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1 Yleistiedot 

Tutkimuskohde: 

Henrikin yhtenäiskoulu 
B-osa 
Moisiontie 16 
Nousiainen 

Tilaaja: 

Jarmo Rauvola 
Tekninen johtaja 
Nousiaisten kunta 
jarmo.rauvola@nousiainen.fi 
 

Tutkimusryhmä:  

Sanna Snell DI, RTA 
Linda Lintervo RI (amk) 

Tutkimuksen ajankohta 

Tutkimukset kohteessa tehtiin 4.-7.12.2020 

 

Tutkimusten tarkoitus 

Tarkoituksena on selvittää Henrikin yhtenäiskoulun B-osan alapohjarakenteiden rakenne 

ja kosteustekninen toiminta. Tutkimus tehtiin kohteen saneerauksen hankesuunnittelua 

varten. 
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2 Kohteen yleiskuvaus 

Rakennus on vuonna 1968 käyttöönotettu betonirakenteinen koulurakennus. Rakennus 

on pilari-palkkirunkoinen. Alapohjat ovat betonisia kaksoislaattarakenteita. Alapohjat ovat 

tuulettuvia ja osin maanvaraisia rakenteita. Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoil-

manvaihto. Aiempia tutkimuksia on tehty peruskoulun tiloissa vuonna 2018. Tutkimuk-

sissa löytyi ongelmallisia rakenteita ryömintätilasta, jossa tuuletus oli puutteellinen ja ti-

lassa oli runsaasti orgaanista rakennusjätettä sekä tilaan valui sade- ja sulamisvesiä. 

B-osalla on rakennuksen pituussuunnassa kulkeva putkikanaali, jonne kulku on B-osan 

päässä pohjakerroksessa.  Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta. Toisen ker-

roksen varastotilasta on käynti IV-konehuoneeseen, joka on rakennettu vesikatolle. Koh-

teen saneeraushistoriasta ei ole tarkempia tietoja. 

3 Lähtötiedot 

Pohjapiirustuksia vuosilta 1976 ja 1999 

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset: 

- Kuntotutkimus, Raksystems Oy 27.3.2018 

- Kuntokartoitus, Tehokuivaus Oy, 2.2.2016 

 

4 Tutkimusmenetelmät, mittaus- ja näytteenottolaitteet 

Tutkimuksissa käytettiin seuraavia kalibroituja mittalaitteita 

Pintakosteuden havainnointi - Pintakosteusilmaisin Gann Hydromette UNI 1 / Hydrotest LG1 

Kosteusmittaukset - Vaisala HM40, lukulaite HM40 ja mittapäät HMP42, HMP40S 
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5 Rakennetekniset tutkimukset 

5.1 Alapohjat ja kanaalit 

5.1.1 Rakenne 

Alapohjarakenteisiin tehtiin eri puolille rakennusta rakenneporauksia kosteusmittausten 

yhteydessä alapohjarakenteen toteutustavan selvittämiseksi. Kosteusmittauspaikat ovat 

merkittynä pohjakuviin liitteessä 2. 

Rakenteet rakenneavausten perusteella sisältä ulospäin: 

AP1 Alapohja   

Lattian pintakäsittely  

(muovimatto + liima + tasoite) 

n.80 mm Pintabetoni 

n. 50 mm Polystyreenieriste 

n. 90 mm Betoni 

 ilmaväli 

 hiekka 

 

AP2 Alapohja ryömintätilan yläpuoliset osat 

Lattian pintakäsittely  

(muovimatto + liima + tasoite) 

n.80 mm Pintabetoni 

n. 50 mm Polystyreenieriste 

n. 90 mm Betoni  

 ryömintätila 

 hiekka 

 

 

5.1.2 Havainnot ja mittaustulokset  
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Kuvat 1. ja 2. Lattiamattojen kiinnitysliimat ovat vaurioituneet kosteuden vaikutuksesta en-

tisessä monistamossa (B115). Lattiamattojen alta mitattiin korkeita kosteuspitoisuuksia 

viiltomittausmenetelmällä.  

 
Kuvat 3. Alapohjan läpivientejä on tiivistetty uretaanivaahdolla.  
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Kuvat 4. Yleiskuva putkikanaalista. Kanaalin seinämissä ja pohjassa on käytetty bitumi-

sivelyä vedeneristeenä.  

 
Kuvat 5. ja 6. Alapohjan tiivistämättömiä läpivientejä putkikanaalissa.  

 
Kuvat 7. Putkikanaalin tarkastusluukku.  
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Kuvat 8. Muottilautoja putkikanaalin matalassa päädyssä.  

 
Kuvat 9. ja 10. Yleiskuvia ryömintätilasta.  

 
Kuvat 11. ja 12. Jäämiä muottilaudoista betonirakenteiden pinnoilla sekä maapohjan 

päällä.  
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Tarkemmat tulokset kosteusmittauksista ja pintakosteuskartoituksesta ovat liitteessä 1 ja 

2.  

Rakennuksen Moisiontien puoleisessa päädyssä alapohjarakenne on maanvastainen. 

Maanvastaisen alapohjan alapuolella havaittiin rakenneavauksissa olevan hieno hiekka, 

joka oli painunut ja maatäytön ja kantavan laatan välissä on ilmatila.  

Rakennuksen keskiosalla kulkee putkikanaali ja alapohjarakenne on tältä osin tuulettuva. 

