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1 PERUSTIEDOT 

Rakennuksen nimi: Turun AMK, Tekniikka 

Osoite:  Sepänkatu 2, 20700 Turku 

Omistaja:  Turun kaupunki, Turun Kiinteistöliikelaitos 

  Puutarhakatu 1 

  20100 Turku 

 

Rakennusvuosi 1910 

Ilmoitettu tilavuus (m³) 29 975 m³ 

Ilmoitettu bruttoala (m²) 7 600 m² 

Kerrosten lukumäärä 1 + 4 (kellari + maanpäälliset kerrokset) 

Kenttätutkimus 16.3.2015 

Muut kiinteistön perustiedot on esitetty luvussa 5. 

 

Kuntoarvion suorittaja Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila 

Vastuuhenkilö Petri Annila 

  johtava asiantuntija, rakennustekniikan diplomi-insinööri 

Yhteystiedot  Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila 

  Maijalankatu 9 B 5, 33720 Tampere 

  www.petriannila.fi, info@petriannila.fi, 0400 934 893 
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2 JOHDANTO 

Tässä raportissa esitellään kuntoarvion tulokset. Kuntoarvio suoritettiin RT-kortin RT 18–11086, LVI 01-

10510, KH 90–00501 Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje (elokuu 2012) mukaan. 

Luvussa 3 on esitetty yhteenveto kiinteistön kunnosta. Yhteenveto sisältää pitkän tähtäimen kunnossapito-

suunnitelman (PTS), RT-kortin 18–11061 mukaiset rakenteiden kuntoluokat sekä turvallisuus ja terveellisyys 

että energiatehokkuus alaluvut. 

Luvussa 4 esitellään kuntoarvion sisältö ja rajaus pääpiirteissään. Sisältö on kuvattu yksityiskohtaisemmin 

edellä mainitussa RT-kortissa 18–11086. 

Luvussa 5 esitellään kiinteistöstä käytössä olleet lähtötiedot ja lähtötietoasiakirjat sekä toteutetun käyttäjäky-

selyn keskeiset tulokset. Havainnot on lisäksi koottu luvussa 6 esitettyihin rakennuksen pohjakuviin. 

Luvussa 6 esitetään alalukujen otsikoiden mukaisesti jaoteltuna rakenneosista kenttätutkimuksessa tehdyt 

havainnot. Havainnot on oheisen lisäksi esitetty raportin lopussa olevissa rakennuksen pohjakuvissa. 
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3 YHTEENVETO 

Tässä luvussa on esitetty yhteenveto  

 kiinteistön kunnosta,  

 turvallisuudesta ja terveellisyydestä 

 energiatehokkuudesta 

 rakenteiden kuntoluokat sekä 

 pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS). 

Yhteenvedossa on esitetty tiivistetysti erityisesti ne asiat, jotka vaativat toimenpiteitä. 

3.1 KIINTEISTÖN KUNTO 

Rakennuksessa on havaittavissa ikääntymisen merkkejä sekä lähestyviä peruskorjaustarpeita. Näistä merkit-

tävimmät kohdistuvat rakennuksen vesikattoon/yläpohjaan, julkisivuihin/ulkoseiniin, kellarikerroksen mär-

kätiloihin sekä vanhoihin puisiin ikkunarakenteisiin. 

3.2 TURVALLISUUS JA TERVEELLISYYS 

Merkittävimmät havaitut turvallisuuspuutteet liittyvät vesikattoon ja siellä työskentelyyn. Vesikatolta puut-

tuu osittain lumiesteet ja olemassa olevat lumiesteet ovat huonokuntoiset. Rakennuksen vesikatolla tai sinne 

nousevilla tikkailla ei ole tarkoituksen mukaisia kiinnityspisteitä turvaköydelle, mikä heikentää säännöllisen 

vesikattotarkastuksen ja muiden kattotöiden työturvallisuutta. 

Rakennuksen julkisivussa on sisäpihan puolella merkittävä rappausvaurio, josta putoaa rappauskappaleita 

kulkuväylälle/portaille. Kulkuväylä oli kutienkin kenttätutkimuksen aikana suljettu asianmukaisin puolin 

molemmista päistään. 

Kellarikerroksen saunaosastolla havaittiin selviä sisäilmaongelmia aiheuttavia tekijöitä, joiden vaikutus voi 

levitä laajemmallekin. Suositellut välittömät vähimmäistoimenpiteet on käsitelty märkätilat luvussa. 

3.3 ENERGIATEHOKKUUS 

Kuntoarvion perusteella rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseen parhaiten soveltuvia menetelmiä 

ovat: 

 ikkunoiden (rakennusvaipan) ilmavuotojen tiivistäminen 

 yläpohjarakenteen lisäeristäminen 

 lämmöntalteenoton yhdistäminen ilmanvaihtoon ja tuloilman lämmitykseen. 
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3.4 KUNTOLUOKAT 

Rakenteiden kuntoluokat määritettiin hyödyntäen RT-korttia RT 18–11061, LVI 01-10487, KH 90–00495 

Kiinteistön kuntoarvio. Kuntoluokan määräytyminen. Kuntoluokkien määritelmät ovat kyseisen RT-kortin 

mukaan taulukon 1.1 mukaiset. Kuntoluokkien toimenpiteille määrittämä aikataulu on suuntaa antava. 

Taulukko 3.1. RT-kortin 18–11061 mukaiset kuntoluokat. 

luokka kunto odotettavissa olevat toimenpiteet 

5 uusi ei toimenpiteitä seuraavan 10 vuoden aikana 

4 hyvä kevyt huoltokorjaus 6…10 vuoden kuluessa 

3 tyydyttävä 
kevyt huoltokorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai peruskorjaus 6…10 vuoden kulu-

essa 

2 välttävä peruskorjaus 1…5 vuoden kuluessa tai uusiminen 6…10 kuluessa 

1 heikko uusitaan 1…5 vuoden kuluessa 

 

Kuntoarvion perusteella määritetyt rakenteiden kuntoluokat on esitetty taulukossa 3.2.  

Taulukko 3.2. Rakenteiden kuntoluokat kuntoarvion perusteella. 

 kuntoluokka perusteet 

piha- ja aluerakenteet 2 luku 6.1.2 

yläpohja 3 luku 6.2.2 

ulkoseinät 2 luku 6.3.2 

alapohja 4 luku 6.4.2 

välipohjat 5 luku 6.5.2 

väliseinät 5 luku 6.6.5 

talotekniikka 3 luku 6.7.2 

märkätilat 1 luku 6.8.2 

 

Korjauksien ajankohtaa ei kaikissa tapauksissa voida määrittää yksistään kuntoluokkien ja kuntoarvoissa 

käytettyjen menetelmien avulla. Tästä johtuen jäljempänä esitetyssä pitkän tähtäimen kunnossapitosuunni-

telmassa (PTS) on esitetty myös ne kuntotutkimukset, jotka katsotaan tärkeiksi ennen korjausten aloittamista. 

