisesti. 
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6 Yhteenveto 

Rakennuksen korjaaminen nykyisten teknisten vaatimusten mukaiseksi sekä terveellisyyteen 

ja turvallisuuteen asetettujen tavoitteiden mukaiseksi vaatii erittäin mittavia korjauksia. 

Aiempien tutkimusten ja nyt tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksessa tulisi tehdä ai-

nakin seuraavat toimenpiteet rakennusterveyden ja teknisten käyttöikien kannalta: 

 

• Alapohjan uusiminen ja kapillaarikatkot kantaviin rakenteisiin 

• Anturoiden ja perusmuurien tarkempi kuntotutkimus ja kantavuuden varmistus, 

mahdolliset vahvistukset 

• Laajennusosan tiili-villa-tiili-rakenteisten seinien kuntotutkimus, mikrobianalyysit 

materiaalinäytteistä sekä tiiveystarkastukset 

• Perusmuurien ulkopintojen korjaus ja vedeneristys, bitumikorkkieristeiden poisto 

• Salaojitus- ja sadevesijärjestelmien uusiminen sekä maanpinnan kallistusten korjaus 

• Parvekkeiden, portaiden ja luiskien tukimuurien rapautumien korjaaminen 

• Ikkunoiden uusiminen, pellitysten korjaus sekä PAH-pitoisten eristeiden ja tervapa-

perien poisto 

• Rikkinäisten asbestieristeiden poisto tai kapselointi 

• Alakattojen ja koteloiden purku ja uudelleen rakentaminen 

• Välipohjien avaus ja muottilaudoitusten purku ja rakenteiden puhdistus ja korjaus 

• Laajennusosien vesikatteiden uusiminen 

• Yläpohjien eristeiden uusiminen vuotoalueilla (ainakin parvekeosalla) 

• Julkisivujen korjaus ainakin em. vuotoalueella 

• Julkisivujen saumausten uusiminen 

• Sisäpintojen uusiminen, lukuun ottamatta porrashuoneiden mosaiikkibetonilattioita 

• Märkätilojen uusimiset, pintabetonilaattojen ja bitumien purku 

• Lämpö- vesi ja viemärijärjestelmien uusiminen 

• Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen 

• Sähköjärjestelmien uusiminen 

 

Jo näillä korjauksilla korjausaste tulee olemaan korkea. Lisäksi on huomioitava mahdolliset 

perusparannustarpeet ja toiminnalliset muutokset (esim. lämmöneristyksen parantaminen, 

ilmastointi, tilamuutokset, väestönsuoja) joita tarvitaan, jotta rakennuksesta saadaan tulevia 

käyttäjiä palveleva ja houkutteleva.  

 

Peruskorjauksen (ja -parannuksen) taloudellisuutta verrattuna purkuun ja uudisrakentami-

seen tulisi selvittää tarkemmin kustannuslaskelmin ja korjausasteen määrityksellä, ottaen 

huomioon mahdolliset toiminnalliset muutokset ja parannustarpeet. 

 

Rakennusterveyden ja toiminnallisuuden kannalta purkaminen ja uudisrakentaminen on pe-

ruskorjausta ja -parannusta turvallisempi vaihtoehto.  
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