Ryömintätilassa maapohja on hyvin kosteutta sitovaa ja nostavaa hienoa hiekkaa. B-osan 

päädyssä olevissa tiloissa alapohjarakenne on maanvastainen ja se on saneerattu. Sa-

neerausajankohdasta ei ole tarkempaa tietoa. Päätyosan maanvastainen alapohjara-

kenne rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

Alapohjan tuuletusta on yleisesti parannettu asentamalla koko B-osan alueelle tuule-

tuspaaluja vuonna 2019. Samassa yhteydessä ryömintätilasta on poistettu maa-ainesta 

sekä mikrobivaurioituneet orgaaniset rakennusjätteet.  

B-osan alapohjiin sekä ulkoseinien alaosiin suoritettiin pintakosteuskartoitus. Alueille, 

joissa havaittiin kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja, suoritettiin tarkentavia viiltomit-

tauksia lattiapinnoitteen alla olevan kosteuspitoisuuden selvittämiseksi sekä porareikämit-

tauksia alapohjarakenteen rakennekosteuden selvittämiseksi. Viiltomittauksia suoritettiin 

entiseen monistamoon (B115), koulukuraattorin huoneeseen (B101.1) sekä kuvaamatai-

don luokkaan (B125). Porareikämittaukset suoritettiin entiseen monistamoon (B115) ja 

koulukuraattorin huoneeseen (B101.1).  

Entisessä monistamossa havaittiin korkeita kosteuspitoisuuksia lattiamaton alla. Aistinva-

raisesti havaittiin mattoliiman vaurioitumista kosteuden vaikutuksesta sekä mikrobipe-

räistä hajua muovimaton alla vesipisteen läheisyydessä. Myös porareikämittauksissa ha-

vaittiin pintabetonilaatan olevan märkä. 

Koulukuraattorin huoneeseen (B101.1) tehdyissä viiltomittauksissa ei havaittu poikkeavia 

kosteuspitoisuuksia linoleum-maton alla. Huoneeseen tehdyissä porareikämittauksissa ei 

havaittu poikkeavaa rakennekosteutta. Porareikämittaukset tehtiin pintalaattaan ja kanta-

vaan laattaan.  

Musiikkiluokkaan (B125) tehdyissä viiltomittauksissa ei havaittu poikkeavia kosteuspitoi-

suuksia muovimaton alla.  

 

5.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennuksessa on maanvastaiset alapohjarakenteet Moisiontien puoleisessa päädyssä. 

Porareikämittausten yhteydessä tehdyissä koeporauksissa havaittiin täyttömaan painu-

neen kantavan betonilaatan alta. Avauskohdasta havaittiin ilmavirta sisätiloihin päin. 

Myös maanvastaisen alapohjan alueelle on asennettu tuuletuspaalut kantavan laatan il-

matilan tuuletuksen mahdollistamiseksi. Ennen tuuletuspaalujen asentamista alapohjaan 

on kohdistunut kosteusrasitusta. Tilamuutosten yhteydessä opettajien työskentelytilaan ja 
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koulukuraattorin huoneeseen on asennettu linoleum-matto. Maanvaraisen alapohjan alu-

eella ei havaittu poikkeavia kosteuspitoisuuksia lattiapinnoitteen alapuolella. Myöskään 

pinta- ja kantavaan betonilaattaan tehdyissä porareikämittauksissa ei havaittu poikkeavia 

rakennekosteuden arvoja.  

Entiseen monistamoon tehtiin tarkentavia viiltokosteusmittauksia, sillä tilassa havaittiin 

kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja. Viiltomittausten tuloksia täydennettiin edelleen 

rakennekosteusmittauksilla. Kosteus oli muovimattolattiapinnoitteen alla paikallisesti ke-

rääntynyt korkeaksi (RH 86-91 %) ja ko. kohdilla havaittiin viitteitä mattoliiman hajoami-

sesta. Rakennekosteusmittauksissa betonin kosteuspitoisuus pintalaatassa oli RH 99%. 

Kyseessä on todennäköisesti aktiivinen vesivuoto. Alueelle suositellaan tarkentavia ra-

kennekosteusmittauksia vauriolaajuuden selvittämiseksi. Kastuneet rakenteet tulee kui-

vata. Kuivauksen jälkeen pintalaatan betonipinta tulee puhdistaa vaurioituneesta mattolii-

masta ja tasoitteesta sekä asentaa uudet lattiapinnoitteet.  

Rakennuksen keskiosalla kulkevassa putkikanaalissa havaittiin alkuperäisiä bitumisive-

lyitä, jotka voivat sisältää haitta-aineita. Putkikanaalissa havaittiin mikrobiperäistä hajua. 

Putkikanaalin päässä tunnelin korkeus laskee ja alueella on rakennusaikaisia muotti-

laudoituksia. Putkikanaalin matalassa päässä on todennäköisesti myös suora yhteys 

maaperään. Kanaalissa havaittiin runsaasti alapohjan tiivistämättömiä läpivientejä. Käytä-

vällä on putkikanaalin tarkastusluukkuja. Putkikanaalin läpiviennit tulee tiivistää ilmatii-

viiksi. Myös tarkastusluukut tulee tiivistää ilmatiiviiksi. Putkikanaalin tulisi olla kaikkina ai-

koina alipaineinen käytävätiloihin nähden, jotta putkikanaalista olevat epäpuhtaudet eivät 

pääsisi sisäilmaan.  