Kyseisten kuntotutkimusten tulosten perusteella korjausten tarve ja ajankohta voidaan määrittää tapauskoh-

taisesti ja tarkasti. 

3.5 PITKÄN TÄHTÄIMEN KUNNOSSAPITOSUUNNITELMA – PTS 

Rakennuksen ylläpitoa ohjaava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS) on esitetty taulukossa 3.3. 

Suositusten mukaisesti rakennuksen kuntoarvio tulisi toistaa viiden vuoden välein (seuraava kuntoarvio 

vuonna 2020), jolloin päivitetään PTS:n viiden viimeisen vuoden (2020–2024) osalta ja luodaan pohja niitä 

seuraaville vuosille. Taulukossa 3.3 esitettyjen toimenpiteiden yksityiskohtaisemmat kuvaukset on esitetty 

kutakin rakennetta, rakenneosaa tai järjestelmää koskevassa luvussa. Toimenpidesuositukset eivät toimi kor-

jausten korjaussuunnitelmina vaan ne tulee teettää aina erikseen. 
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Taulukko 3.3. Rakennuksen ylläpitoa ohjaava pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma (PTS). 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ks. 

piha- ja alue-

rakenteet 
80000          6.2.2 

yläpohja 100000          6.3.3 

ulkoseinät 5000 440000         6.4.3 

alapohja 2000          6.5.3 

välipohjat           6.6.3 

väliseinät           6.7.3 

ikkunat  
140000/ 

210000 
        6.8.2 

talotekniikka 

suunnittelu 
100000          6.9.2 

putkistot 5000     2,7milj.     6.9.2 

märkätilat  155000         6.10.2 

sisäilma 2000          6.11 

kuntoarvio      7500      

YHTEENSÄ 289000 
735000/ 

805000 
   2,7milj.      

 

PTS:ssä esitettyjen toimenpiteiden kustannukset yhteensä ovat noin 1 milj. € + putkiremontti 2,7 milj. €. 

Putkiremontin kustannusarvio ja ajankohta tarkentuu putkistojen kuntotutkimuksen ja valitun korjaustavan 

perusteella. 

Korjauskustannuksissa voidaan todennäköisesti saavuttaa säästöä ajoittamalla korjauksia samaan ajankoh-

taan. Tällaisia ovat esimerkiksi julkisivukorjauksen ja ikkunoiden kunnostus tai vaihtaminen. Korjausten 

suunnittelussa on otettava huomioon kunkin korjaustoimenpiteen vaikutus rakennukseen ja toimintaan, esi-

merkiksi ikkunaremontin yhteydessä voi olla tarpeen toteuttaa kiinteistön ilmanvaihdon muutos- ja uudistus-

tarpeet. 

 

 

Tampere 17.4.2015 

 
Petri Annila 

Johtava asiantuntija, diplomi-insinööri 

Rakennusinsinööritoimisto Petri Annila 
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4 KUNTOARVIO (RT 18-11086) 

4.1 SISÄLTÖ JA RAJAUS 

Tässä raportissa käsitellyn rakennuksen kuntoarvio on suoritettu RT-kortin RT 18–11086, LVI 01-10510, KH 

90–00501 Liike- ja palvelukiinteistön kuntoarvio. Kuntoarvioijan ohje. (elokuu 2012) mukaan. Kuntoarvios-

sa tarkastettiin: 

 piha- ja aluerakenteet 

 rakenteet ja rakennusosat 

 talotekniikka. 

Tarkastuksessa otettiin huomioon turvallisuus- ja terveysriskit, rakennuksen energiatalous sekä kiinteistön 

ylläpidon kehitystarpeet. 

Kuntoarvion lähtötiedoksi pyydettiin RT-kortin 18–11086 luvun 6.1 mukaiset lähtötietoasiakirjat. Myöhem-

mässä luvussa on eritelty ne asiakirjat, jotka olivat kuntoarvioijan käytössä. 

Suoritetussa kuntoarviossa on pyritty muodostamaan kokonaiskuva rakennuksen kunnosta. Keskenään sa-

mankaltaisten rakenteiden tai ratkaisujen kohdalla kuntoarvio on kohdistettu pistokoeluontoisesti 10…20 % 

kyseisestä ratkaisusta RT-kortin 18–11086 mukaisesti. Pistokokeiden sijoittelussa on kuitenkin otettu huo-

mioon todennäköiset riskikohdat, riskirakenteet ja todennäköisimmät vaurioiden sijainnit. Edellä mainitut 

kohdat on määritetty lähtötietojen, kiinteistön omistajalta saatujen tietojen, rakennusajankohdan rakennuksis-

ta kertyneen yleisen tiedon sekä kenttätutkimuksen muiden havaintojen perusteella 

4.2 KUNTOARVIOSSA KÄYTETYT MITTALAITTEET 

Rakennusinsinööritoimisto Petri Annilalla oli kuntoarviossa käytössään seuraavat mittalaitteet: 

 Lämpötilan ja kosteuden dataloggeri Tinytag TV-4505, mittaustarkkuus ± 3,0 % RH 

 Lämpötilan ja kosteuden dataloggeri Trotec BL30, mittaustarkkuus ± 1 °C ja ± 3 % RH 

 Lämpökamera Trotec EC060V, mittaustarkkuus ± 2 °C, ± 2 % mittausarvosta 

 Puun kosteusmittari Trotec BM20, mittaustarkkuus ± 1 % 

 Infrapunalämpötilamittari Trotec RP15, mittaustarkkuus ± 2 °C tai ± 2 % mittausarvosta 

 Pintakosteusmittari Trotec T650 

 Paine-eromittari TESTO 510, mittaustarkkuus ± 0,03 hPa 

 Ilmavirtausmittari TESTO 410, mittaustarkkuus: ilmavirtaus ± 2 %, lämpötila ± 0,5 °C 

 Rakenneilmaisin BI15 

Käytettävien mittalaitteiden mittatarkkuus tarkistetaan säännöllisin väliajoin. Mittaukset varmistetaan ta-

pauskohtaisesti toisella mittalaitteella tulosten oikeellisuuden varmistamiseksi. 
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5 LÄHTÖTIEDOT 

Tässä luvussa on esitetty kuntoarvion lähtötiedot sekä käytössä olleet lähtötietoasiakirjat. 