Ryömintätilassa havaittiin muottilaudan palasia sekä betonirakenteiden pinnalla, että 

maapohjan päällä. Osa alapohjan läpivienneistä on tiivistämättä, jolloin ryömintätilassa 

olevilla epäpuhtauksilla on pääsy sisäilmaan, mikäli sisätilat ovat alipaineisia ryömintäti-

laan nähden. Ryömintätila jatkuu rakennuksen alla opettajanhuoneen ja opettajien työti-

lan väliseinään saakka. Alapohjan läpiviennit suositellaan tiivistämään ilmatiiviiksi.  

 

6 Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä 

- Entisen monistamon B115 vesivahingon syyn ja vaurion laajuuden selvittäminen 
kosteusmittauksin. Vaurion korjaaminen ja uusien lattiapinnoitteiden asentami-
nen. 

- Alapohjan läpivientien tiivistäminen. 

- Putkikanaalin tarkastusluukkujen tiivistäminen. 
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Turussa 29.1.2021, 

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
 
 

    
Sanna Snell    Sanna Pohjola 
DI, RTA, Osastopäällikkö   MML, Osastopäällikkö  
       

Liitteet 

Liite 1 Mittaustulokset 

Liite 2 Kosteuskartoitus 
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1 

 
 
 
 
Rakenteiden kosteudet, porareikämenetelmä 
 

Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmai-
simella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, porattiin rakenteiden suh-
teellisen ja absoluuttisen kosteuden määrittämiseksi reiät (16 mm). Reiät puhdistettiin ja 
tulpattiin. Suhteellinen ja absoluuttinen kosteus sekä lämpötila mitattiin olosuhteiltaan ta-
saantuneissa rei’issä. Mittalaitteina olivat Vaisalan HM40- ja HMI41-näyttölaitteet sekä 
HMP40S- ja HMP44-mittapäät. Mittaustulokset on esitetty oheisessa taulukossa. 
 

Mittaus-
piste 

Tila Rakenneosa Mittauspisteen sijainti Reiän 
syvyys, 

mm 

Pvm Suhteelli-
nen kos-
teus, % 

Absoluutti-
nen kos-

teus, g/m3 

Lämpötila, 
°C 

K1 B115 Alapohja Vesipisteen läheisyydessä 30 7.12.20 98,6 16,01 18,9 

K1 B115 Alapohja Vesipisteen läheisyydessä 60 7.12.20 99,2 15,93 18,7 

K2 B101.1 Alapohja Lähellä ulkoseinälinjaa 30 7.12.20 63,1 13,01 23 

K2 B101.1 Alapohja Lähellä ulkoseinälinjaa 120 7.12.20 68,0 13,42 22,2 

 
 
Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 
 

Pvm Sisäilma Ulkoilma 

 Suhteellinen 
kosteus, % 

Absoluuttinen 
kosteus, g/m3  

Lämpötila, °C Suhteellinen 
kosteus, % 

Absoluuttinen 
kosteus, g/m3  

Lämpötila, °C 
 

7.12.20 30,41 4,99 19,1 70,0 4,73 3,2 

7.12.20 33,0 5,91 20,6 70,0 4,73 3,2 

 
 
 
 

Rakenteiden kosteudet, viiltomittausmenetelmä 
 
Rakenteisiin, joissa todettiin vertailuarvoon nähden kohonnutta kosteutta kosteudenilmai-
simella tai joissa oli muuten epäiltävissä poikkeavaa kosteutta, viillettiin lattiapäällystee-
seen reiät suhteellisen kosteuden määrittämiseksi lattiapäällysteen alta. Suhteellinen kos-
teus mitattiin tasaantuneissa olosuhteissa. Mittalaitteina olivat Vaisalan HMI41-
näyttölaitteet ja HMP42-mittapäät. Tulokset, rakenteen ilmatilan suhteellinen kosteus (%) ja 
lämpötila (°C) on esitetty oheisessa taulukossa. 
 

Mittaus-
piste 

Tila Raken-
neosa 

Mittauspisteen sijainti Pvm Suhteellinen 
kosteus, % 

Lämpötila, 
°C 

VM1 B115 Alapohja Vesipisteen läheisyydessä 4.12.20 99,1 19,2 

VM2 B115 Alapohja Huoneen keskialueella 4.12.20 85,6 19,2 

VM3 B101.1 Alapohja Lähellä ulkoseinälinjaa 4.12.20 68,0 19,7 

VM4 B125 Alapohja Lähellä ulkoseinälinjaa 4.12.20 53,1 18,8 

 
Sisä- ja ulkoilman olosuhteet mittausten aikana olivat seuraavat: 
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Pvm Sisäilma Ulkoilma 

 Suhteellinen 
kosteus, % 

Absoluuttinen 
kosteus, g/m3  

Lämpötila, °C Suhteellinen 
kosteus, % 

Absoluuttinen 
kosteus, g/m3  

Lämpötila, °C 
 

4.12.20 32,0 5,25 19,1 95 5,03 0,8 

4.12.20 32,0 5,25 19,1 95 5,03 0,8 

4.12.20 33,0 5,93 20,6 95 5,03 0,8 

4.12.20 30,1 5,18 19,9 95 5,03 0,8 

 



Henrikin yhtenäiskoulu B-osa 1. kerros

Moisiontie 16, Nousiainen 6.3.2017

22500578 – 309

KOSTEUSKARTOITUS 4.12 – 7.12.2020

LIITE 2

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

Pintakosteusmittarin näyttämä 

lattiassa alle 70
Pintakosteusmittarin näyttämä 

lattiassa 70 – 90

Pintakosteusmittarin 

näyttämä seinässä alle 60
Pintakosteusmittarin 

näyttämä seinässä 60 – 80

Pintakosteusmittarin näyttämä 

lattiassa yli 90

Pintakosteusmittarin 

näyttämä seinässä yli 80

MB = mosaiikkibetoni, B = betoni, M = maalattu betoni MM = muovimatto, AB = akryylibetoni, VL = vinyylilaatta, L = linoleum

VK VIILTOKOSTEUSMITTAUKSET

K
PORAREIKÄKOSTEUSMIT-

TAUKSET

K1, 30 mm 99 %

K1, 60 mm 99 %

VK 1

99 % VK 4

53 %

MM

L

MM

MMMM

MM

L

VK 2

86 %

VK 3

68 %

K2, 30 mm 63 %

K2, 120 mm 68 %
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1 Yleistiedot 

Tutkimuskohde: 

Henrikin yhtenäiskoulu 
B-osa 
Moisiontie 16 
Nousiainen 

Tilaaja: 

Jarmo Rauvola 
Tekninen johtaja 
Nousiaisten kunta 
jarmo.rauvola@nousiainen.fi 
 

Tutkimusryhmä:  

Sanna Snell DI, RTA 
Linda Lintervo RI (amk) 

Tutkimuksen ajankohta 

Tutkimukset kohteessa tehtiin 21.1.2021 

 

Tutkimusten tarkoitus 

Tarkoituksena on selvittää Henrikin yhtenäiskoulun B-osan ulkoseinärakenteiden kuntoa 

ja kosteusteknistä toimintaa. Tutkimus tehtiin kohteen saneerauksen hankesuunnittelua 

varten. 
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2 Kohteen yleiskuvaus 

Rakennus on vuonna 1968 käyttöönotettu betonirakenteinen koulurakennus. Rakennus 

on pilari-palkkirunkoinen. Alapohjat ovat betonisia kaksoislaattarakenteita. Alapohjat ovat 

tuulettuvia ja osin maanvaraisia rakenteita. Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoil-

manvaihto.  

Ulkoseinät ovat sisäkuoreltaan betonirakenteisia. Pitkillä sivuilla julkisivumateriaalina on 

käytetty betonirakenteisia kuorielementtejä. Moisiontien puoleinen pääty on tiiliverhottu. 

Kellarikerroksessa on osittain maanvastaisia seiniä. Ulkoseinien lämmöneristeenä on 

käytetty mineraalivillaa.  

B-osalla on rakennuksen pituussuunnassa kulkeva putkikanaali, jonne kulku on B-osan 

päässä pohjakerroksessa.  Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta. Toisen ker-

roksen varastotilasta on käynti IV-konehuoneeseen, joka on rakennettu vesikatolle. Koh-

teen saneeraushistoriasta ei ole tarkempia tietoja. 

3 Lähtötiedot 

Pohjapiirustuksia vuosilta 1976 ja 1999 

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset: 

- Kuntotutkimus, Raksystems Oy 27.3.2018 

- Kuntokartoitus, Tehokuivaus Oy, 2.2.2016 

 

4 Tutkimusmenetelmät, mittaus- ja näytteenottolaitteet 

Tutkimuksissa käytettiin seuraavia kalibroituja mittalaitteita 

Pintakosteuden havainnointi Pintakosteusilmaisin Gann Hydromette UNI 1 / Hydro-

test LG1 
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5 Rakennetekniset tutkimukset 

5.1 Ulkoseinät 

5.1.1 Rakenne 

Ulkoseinärakenteisiin tehtiin eri puolille rakennusta rakenneporauksia ulkoseinärakenteen 

selvittämiseksi ja näytteenottoa varten. Lännen puoleiselle julkisivulle tehtiin tilaajan toi-

mesta timanttiporauksella kaksi rakenneavausta.  

Rakenteet rakenneavausten perusteella sisältä ulospäin: 

RA1 maanvastainen seinä 0 krs, luokka B006 

130 mm Tiilimuuraus  

100 mm Mineraalivillaeriste (Näyte M1) 

 Bitumisively 

Betoni 

 

RA2 ja RA4 elementtiverhotut julkisivut 1 krs, luokka B126 

80 mm Betoni 

70 mm Mineraalivillaeriste (Näyte M2 ja M4) 

60 mm Kuorielementti 

  

RA3 elementtiverhotut julkisivut 1 krs, opettajanhuone B102 

60 mm Betoni 

100 mm Mineraalivillaeriste (Näyte M3) 

60 mm Kuorielementti 

 

RA5 tiiliverhottu päätyseinä 2 krs, käytävä B200 

70 mm Betoni 

100 mm Mineraalivillaeriste (Näyte M5) 

130 mm Tiilimuuraus 

 

RA6 elementtiverhotut julkisivut 2 krs, varasto B202 

60 mm Betoni 

120 mm Mineraalivillaeriste (Näyte M6) 

60 mm Kuorielementti 

 

RA7 elementtiverhotut julkisivut 2 krs, varasto B214 

65-70 mm Betoni 

110 mm Mineraalivillaeriste (näyte M7) 

60 mm Kuorielementti 
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5.1.2 Havainnot ja mittaustulokset  

 

 

 
Kuvat 1. Moisiontien puoleinen tiilimuurattu julkisivu. Julkisivussa on havaittavissa rapau-

tuneita tiiliä.  