5.1 KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT 

Lämmitystapa vesikeskuslämmitys 

Lämmönlähde kauko- tai aluelämpö 

Paloluokka P3 

Suojeluluokka Suojeluluokka SR4 

 

RAKENTEET 

Katemateriaali pelti 

Kattotyyppi harjakatto 

Julkisivumateriaali rappaus 

Kantava runkomateriaali tiilimuuraus 

Välipohja kantava laatta, paikallavalu 

Väliseinät muurattu 

Alapohja maanvarainen laatta 

Ikkunat puuikkunat 

Ovet puuovet 

 

5.2 KIINTEISTÖN KORJAUSHISTORIA 

Kuntoarvion suorittajan tietoon ei annettu asiakirjoja lähimenneisyydessä suoritetuista vähäistä merkittä-

vimmistä korjaustoimenpiteistä. 

5.3 LÄHTÖTIETOASIAKIRJAT 

Kuntoarviossa oli käytössä alla olevassa taulukossa 5.1 esitetyt lähtötietoasiakirjat. Taulukko RT-kortin 18–

11086 liitteen 3 mukainen. 

Taulukko 5.1. Kuntoarviossa käytössä olleet lähtötietoasiakirjat. 

 Erillinen asiakirjaluettelo 

 Kiinteistön perustietokortti KH 90025 

x Rakennuspiirustukset (pohjakuvat) 

 Rakennusselostus 

 Rakennepiirustukset 

 LVI-piirustukset ja -selostus 

 Sähköpiirustukset ja -selostus 

 Liittymissopimusluettelo 

 Kaukolämmön/öljyn/maakaasun kulutustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta 

 Veden kulutus- ja kustannustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta 
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 Sähkön kulutus- ja kustannustiedot kolmelta edelliseltä vuodelta 

 Tiedot huoltosopimuksista 

 Tilaajan teettämä käyttäjäkysely 

 Huoltokirja 

 Kuntoarvioraportti 

 Kuntotutkimusraportti 

 Energiakatselmusraportti 

 Haitta-ainekartoitusraportti 

 Kunnossapitosuunnitelma 

 Korjausohjelma 

 

5.4 KÄYTTÄJÄKYSELY 

Tilaaja tarvitsi kuntoarvion tiedot pikaisesti käyttöönsä, minkä johdosta päätettiin, ettei käyttäjäkyselyä yh-

distetä kuntoarvioon. Kenttätutkimuksessa oli läsnä kiinteistön huoltomies, jota haastateltiin kenttätutkimuk-

sen aikana. Lisäksi kenttätutkimuksen aikana saatiin yksittäisiä havaintoja kiinteistön käyttäjiltä. 
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6 KUNTOARVION TULOKSET JA HAVAINNOT 

Tässä luvussa on esitetty kuntoarvion kenttätutkimuksen aikana tehdyt havainnot. Havainnot on tehty edellä 

kuvatuin kuntoarviossa käytettävissä olevilla menetelmillä ilman rakenteellisia avauksia tai näytteenottoa. 

6.1 TURVALLISUUS 

Luokkahuoneiden ovista löytyy pääasiallisesti ohjeet rakennuksesta poistumiseen hätätilanteissa sekä ohjeet 

ensisammutuskaluston sijainnista. Rakennuksen käytäviltä löytyy poistumisreitit osoittavat opasteet, joissa ei 

kuitenkaan ole valoja tehostamassa niiden havaitsemista mahdollisissa hätätilanteissa. Rakennuksen palopos-

tien sisältä löytyy tarkastuslista ja tarkastuslistojen perusteella palopostien kunto on tarkastettu säännöllisesti. 

Rakennuksen sisäpihan puolella vaurioituneesta julkisivurakenteesta on tippunut rappauskappaleita alla ole-

valla kulkuväylälle/portaille. Kulkuväylä on kuitenkin suljettu selvästi havaittavin puomein molemmista 

päistään. 

Rakennuksen vesikatolta puuttuu monin paikoin nykyvaatimusten mukaiset lumiesteet. Vesikatolta tai sinne 

kulkevilta tikkailta ei myöskään löydy suunniteltuja kiinnityspisteitä turvaköydelle. Oheiset puutteet tulee 

korjata yläpohjia käsittelevässä luvussa annettujen toimenpidesuositusten mukaisesti. 

6.2 PIHA- JA ALUERAKENTEET 

6.2.1 Havainnot 

Maa viettää rakennuksen seinustoilla pääosin rakennuksesta poispäin. Poikkeuksena L-muotoisen siiven 

sisäpihan kulma (merkittynä pohjakuviin), joka on lähes sisäpihan alin korkeusasema. Kosteusrasitus tällä 

alueella voi olla korkeampi läheisestä viemäristä huolimatta. Kyseinen kulmaus on esitetty kuvassa 6.1. 

 

Kuva 6.1. L-muotoisen siiven sisäpihan puoleinen kulma, johon rankkasateelle saattaa kohdistua tavan-

omaista suurempi kosteusrasitus, koska sisäpiha viettää osittain kyseistä kulmausta kohden. 

Rakennuksessa on useita syöksytorvia, jotka ovat hyväkuntoisia, eikä niiden vuotojen aiheuttamia likautumia 

havaittu julkisivurakenteissa. Syöksytorvista vesi kuitenkin lasketaan suoraan rakennuksen seinustalle sokke-

http://www.petriannila.fi/


  KUNTOARVIORAPORTTI 

  17.4.2015 

   

  13 (28) 

  

 

 

 

Postiosoite Puhelin 0400 934 893 www.petriannila.fi 

Maijalankatu 9 B 5  info@petriannila.fi 

33720 Tampere Y-tunnus 2575707-7 

lin viereen, eikä näiden alla ole sadevesikaivoja. Salaojituksesta ei ole tietoa, eikä sitä todennäköisesti kysei-

sessä rakennuksessa ole. 

6.2.2 Toimenpidesuositukset 

Maanvastaisissa rakenteissa (maanvastaiset seinärakenteet ja maanvastainen alapohjalaatta) ei havaittu mer-

kittäviä ja laaja-alaisia kosteus- tai mikrobivaurioita. Paikallisia vaurioita kuitenkin havaittiin ja lisäksi pin-

takosteusmittauksissa havaittiin paikallisesti kosteampia rakenteita. Maanvastaiset rakenteet on pääasiassa 

kivipohjaisista materiaaleista rakennettuja, minkä johdosta niiden kosteudenkesto on pääasiallisesti korkea, 

eikä merkittäviä vaurioita ole päässyt syntymään. 

Kenttätutkimus suoritettiin varsin kuivaan aikaan, koska kenttätutkimusta oli edeltänyt suhteellisen pitkä ja 

kuiva kevättalvi. Tästä johtuen rakenteiden kosteuspitoisuudet voivatkin olla korkeammat suuremman kos-

teusrasituksen jälkeen. 

Toimenpiteiksi suositellaan ulkopuolisen vedenpoiston parantamista ja nykyvaatimusten mukaisten salaojien 

asentamista. Rakennuksen ympärysmitta on karkeasti mitattuna 400 jm ja kustannusarvio salaojien asennuk-

sesta 80 000 €.  

Ulkopuolisen vedenpoiston korjaaminen on suositeltavaa suorittaa ennen alimpien kerrosten mahdollisia 

sisäpuolisia muutos-, kunnostus- ja korjaustöitä. 

6.3 YLÄPOHJARAKENTEET 

6.3.1 Rakenne 

Rakennuksessa on pääosin peltikatteella varustettu harjakatto. Sisäpihan puolella matalien osien päällä on 

kuitenkin vähäisellä kallistuksella ja ulkopuolisella vedenpoistolla varustettu bitumikermikate (esitetty ku-

vassa 6.2 vasemmalla), jonka pinnassa on suojaava singelikerros. Harjakattojen alla on tuuletustila, josta 

rakenteen kunto on tarkastettavissa: rakennuksen keskialueella korkeaan ullakkotilaan (kuvassa 6.2 keskim-

mäisenä) on pääsy sisältä, siipiosissa kulku tuuletustilaan tapahtuu katolla olevien luukkujen kautta (kuvassa 

6.2 oikealla). 

   

Kuva 6.2. Kattomuodon vaihtelua, kunkin kattotyypin rajat on esitetty pohjakuvissa. 
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6.3.2 Havainnot 

Sisäpuolelta tarkasteltuna vesikatto-/yläpohjarakenteen puuosat olivat hyväkuntoiset. Yläpohjarakenteen 

tuuletus vaikuttaa kauttaaltaan riittävältä. Sepänkadun puoleisen siiven eteläkärjen vesikattorakennetta ei 

kuitenkaan tarkastettu, koska kulku kyseiselle katon osalle katsottiin työturvallisuusriskiksi.  

Peltikatteen maalipinta on käytännössä koko katon alueella vaurioitunut ja hilseillyt irti pellistä. Sisäpihan 

puolella L-muotoisen siiven kärjessä esiintyy lisäksi melko runsasta sammaleen kasvua peltikatteen pinnas-

sa. Varsinainen peltikate ja sen kiinnitykset ovat pääosin hyvässä kunnossa. Poikkeukset on kuvattu pohja-

kuvissa. Kuvassa 6.3 on esimerkki L-muotoisen siiven taitteesta, jossa julkisivurappauksen ja pellin liitos ei 

ole sadevesitiivis. 

 

Kuva 6.3. L-muotoisen siiven kulman kohdalla julkisivurappauksen ja peltikatteen liitos ei ole sadevesi-

tiivis. 

Ullakkotilan pohjalla olevat lämmöneristelevyt ovat ullakkotilassa kulkemisen ja kulkusiltojen puuttumisesta 

johtuen paikoin vaurioitunutta: kasaan painunutta ja/tai alkuperäiseltä paikaltaan siirtynyttä, kuten kuvassa 

6.4 on esitetty. Jälkien seurauksena rakenteen lämmöneristyskyky on todennäköisesti jossain määrin heiken-

tynyt alkuperäisestä. 
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Kuva 6.4. Yläpohjan lämmöneristelevyihin kulkemisesta syntyneitä jälkiä. 

Vesikatolta puuttuu osittain lumiesteet, kulkutiet sekä turvallinen kulkureitti vesikatolle. Näitä on käsitelty 

tarkemmin Turvallisuus-luvussa. 

Yläpohjarakennetta voidaan alhaisin kustannuksin lisäeristää heikentämättä yläpohjarakenteen tuulettumista 

ja rakennusfysikaalista toimintaa. Lisäeristyksellä yläpohjarakenteen U-arvo (lämmöneristävyys) voidaan 

saada uudisrakentamista koskevien vaatimusten tasolle. Lisäeristäminen kannattaa suorittaa samanaikaisesti 

muiden vesikattoa koskevien toimenpiteiden kanssa. 

Huoltomiehelle oli tiedossa yksittäinen yläpohjan vesivuoto, joka sijoittui tilan 308 Op.huone kohdalle. Ha-

vaittu vuoto oli korjattu, eikä kenttätutkimuksessa havaittu korjaustyön virheitä tai puutteita. 

6.3.3 Toimenpidesuositukset 

Vesikatto-/yläpohjarakenteiden kunnostamiseksi suositellaan seuraavaa: 

 Ullakkotilaan asennetaan kulkusillat, jotka mahdollistavat vesikaton säännöllisen tarkastamisen 

lämmöneristeitä vaurioittamatta.  

 Vesikatolle asennetaan lumiesteet sekä turvalliset kulkusillat, jotka mahdollistavat turvaköyden käyt-

tämiseen. Samalla Sepänkadun puoleisen siiven kärjen tarkastamisen mahdollistamiseksi järjestetään 

kulkureitti viereiseltä katon osalta ja/tai sisäpihalta nouseviin tikkaisiin asennetaan turvaköysikisko. 

 Peltikatteen pinnoitus uusitaan ja korjataan pellityksissä esiintyvät vähäiset puutteet. 

Korjattavan/kunnostettavan katon pinta-ala on noin 2400 m² ja kustannusarvio 25 000 €. 

Alla kuvatun vapaaehtoisen yläpohjarakenteen lisäeristämisen kustannusarvio muiden korjausten kanssa 

suoritettuna on 75 000 €. Yläpohjan lisäeristämisen kustannuksiin kuitenkin vaikuttaa merkittävästi lisäeris-

tykseen käytetty materiaali, vanhan lämmöneristeen säilyttämisestä tehty päätös sekä lisäeristyksellä raken-

teelle tavoiteltava U-arvo. 
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 Yläpohjarakennetta voidaan alhaisin kustannuksin lisäeristää heikentämättä yläpohjarakenteen tuu-

lettumista ja rakennusfysikaalista toimintaa. Lisäeristäminen kannattaa suorittaa samanaikaisesti 

muiden vesikattoa koskevien toimenpiteiden kanssa. 

6.4 ULKOSEINÄRAKENTEET 

6.4.1 Rakenteet 

Rakennuksen ulkoseinät ovat massiivitiilirakenteita, joiden pinnassa on rappaus. Sepänkadun ja Luostarin-

kadun kulmaan sijoittuvassa osassa ikkunoiden yhteydessä esiintyy myös tiilikoristeita. Rakennuksen sokke-

lit ovat luonnonkiveä. 