 
Kuva 2. Rapautuneita tiiliä Moisiontien puoleisessa päätyjulkisivussa. 
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Kuvat 3. Tiilisaumoissa on havaittavissa halkeilua ja murtumista.  

 
Kuva 4. Moisiontien puoleisen päätyjulkisivun kuorielementissä on pakkasrapautumisen 

aiheuttamaa halkeilua. Todennäköisesti teräkset ovat halkeamakohdalla korroosiotilassa.  
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Kuva 5. Kuorielementeissä on monin paikoin jäkäläkasvua.  

 

 
Kuva 6. Lumi ja jää pakkautuvat elementtien muotojen päälle lisäten rakenteeseen koh-

distuvaa kosteusrasitusta. 
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Kuva 7. Betonielementeissä on monin paikoin havaittavissa ruostuneita teräksiä.   

 
Kuva 8. Pakkasrapautuman aiheuttamaa halkeilua elementin pinnassa. Halkeamien 

kautta vesi pääsee tunkeutumaan sisälle rakenteeseen. 
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Kuva 9. Halkeilua esiintyy kauttaaltaan julkisivujen elementeissä. 

 
Kuva 10. Elementin reuna on rapautunut. 

 

Ulkoseinärakenteiden mineraalivillaeristeistä otettiin yhteensä 7 materiaalinäytettä mikro-

bien suoraviljelyyn. Näytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen akkreditoidussa laboratori-

ossa Kuopiossa. Kolmessa näytteessä seitsemästä todettiin eristemateriaalissa mikrobi-

kasvustoa. Näytteenotto tehtiin pistokoeluontoisena eikä pienellä näytemäärällä saada 

kattavaa ja luotettavaa kuvaa koko rakennusosan ulkoseinärakenteen eristeiden kun-

nosta.  



   

 
 

 

10(11) 
 

TUTKIMUSSELOSTUS                               18.3.2021  

22503234-303 

HENRIKIN YHTENÄISKOULU B-OSA 

   

 

Moisiontien puoleisessa tiilimuuratussa julkisivussa havaittiin jonkin verran rapautuneita 

tiiliä. Maasta käsin tehdyn tarkastelun perusteella tiilisaumoissa on halkeilua ja rapautu-

mista. Julkisivuja tarkasteltiin ulkopuolelta maasta käsin. Elementtijulkisivuissa kauttaal-

taan on havaittavissa halkeilua betonin pinnassa. Näkyvillä on myös monin paikoin ruos-

tuneita teräksiä. Ajan saatossa ruostuneita teräksiä on monin paikoin korjattu laastipaik-

kauksin, joita on näkyvillä julkisivussa.  

Päätyjulkisivun osalta otettiin yksi materiaalinäyte mikrobien suoraviljelyyn ja näytteessä 

havaittiin kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Päätyseinään tehdyssä koeporauksessa 

aistittiin mikrobiperäistä hajua sekä voimakas ilmavirta rakenteesta sisälle päin. 

Kellarikerroksen ulkoseinään, joka on osittain maanvastaiseen, tehtiin koeporaus, jonka 

yhteydessä otettiin materiaalinäyte mikrobianalyysiin. Näytteessä todettiin vain yksittäisiä 

pesäkkeitä kosteusvaurioindikaattorimikrobisukua Fusarium ja Streptomyces suvun -bak-

teereja. Tulos viittaa mikrobikasvustoon. 

Ensimmäisen kerroksen ulkoseinien mineraalivillaeristeistä otetuissa materiaalinäytteissä 

havaittiin yhdessä näytteessä kolmesta selkeä mikrobivaurio. Toisen kerroksen ulkosei-

nien eristemateriaaleista otetuissa kahdessa näytteissä toisessa havaittiin viitteitä mikro-

bikasvustosta. Alkuperäiset laboratorioanalyysivastaukset on esitetty liitteessä 2. 

5.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Tehdyn tutkimuksen ja laboratorioanalyysien tulosten perusteella voidaan todeta, että ul-

koseinien lämmöneristeissä on paikallisia mikrobivaurioita. Vauriot ovat voineet syntyä ra-

kenteiden ikääntyessä, mutta myös alkuperäisten ikkunoiden pellitykset ja vanhat vaurioi-

tuneet elementtisaumat ovat voineet edistää kosteuden pääsyä rakenteisiin. Päätyjulkisi-

vun tiilimuurauksen laastipurseet ovat voineet kuljettaa kosteutta mineraalivillaeristee-

seen, jolloin materiaali on päässyt vaurioitumaan.  

Kuorielementtien saumakohdissa ei havaittu tuuletusputkia, joten on todennäköistä, että 

ulkoseinärakenne ei tuuletu riittävästi. Myöskään tiilimuuratussa päätyjulkisivussa ei ha-

vaittu tuuletusta mahdollistavia avoimia tiilimuurauksen pystysaumoja.  

Tiilimuuratussa julkisivussa oli havaittavissa rapautuneita tiiliä ja on oletettavaa, että tiilien 

rapautuminen jatkuu edelleen. Tiilien pinnasta voi pudota alas paloja, joten olisi suositel-

tavaa, että seinän vierustalla ei oleskeltaisi.  