6.4.2 Havainnot 

Rakennuksen rapatuissa julkisivuissa esiintyy eriasteisia vaurioita (pakkasrapaumaa, halkeilua, kopoja, pin-

noitevaurioita). Sepänkadun ja Luostarinkadun kulmaan sijoittuvalla valkeapintaisella julkisivun osalla vau-

rioita on selvästi vähemmän. Rappauksen vaurioita on esitetty kuvissa 6.5 ja 6.6.. Kuvateksteissä on tar-

kemmin kuvattu kyseisten vaurioiden laatua. 

 

Kuva 6.5. Sepänkadun ja Luostarinkadun kulmaan sijoittuva vaaleampi julkisivun osa kuvattuna Luos-

tarinkadulta. Rappauksen vauriot ovat vähäisiä ja esiintyvät lähinnä räystäsrakenteiden alla 

olevissa koristeissa sekä rakennuksen kulmassa (kuvassa oikeassa reunassa). 
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Kuva 6.6. Julkisivurappauksen vaurioita rakennuksen sisäpihalta kuvattuna. Matalamman siiven ylä-

osassa esiintyy laaja-alainen vaurio, josta putoavat rappauskappaleet ovat johtaneet nurkas-

sa sijaitsevien portaiden sulkemiseen. Selvästi havaittavia vaurioita esiintyy myös tornimai-

sessa rakenteessa. 

Rakennuksen sisäpihan puolella on yksittäinen tuuletusparveke, joka on yläpinnastaan suojattu peltiraken-

teella. Kyseisen tuuletusparvekkeen parvekekaiteen kiinnityspisteet ovat ruostuneet katki tai ne on katkaistu 

parvekkeen pellityksen yhteydessä. Pellityksestä johtuen betonisen parvekelaatan kuntoa ei voitu arvioida. 

Rakennuksen koilliseen suuntautuvalla julkisivulla kasvaa useampia julkisivun yläosaan ulottuvia köynnös-

kasveja, jotka voivat altistaa julkisivun suunniteltua korkeammalla kosteusrasitukselle ja johtaa vaurioihin. 

Luostarinkadun puolella julkisivussa on kaksi paikkausta, jotka viittaavat julkisivunäytteiden ottoon kysei-

seltä kohdalta. 
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6.4.3 Toimenpidesuositukset 

Tuuletusparveke asetetaan käyttökieltoon, kunnes sen kunto on tutkittu ja parvekekaiteiden asianmukainen 

kiinnitys varmistettu. 

Rapattuihin julkisivuihin (pois lukien Sepänkadun ja Luostarinkadun kulmaan sijoittuva vaaleampi julkisi-

vun osa) kohdistuu selkeä uusimis-/korjaustarve lähivuosien aikana. Julkisivun korjaustapojen, vaihtoehtojen 

sekä korjausten ajankohdan määrittämiseksi suositellaan Suomen betoniyhdistyksen julkaisujen by42 Rapa-

tun julkisivun kuntotutkimus ja by46 Rappauskirja 2005 mukaista kuntotutkimusta. Parvekerakenteen ja sisä-

pihan puoleisten betoniportaiden kuntotutkimus kannattaa sisällyttää samaan kokonaisuuteen. Kuntotutki-

mukseen on suositeltua sisällyttää ohuthieanalyysejä rappauslaastin pakkasenkestävyysominaisuuksien to-

teamiseksi. 

Julkisivurakenteiden kuntotutkimuksen kustannusarvio on 5 000 €. Varsinaisen julkisivukorjauksen kustan-

nusarvio on 440 000 €. Julkisivukorjauksen kustannuksiin vaikuttaa kuitenkin merkittävästi valittava kor-

jaustapa, kustannusarvio on annettu perusteellisesta korjauksesta. 

6.5 ALAPOHJARAKENTEET 

6.5.1 Rakenteet 

Rakennuksen perustietokortin mukaan rakennuksessa on maanvarainen betonilaatta. Maanvastaiset seinära-

kenteet ovat luonnonkivi- ja tiilirakenteisia. Rakennuksen sisällä seinäpinnoilla on tasoite- ja/tai maalikerros. 

Lattialla on vaihtelevia laattarakenteita. 

6.5.2 Havainnot 

Maanvastaisen laatan yläpintaan kiinnitetyissä laatoissa ei havaittu kosteusrasitukseen viittaavia vaurioita 

(mm. irtoamista tai kupruilua). Pintakosteuskartoituksen perusteella maanvastainen lattia oli kuntotutkimus 

hetkellä kuiva tai vain paikallisesti hieman kostea. Kosteat alueet on esitetty pohjakuvissa. 

Luostarinkadun puoleisella maanvastaisella seinällä esiintyy paikallisesti kosteita alueita sekä seinätasoit-

teessa-/maalikerroksessa esiintyviä vaurioita. Kosteampien alueiden sijaintia on esitetty rakennusten pohja-

kuvien yhteydessä. Kuvassa 6.7 on esitetty tilan P10 Rakennuslaboratorio maanvastaisen seinän, maanvas-

taisen laatan ja laboratorion puolelta levyverhotun väliseinärakenteen kulmaus. 
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Kuva 6.7. Tilan P10 Rakennuslaboratorio maanvastaisen seinän, levyrakenteisen väliseinän ja maan-

vastaisen laatan kulmauksessa esiintyviä pinnoitevaurioita. 

Kellarikerroksessa vanhan saunaosaston alueella esiintyy laajempia vaurioita ja sisäilmaa heikentäviä tekijöi-

tä. Nämä on käsitelty tarkemmin märkätiloja käsittelevässä luvussa. 

Betonilaboratoriossa (mm. tilat K36 Rakennus/Bet.lab. ja K38 Valimolab./sulatus) maanvastainen betonilaat-

ta on yläpinnastaan mitattuna kauttaaltaan hieman kostea. 

Putkikanaalin kunto tarkastettiin pohjakerroksen pitkältä käytävältä (Luostarinkadun suuntainen käytävä) 

sekä tilasta K23 Puutyöverstas. Pitkällä käytävällä putkikanaaliin on kulkumahdollisuus. Tarkistetulla osalla 

ei havaittu puisia muottirakenteita. Putkikanaalin pohjalla on kuitenkin vähäisessä määrin sinne kuulumat-

tomia roskia. Puutyöverstaan kohdalla putkikanaaliin ei ole kulkua ja luukulta oli havaittavissa paikallaan 

olevat puiset muottirakenteet, jotka kuitenkin luukun kohdalta tarkasteltuna vaikuttivat hyväkuntoisilta. 

Tilassa P21 maanvastaisen seinärakenteen alaosaa peittää levyrakenteinen kotelo, joka ei mahdollista seinä-

rakenteen alaosan kunnon tarkastamista. 