Kuorielementeissä on kauttaaltaan halkeamia ja ruostuneita teräksiä. Elementtien vaurio-

aste on niin suuri, että niiden korjaaminen ei ole enää taloudellisesti järkevää. 1960-1970 

-luvun taitteessa valmistetuille betonielementeille oli tyypillistä, että betonin peitepaksuus 

oli hyvin ohut, joka ei tällöin riitä antamaan riittävää alkalista suojaa teräksille useiden 

vuosikymmenten ajanjaksolle. Teräskorroosion vaikutuksesta elementeistä saattaa irrota 

paloja, joten olisi suositeltavaa, että seinän vierustoilla ei oleskeltaisi. Varsinaisten ele-

menttien kiinnitys on suurella todennäköisyydellä niin vankka, että ei ole akuuttia varaa, 

että kokonainen elementti olisi vaarassa pudota. Eikä tehdyn tarkastelun perusteella ha-

vaittu pullistumaa tai vastaavaa, joka viittaisi elementtien heikkoon kiinnitykseen. 
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Julkisivun saneeraus on ajankohtainen lähivuosina. Suositeltavaa on, että huonokuntoi-

set kuorielementit poistetaan ja uusi julkisivurakenne toteutetaan esimerkiksi tuulettuvana 

rakenteena. Samassa yhteydessä vanhat ja osin vaurioituneet lämmöneristeet suositel-

laan uusimaan. Betonirakenteisen sisäkuoren rakenneliittymät suositellaan tiivistämään 

saneerauksen yhteydessä, jotta sisäkuoren ilmatiiveyttä saadaan parannettua.  

Rakennuksen painesuhteet tulee pitää tasapainossa, jolloin ilmavirtaukset ulkovaipan 

epätiiveyskohdista saadaan minimoitua ja epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan vähenee. B-

osan painesuhteista ei ole tietoa ja suosittelemme kahden viikon paine-eroseurantaa eri 

puolilla rakennusosaa. 

6 Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä 

- Paine-eroseuranta kahden viikon mittausjaksolla eri puolilla rakennusta (B-osa).  

- Julkisivuelementtien kunnon jatkuva seuranta; mikäli on vaarassa, että elemen-
teistä voi teräskorroosion vaikutuksesta irrota paljoja, tulee seinän vierustat eris-
tää, jotta henkilövahinkoja ei syntyisi. 

- Julkisivusaneerauksen hankesuunnittelun käynnistäminen 
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Vesikattojen kuntokatselmus

Kohde: Henrikin koulu ja lukio
Osoite: Moisiontie 16, 21270 Nousiainen
Pvm: 17.11.2020
Laatija: Jyri Peltoniemi

Läsnä: Jyri Peltoniemi Kattopollari Oy

Henrikin koulu, Yläkatto

Vesikatolla on kumibitumikermikate.

Etelän puoleisen päädyn kummassakin kulmassa kermi on poimuuntunut. Lounaiskulmassa

kermi on irronnut tippapellistä ja lappeelta valuva vesi johtuu kermin alle, Kuva 1. Kaakon

puoleisessa kulmassa kermisauma on irti ylösnoston kohdalla, Kuva 2. Kermikorjaukset on

suoritettava ennen talvea.

Vesikouruihin on asennettu uudet sisäkourut. Kaikilta osin uusittu sisäkouru ei limity

vesikaton tippapellin kanssa, Kuva 3. Limitys on hyvä varustaa erillisellä peltilistalla.

Lauhduttimen jalkojen juuriin on asennettu peltikaton EPDM-kumiset juuritiivisteet, Kuva 4.

Kaikki 4 juurikumia vuotavat kermin ja juurikumin liitoksesta. Juurikumit on poistettava ja

asennettava tilalle uudet kermikatteelle sopivat jälkiasennuslaipat. Lauhduttimen

putkilinjat menevät seinän lävitse ilmastointikonehuoneeseen, Kuva 5. Putkilinjojen

läpivientien tiivistys on puutteellinen, läpiviennit on tiivistettävä ennen talvea.

Putkiläpiviennit voidaan varustaa yläpuolisilla vedenohjauslistoilla.

Kermikatteessa on havaittu poimuja itälappeen sivuräystäällä, Kuva 6. Muutama poimu on

selkeästi auki kermisauman kohdassa ja viereisen vuodan poimu johdattaa sadeveden

viereisen kermin avonaiseen poimuun. Kermien poimukohdat on hyvä aukaista ja

asentaa päälle uusi pintakermi ennen talvea.

Itäpuolen lappeelta on poistettu yksi alipainetuuletin, Kuva 7. Kohta on paikattu massan

kanssa. Kyseinen reikä on hyvä aukaista, tehdä vähintää 110 mm halkaisijaltaan oleva

reikä aluslaudoitukseen ja asentaa uusi alipainetuuletin poistetun tilalle.

Antennin juuressa on peltinen läpivientikartio, Kuva 8. Läpivientikartion juuressa kermit ovat

nostettu kartiota vasten. Kermit eivät ole enää tiiviit. Antennin juuressa kermit on irti
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läpivientikartiosta. Läpiviennin kermit on hyvä poistaa ja asentaa uudet kermit tilalle,

vaihtoehtoisesti antennin juuri voidaan tiivistää siveltävällä vedeneristysmassalla,

esim. Katepal Oy, Detail-massa. Antenniputken yläpään tiiveyttä ei ole tarkastettu vesikaton

tarkastuksen yhteydessä. Mikäli antenni ei ole enää käytössä, suosittelen koko antennin

poistoa ja reiän paikkaamista esim. vanerilevyllä ja kaksinkertaisella kermillä.