6.5.3 Toimenpidesuositukset 

Maanvastaisten seinärakenteiden tasoite- ja maalipinta poistetaan kovaan rakennekerrokseen (tiili-, betoni- 

tai kivirakenteeseen) asti. Pintamateriaalien poisto tehostaa rakenteen kuivumista. Tilasta P10 Rakennusla-

boratorio suositellaan poistettavan väliseinärakenteen sisäpuolinen levyverhoilu, joka peittää osittain kuvas-

sa 6.7 esitetyn maanvastaisen seinärakenteen vaurion. 

Poistettavan seinärakenteen pinta-ala arvio tilassa P10 Rakennuslaboratorio on 25 m². Maanvastaisten ra-

kenteiden pinnoitteen poisto kohdistuu arviolta 30 m² alaan tiloissa P10 Rakennuslaboratorio (maanvastai-

http://www.petriannila.fi/


  KUNTOARVIORAPORTTI 

  17.4.2015 

   

  20 (28) 

  

 

 

 

Postiosoite Puhelin 0400 934 893 www.petriannila.fi 

Maijalankatu 9 B 5  info@petriannila.fi 

33720 Tampere Y-tunnus 2575707-7 

nen seinä ja väliseinä), P11 ATK-työhuone (maanvastainen seinä), P21 (maanvastainen seinä ja levykotelo) 

sekä P28 Keittiö (väliseinä). 

Oheisten toimenpiteiden kustannusarvio on 2 000 €. Kustannusarviossa ei ole otettu huomioon levyrakentei-

sen väliseinän alta mahdollisesti paljastuvia vaurioita. 

6.6 VÄLIPOHJARAKENTEET 

6.6.1 Rakenteet 

Rakennuksen perustiedot kortin perusteella välipohjarakenteet ovat paikalla valettuja betonilaattoja. Välipoh-

jalaattojen yläpinnassa on koko rakennuksen alalla erilaisia lattialaattoja. Tämän lisäksi esiintyy puulattioita 

luokkahuoneissa. Välipohjan alapinnan verhoilu vaihtelee tiloittain: pinnoitteena esiintyy vanhaa puuraken-

netta, erilaisia akustiikkalevyjä sekä maalattua betonipintaa. 

6.6.2 Havainnot 

Välipohjien ala- tai yläpinnan pintamateriaaleissa ei havaittu kosteusvaurioihin tai muuhun turmeltumiseen 

viittaavia merkkejä. Myöskään pintakosteudenosoittimella tehdyssä kartoituksessa ei havaittu koholla olevia 

kosteuslukemia. 

6.6.3 Toimenpidesuositukset 

Välipohjarakenteisiin ei kuntoarviossa tehtyjen havaintojen perusteella todennäköisesti kohdistu rakenteen 

teknisestä ikääntymisestä johtuvaa korjaustarvetta seuraavan 10 vuoden aikana. 

6.7 VÄLISEINÄRAKENTEET 

6.7.1 Rakenteet 

Väliseinärakenteet ovat pääosin tiilirakenteisia. Rakenteen pintamateriaalina esiintyy useita eri materiaaleja: 

tasoitetta, maalia ja tapettia. 

6.7.2 Havainnot 

Väliseinärakenteissa ei havaittu kosteusvaurioihin tai muuhun turmeltumiseen viittaavia merkkejä. Luokkati-

loissa pulpettien pöytälevyt ovat kuitenkin aiheuttaneet vähäisiä lähinnä ulkonäköön vaikuttavia pinnoitevau-

rioita. Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu koholla olevaa kosteuspitoisuutta. 

6.7.3 Toimenpidesuositukset 

Väliseinärakenteisiin ei kuntoarviossa tehtyjen havaintojen perusteella todennäköisesti kohdistu rakenteen 

teknisestä ikääntymisestä johtuvaa korjaustarvetta seuraavan 10 vuoden aikana. 
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6.8 IKKUNAT JA OVET 

Rakennuksen ikkunat ovat puukarmisia ja kaksilasia. 

6.8.1 Havainnot 

Ikkunoissa on havaittavissa selviä ikääntymisen merkkejä: maalin voimakasta hilseilyä, puuosien tummumis-

ta sekä turpoamista. Oheisten lisäksi useilla ikkunalaudoilla ja osin ulkoseinien sisäpinnoilla oli havaittavissa 

veden valumisesta syntyneitä jälkiä. Kenttätutkimuksen aikana käyttäjä raportoi ikkunoiden vuotavan erityi-

sesti rankkasateiden aikana. Pintakosteuskartoituksen perusteella kenttätutkimuksen aikaan rakenteen olivat 

kuitenkin kuivat. Kuvassa 6.8 on esitetty esimerkki ikkunoiden kunnosta, kyseinen esimerkki kuvaa ikkunoi-

den kuntoa yleisesti. Ikkunalaudalla on havaittavissa myös vähäinen kosteuden jättämä jälki. 

 

Kuva 6.8. Esimerkki ikkunoissa esiintyvistä vaurioista. 

Tehtyjen havaintojen perusteella ikkunat ja niiden liitokset eivät ole ilmatiiviitä, mikä havaittiin karmien ja 

seinien likaantumisena joidenkin ikkunoiden kohdalla. Ikkunoiden tiivistys ympäröiviä rakenteita vasten ei 

toteudu ikkunoiden ulkopinnoilla. Myöskään ikkunoiden vesipellitykset eivät kaikilta osin vastaa nykyisiä 

suosituksia kallistusten ja muodon osalta. Tämän lisäksi joissakin pelleissä on selviä vaurioita. Kuvassa 6.9 

vasemmalla on esitetty yksittäinen ikkuna Sepänkadun puolelta ja oikealla sisäpihan puolella esiintynyt vesi-

pellin vaurio. 
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Kuva 6.9. Kuvassa vasemmalla esimerkki ikkunoiden kunnosta Sepänkadun puolelta sekä oikealla sisä-

pihalla havaittu vesipellin vaurio. 

Ikkunoiden kautta kulkevan lämpöhäviön määrää voidaan oleellisesti pienentää ikkunoiden kunnostuksella 

tai vaihtamisella. Ikkunoiden kunnostuksen ja vaihtamisen yhteydessä on tärkeä ottaa huomioon riittävän 

korvausilman saaminen, koska nykyisellään ikkunoiden vuotoreitit muodostavat merkittävän tuloilmareitin. 

Asiaa on käsitelty tarkemmin talotekniikkaa käsittelevän luvun yhteydessä. 

6.8.2 Toimenpidesuositukset 

Ikkunat suositellaan kunnostettavan tai vaihdettavan paremman U-arvon omaaviin ikkunoihin jos tämä suo-

jelun kannalta on mahdollista. Valittu korjaustapa vaikuttaa oleellisesti ikkunaremontin kustannuksiin ja 

säästöä voidaan saavuttaa jos ikkunaremontti ajoitetaan samaan yhteyteen julkisivuremontin kanssa. 

Ikkunoiden kunnostuksen kustannusarvio on 140 000 €. Kunnostuksen kustannusarvio perustuu Haahtelan 

määrittämää Puuikkunan vaativa kunnostus- ja maalauskorjaus -korjaustapaan. Ikkunoiden uusimisen kus-

tannusarvio on 210 000 €. Uusien ikkunoiden kustannuksiin vaikuttaa erittäin merkittävästi valittavien ikku-

noiden U-arvo. Pienempi U-arvo nostaa uusien ikkunoiden kustannuksia. 

6.9 TALOTEKNIIKKA 

6.9.1 Rakenne 

Rakennuksessa on koneellinen poisto sekä yksittäisissä erikoistiloissa erillinen koneellinen järjestelmä. Pois-

toilmanvaihto tapahtuu pääasiallisesti vanhojen tiilihormien kautta. Tuloilmakanavat puuttuvat pääosin ti-

loista. 

6.9.2 Havainnot 

Rakennuksen poistoilmaventtiilit ovat monin paikoin erittäin likaisia. Ilmanvaihto ei vastaa nykyisä vaati-

muksia ja korvausilman saanti perustuu pitkälti ikkunoiden vuotojen kautta tapahtuviin ilmavuotoihin. Ikku-

noiden tiivistämisen seurauksena korvausilman saanti vähenee todennäköisesti merkittävästi, mikä voi edel-

lyttää ilmanvaihdon tehostamista vähintään tuloilmakanavilla. Tekniseltä kannalta tarkasteltuna ilmanvaih-

dossa ei esiinny korjaustarvetta, mutta muut tehtävät korjaukset (erityisesti ikkunaremontti) sekä tilojen käyt-

tötarkoitus voivat johtaa ilmanvaihdon tehostamistarpeeseen. 
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Rakennuksessa on tehty joitakin muutoksia viemäröinteihin. Tämä oli havaittavissa uusien muoviviemärei-

den asennuksina pesualtaiden yhteyteen sekä vanhojen valurautaisten viemäreiden sulkemisena. Viemärei-

den tiivistystavat (suljetussa ja käytössä olevissa viemäreissä) olivat kirjavia ja osin tiivistykset ovat tulleet 

teknisen käyttöikänsä päähän. Kuvassa 6.10 on esimerkki pohjakerroksen poikien WC:n (tila P29 WC) pesu-

altaan tiivistyksestä. Lisäksi yksittäisissä WC-istuimissa esiintyy vesivuotoa istuimen sisällä, mikä kasvattaa 

rakennuksen vedenkulutusta. Merkittävimpiä puutteita havaittiin kellarikerroksen saunatiloissa, mutta nämä 

on käsitelty Märkätilat-luvussa. 

 

Kuva 6.10. Poikien WC:n (P29) ikääntynyt viemäritiiviste. 

Valurautaviemäreiden kuntoa ei voida selvittää kuntoarvion menetelmin. Huoltomies tiesi näihin liittyneen 

ongelmia. Kuvassa 6.11 on esitetty viemäreiden pystykuilun alaosa tilasta P02 Kahvio. Kyseisessä kohdassa 

on selvästi havaittava kosteus- ja mikrobivaurio kotelon puu- ja levyrakenteissa. Huoltomiehen kertoman 

mukaan kyseisellä kohdalla ylimmässä kerroksessa putki oli jäätynyt, mikä oli johtanut veden valumiseen 

kyseisessä kuilussa. Kuilun kuntoa ei voitu tarkastaa rakennetta purkamatta. 
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Kuva 6.11. Talotekniikka kuilun alaosassa tilasta P02 Kahvio havaittu selvä kosteus- ja mikrobivaurio. 

Kuvassa 6.12 on esitetty kellarikerroksen saunaosaston läheisen teknisen tilan osalta rakennuksen lämmitys-

järjestelmän kuntoa, mittareita ja sulkuja. 

 

Kuva 6.12. Lämmitysjärjestelmän kuntoa havainnollista esimerkki kellarikerroksen saunaosaston lähei-

syydessä sijaitsevasta teknisestä tilasta. 

Kuvassa 6.13 on esimerkki yksittäisen luokkahuoneen valaistuksesta, joka vaikuttaa käyttötarkoitus huomi-

oon ottaen tarkoituksen mukaiselta. Valaistus on rakennuksessa toteutettu pääosin loisteputkivalaisimin. 
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Kuva 6.13. Esimerkki yksittäisen luokkahuoneen valaistusjärjestelyistä. 

Sähkö- ja tietoteknisissä järjestelmissä ei havaittu merkittäviä korjaustarpeita. Sähkö- ja tietoteknisiin järjes-

telmiin kohdistuvat muutos- ja uudistamistarpeet tulevat seuraavan 10 vuoden aikana todennäköisesti liitty-

mään rakennuksen tai tilojen käyttötarkoituksen muutoksiin sekä järjestelmiin kohdistuvien vaatimusten 

muutoksiin. Sähkökaapeilla pääosa sulakkeista on käytössä/varattuja, mikä voi vähäistä merkittävimpien 

muutostöiden kohdalla tarkoittaa myös sähkökeskusten kapasiteetin kasvattamista. 

6.9.3 Toimenpidesuositukset 

Valurautaisia viemäreitä on poistettu käytöstä, mutta syytä käytöstä poistoon ei ollut tiedossa. Valurautaisten 

viemäreiden kuntoa ei myöskään tunneta, minkä johdosta suositellaan viemärien kuntotutkimuksen suoritta-

mista. Samassa yhteydessä on suositeltavaa selvittää käyttövesi- ja lämmitysverkoston kunto. Putkistojen 

kuntotutkimuksen kustannusarvio on 5 000 €. 

Tavanomaisen putkiremontin kustannusarvio on 250–500 €/m². Mikä 350 €/m² hintaa käyttäen tarkoittaa 

kyseisen rakennuksen kohdalla noin 2,7 miljoonaa euroa. Kuntoarvion havaintojen perusteella putkistojen 

korjaaminen on todennäköisesti ajankohtaista lähitulevaisuudessa. 