Ilmanvaihtokoneiden turvakytkimien kohdalle on tehty reikä juuripellitykseen, Kuva 9.

Pellityksen ja turvakytkimen liittymä on hyvä suojata peltisellä sadesuojalla tai

elastisella tiivistysmassalla.

Kattoluukku on hyväkuntoinen, mutta kattoluukun kantta ei ole varustettu ketjulla tai

vaijerilla, Kuva 10. Suosittelen kattoluukun kannen kiinnittämistä ruuveilla, jolloin

ilkivaltainen kannen aukaisumahdollisuus poissuljetaan.

Alipainetuulettimien juuret on hyvä huoltokitata elastisella tiivistysmassalla, Kuva 11.

Korjaustoimenpiteiden jälkeen vesikatolla on käyttöikää jäljellä 5 - 10 vuotta.

Kuva 1. Kermikorjaustarve eteläpääty. Kuva 2. Kermikorjaustarve eteläpääty.
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Kuva 3. Sisäkouru ja tippapelti eivät limity keskenään. Kuva 4. Lauhduttimen jalkojen juuritiivisteet.

Kuva 5. Lauhduttimen putkien läpiviennit. Kuva 6. Itäpuolen lape.

Kuva 7. Poistettu alipainetuuletin. Kuva 8. Antennin läpivienti.
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Kuva 9. Ilmanvaihtokoneen juuripellitykset. Kuva 10. Kattoluukun kansi.

Kuva 11. Alipainetuuletin.
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Henrikin koulu, Katoksen lippa ja "pyramidi-katto".

Vesikatoilla on kumibitumikermikate.

Vesikaton kermipinnan kunto on kohtalainen. Kermipinnassa on havaittavissa sirotepinnan

halkeilua, Kuva 2. Sirote suojaa kermin bitumia auringolta, ilman sirotetta oleva kohta

vanhenee muita kohtia nopeammin. Kermipinnna kuntoa on seurattava vesikaton

huoltokäyntien yhteydessä.

Kaikki kattovalokuvut ovat huonokuntoiset, Kuvat 3, 4 ja 5. Vanhojen kattovalokupujen

kiinnikkeet ovat irti ja kuput ovat kiinnitettu ruuveilla jalusrakenteeseen. Vanha ja uusi

kattovalokupu ovat rikki. Kuvut on hyvä vaihtaa uusiin, jolloin vältytään mahdollisilta

vesivuodoilta. Uusitusta kattovalokuvun kiinnikkeistä puuttuu suojahatut, ne on hyvä

asentaa ennen talvea.

Seinänjuuripellityksien yläreunassa on havaittu puutteellisia kittauksia, Kuva 6.

Juuripellityksien yläreunan kittaukset on tarkastettava ja suoritettava tarvittavat

huoltokittaukset viimeistään ensi keväänä.

Kattoluukku on hyväkuntoinen, mutta kattoluukun kantta ei ole varustettu ketjulla tai

vaijerilla, Kuva 7. Suosittelen kattoluukun kannen kiinnittämistä ruuveilla, jolloin

ilkivaltainen kannen aukaisumahdollisuus poissuljetaan.

Vesikaton alipainetuulettimet ovat hyväkuntoiset eivätkä vaadi toimenpiteitä.

Alipainetuulettimissa on asianmukainen reikä aluslaudoituksessa, Kuva 8.

Ilmanvaihtokoneen kerminostot ja juuripellitykset eivät vaadi toimenpiteitä. Sähkösyötön

läpiviennin tiivistyskittaus on hyvä suorittaa muiden huoltokittausten yhteydessä,

Kuva 9.

Vesikourut ovat uusittu ja ovat hyväkuntoiset, Kuva 10. Kourut ovat uusittu laipallisina ja

sisäkourun laipan päälle on asennettu erillinen kermikaista.

Yläkaton syöksytorvi, joka johtuu alakatolle, on irti vesikourun lähtönatsasta ja alareunassa

oleva ainoa syökyn side on antanut periksi, Kuva 11. Syöksy on asennettava paikoilleen,

kiinnitettävä kourun lähtönatsaan. Syöksyn olemassa oleva side on kiinnitettävä

uudelleen ja syöksyyn on hyvä asentaa myös toinen side.
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Sisäänkäynnin vieressä oleva syöksytorvi on tukkeutunut, Kuva 12. Syöksytorvi on

aukaistava pikaisesti. Kiinteistönhoitajalle on ilmoitettu asiasta tarkastuksen yhteydessä.

Vesikatolla oleva sammal ja muut roskat on hyvä puhdistaa ennen talvea.

Korjaustoimenpiteiden jälkeen vesikatolla on käyttöikää jäljellä noin 5 vuotta.

Kuva 1. Yleiskuva. Kuva 2. Kermipinta.

kuva 3. Vanha kattovalokupu. Kuva 4. Vanha kattovalokupu rikki.

6(16)MUISTIO
Henrikin koulu ja lukio
Tulostettu 20.11.2020

Kattopollari Oy Honkatie 15 Y-tunnus: 0619756-1
www.kattopollari.fi 23100 Mynämäki Puh: 0500 772 991



Kuva 5. Uusittu kattovalokupu. Kuva 6. juuripellityksen yläreunan tiivistyskittaus.

kuva 7. Kattoluukku.

Kuva 8. Alipainetuulettimen reikä.
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Kuva 9. Ilmanvaihtokoneen sähkösyöttö. Kuva 10. Uusi laipallinen vesikouru.