Kun rakennuksessa tehtävät korjaukset sekä tilojen tulevaisuuden käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset on 

määritetty, tulee näiden perusteella teettää ilmanvaihdon kunnostus-/korjaussuunnittelu, jos se katsotaan 

tarpeelliseksi. Suunnittelun kustannusarvio 100 000 €. Kustannusarviossa on oletettu, että kiinteistöön toteu-

tetaan perusteellinen ilmanvaihdon uusiminen. Mikäli ilmanvaihto päätetään kunnostaa vähäisissä määrin, on 

suunnittelun kustannus merkittävästi pienempi. Vastaavasti varsinaisen korjauksen kustannus riippuu valitta-

vasti menetelmistä. 
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6.10 MÄRKÄTILAT 

6.10.1 Havainnot 

Rakennuksen märkätilat ja vesipisteet voidaan jakaa neljään luokkaan: 

1) vesipisteet luokkahuoneissa 

2) WC-tilat 

3) Siivouskomerot 

4) Kellarikerroksen saunaosasto. 

Luokkahuoneissa esiintyy vesipisteitä, joista monet sijaitsevat puisen opettajakorokkeen kohdalla. Pesualtai-

den alapuolisissa rakenteissa ei kuitenkaan havaittu merkkejä kosteus- tai mikrobivaurioista eikä pintakos-

teusmittauksissa havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Puinen kotelorakenne vesipisteen yhteydessä on 

kuitenkin riski. 

WC-tilojen rakenteissa ei myöskään esiintynyt viitteitä kosteus- tai mikrobivaurioista eikä rakenteiden kos-

teuspitoisuus pintakosteusmittauksissa osoittanut tavanomaista korkeammaksi. WC-tiloissa esiintyi luvussa 

6.9.2 tarkemmin käsiteltyjä ikääntyneitä viemärien tiivistyksiä, jotka voivat johtaa sisäilmahaittoihin. 

Rakennuksesta löytyy lukuisia siivouskomeroita. Siivouskomeroissa ei todennäköisesti ole vaatimusten mu-

kaisia vedeneristeitä ja seinien pintamateriaaleissa olikin havaittavissa kosteudesta aiheutuneita pintamateri-

aalien vaurioita. Pintakosteusmittausten perusteella siivouskomeroiden rakenteet olivat kuitenkin tutkimus-

hetkellä kuivia. 

Kellarikerroksen saunatiloissa (tilat K01…K10 ja K14) esiintyi kenttätutkimuksessa voimakas mikrobiperäi-

nen / viemärin haju. Seinärakenteissa esiintyi pintamateriaalien vaurioita, jotka viittaavat rakenteiden kor-

keana kosteuspitoisuuteen. WC-tilan WC-istuin on poistettu paikaltaan ja viemäri on avoin. Kuvassa 6.14 on 

esitetty saunaosaston tiloissa tehtyjä havaintoja. 

  

Kuva 6.14. Saunaosastossa tehtyjä havaintoja: vasemmalla WC:n avoin viemäri ja oikealla portaiden 

alapään kohdalle sijoittuvan seinärakenteen pinnoitevaurioita. 
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6.10.2 Toimenpidesuositukset 

Niihin siivouskomeroihin, joissa pestään siivousvälineitä niin, että rakenteet kastuvat, tulisi asentaa nykyvaa-

timusten mukaiset vedeneristeet. 

Saunaosaston ovat perusteellinen uudistamisen tarpeessa. Välittömänä toimenpiteenä avoimet viemärit (pois-

tetun WC-istuimen kohdalta sekä lattiakaivot) tulisi sulkea ilmatiiviisti, jotta viemäreistä tulevien hajujen 

leviäminen estetään. Lisäksi saunaosaston ja kellarikerroksen työskentelytilojen ovi suositellaan suljettavan 

ilmatiiviisti korjauksiin asti. 

Saunaosaston tilojen perusteellisen korjaamisen kustannusarvio on 155 000 €. Tiloihin valittavat pintamate-

riaalit ja tilojen tuleva käyttötarkoitus vaikuttavat merkittävästi korjauksen kokonaiskustannukseen. 

6.11 SISÄILMA 

Luokkahuoneessa P217 Luokka esiintyi muista tiloista selvästi poikkeava mahdollisesti mikrobiperäinen 

haju. Hajun lähdettä ei pystytty paikantamaan kuntoarvion menetelmillä. Vesipisteen alapuolella oleva pui-

nen opettajakoroke vaikutti hyväkuntoiselta. Muillakaan pinnoilla ei havaittu kosteusrasitukseen-/vaurioihin 

viittaavia merkkejä. Toimenpiteeksi suositellaan vähintään puisen opettajakorokkeen purkamista/avaamista 

ja vaurioiden selvittämistä sen alapuolisista rakenteista. Opettajakorokkeen (n. 16 m²) purkamisen ja hajun 

lähteen (sisäilmatutkimukset) selvittämisen kustannusarvio on 2 000 €. 

Kellarikerroksen saunatiloissa esiintyi voimakas mikrobiperäinen/viemäristä aiheutuva haju, jota on käsitelty 

tarkemmin märkätilat luvussa. 

Kaikissa luokkahuoneissa esiintyi jonkin verran pölyä pöytien pinnalla. Tilojen pölyisyyteen viittaavat myös 

ikkunoiden vuotojen jättämät likautumat sekä paikoin erittäin likaiset poistoilmakanavat. Oheisesta johtuen 

tilojen siivoamisesta suositellaan tehostettavan. 

6.12 HAITTA-AINEET 

Toimeksiantoon ei sisältynyt haitta-ainekartoitusta. Mahdollisia muutos- ja kunnossapitotöitä tulee kuitenkin 

edeltää haitta-ainekartoitus ja riittävän laaja näytteenotto tarvittavien rakenteiden osalta. Mahdollisia haitta-

ainelähteitä ovat ainakin seuraavat: 

 seinien pintamateriaalit 

 lattialaattojen liima-aineet 

 putkikanaaleissa kulkevien putkien eristeet 

 muut talotekniikan eristeet 

 luokkahuoneiden akustiikkalevyt 

 maanvastaisten rakenteiden kosteudeneristeet. 
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6.13 ESTEETTÖMYYS 

Rakennus ei täytä esteettömän rakennuksen tuntomerkkejä. Havaittuja puutteita olivat mm. seuraavat asiat: 

 ulko-ovilla on paikoin korkeat kynnykset, raskaat ovet ja ahtaat tuulikaapit 

 rakennuksesta puuttuu hissit ja lukuisilla portailla ei ole luiskia pyörätuolin käyttöä varten, eikä kai-

kin osin kaiteita 

 rakennuksen WC- ja sosiaalitilojen ovet ovat paikoin kapeita ja tilat itsessään lisäksi ahtaita. 

7 RAKENNUKSEN POHJAKUVAT 

Seuraavilla sivuilla on esitetty rakennuksen pohjakuvat, joihin on kirjattu luvussa 6 esitettyjen havaintojen 

osalta merkittävimmät. 
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