Kuva 11. Yläkaton syöksytorvi. Kuva 12. Tukkeutunut syöksytorvi.
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Henrikin koulu, Ruokalan katto ja liikuntasalin katto

Vesikatoilla on kumibitumikermikate.

Ruokalan vesikatosta on yli puolet korjattu. Korjaus on suoritettu etelälappeella ja

pohjoislappeen koilliskulmassa.

Pohjoisen puolen korjaamaton osuus vaatii korjausta lähiaikoina, Kuva 2. Kermissä on

havaittavissa runsasta poimuuntumista ja on suuri riski, että sade- ja sulamisvesi johtuu

avonaisten poimujen kautta rakenteisiin, Kuva 3. Suosittelen kermien korjauksen

suoritettavan viimeistään ensi kevään - kesän aikana.

Ruokalan vesikaton yksi alipainetuuletin on halki, Kuva 4. Alipainetuuletin on poistettava ja

asennettava uusi alipainetuuletin tilalle.

Ilmanvaihtokoneen sähköjohtojen läpiviennit eivät ole tiiviit, Kuva 5. Läpivienti on

asennettava paikoilleen ja suoritettava tarvittavat tiivistykset elastisella

tiivistysmassalla.

Seinänjuuripellityksien yläreunassa on havaittu puutteellisia kittauksia, Kuva 6.

Juuripellityksien yläreunan kittaukset on tarkastettava ja suoritettava tarvittavat

huoltokittaukset viimeistään ensi kesänä.

Keittiön katoksen vesikouru on vaurioitunut useasta kohdasta, Kuva 7.

Liikuntasalin vesikaton alipainetuulettimien sadehatut ovat vaihdettu uusiin, Kuva 8.

Alipainetuulettimet ovat kunnossa, eivätkä vaadi toimenpiteitä.

Liikuntasalin pulpettikaton yläräystäällä laipallisen räystäspellin ja kermin liitos ei ole

kauttaaltaan tiivis, Kuva 9. Kermin ja pellityksen liittymä on tiivistettävä

vedeneristysmassalla ensi kesänä. Paras vaihtoehto on yläräystään korottaminen 50*100

puutavaralla ja kolmiorimalla sekä yläräystään vedeneristys pintakermillä. Reunakorotuksen

ja pintakermin päälle asennetaan uusi räystäspellitys.

Liikuntasalin vesikaton länsipäädyssä oleva räystäspellitys on alareunasta irti, Kuva 10.

Länsipäädyn räystäspellitys on hyvä kiinnittää pikaisesti.
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Ruokalan korjatuilla vesikatto-osuuksilla on yli 10 vuotta käyttöikää.

Korjauksien jälkeen liikuntasalin vesikatolla on käyttöikää jäljellä yli 5 vuotta.

Kuva 1. Yleiskuva. Kuva 2. Korjaamaton lapeosuus on poimuuntunut..

Kuva 3. Kermisauma on auki poimun kohdalta. Kuva 4. Alipainetuuletin on halki.
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Kuva 5. Ilmanvaihtokoneen sähkösyötöt. Kuva 6. Seinänjuuripellitys, keittiön katos.

Kuva 7. Keittön katoksen vesikouru. Kuva 8. Liikuntasalin vesikaton alipainetuulettimet.

Kuva 9: Liikuntasalin pulpettikaton yläräystäs. Kuva 10. Liikuntasalin räystäspelti.
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Henrikin lukion vesikatot

Vesikatoilla on kumibitumikermikate.

Vesikattojen kermieristykset ovat pääosin alle 10 vuotta vanhoja. Kuva 1 uusitulta vesikatto-

osuudelta.

Lännenpuoleinen vesikatto-osuus on vanhempi kermieristys. Kermit ovat hyväkuntoiset

eivätkä vaadi toimenpiteitä.

Lännenpuoleisen vesikatto-osuuden etelä- ja länsisivun räystäspellitykset ovat osittain irti

julkisivun pystypinnalta, Kuva 2. Kyseiset räystäspellitykset on hyvä kiinnittää pikaisesti.

Tiiliseinään liittyvien seinänjuuripellityksien yläreunassa on havaittu puutteellisia kittauksia,

Kuva 3. Juuripellityksien yläreunan kittaukset on tarkastettava ja suoritettava

tarvittavat huoltokittaukset viimeistään ensi kesänä.

Kattokaivon sihdissä on havaittu roskia, Kuva 4. Kaikkien kattokaivojen sihdit ja kaivojen

ympärystät on hyvä puhdistaa ennen talvea. 

Korkeamman vesikaton kattokaivon roskasihti on liian iso kattokaivoon nähden, sihtiä on

pienennetty leikkaamalla sihdin alareunaan halkiot, Kuva 5. Kattokaivo on varustettava

oikeankokoisella roskasihdillä.

Matalamman vesikaton kattokaivoissa on lankasihdit, Kuva 6. Toisesta kattokaivosta puuttuu

koko sihti ja toisen kattokaivon sihdistä puuttuu kiinnityspultti. Kummankin kattokaivon

lankasihdit on syytä uusia. Matalamalla katto-osuudella on havaittu jonkin verran kiviä ja

roskia. Vesikatto on hyvä pohdistaa roskista ennen talvea.

Ilmanvaihtokoneen juuripellityksen yksi nurkkasauma on auki alareunasta, Kuva 7.

Juuripellityksen läpi tulevan sähkösyötön läpivienti ei ole tiivis, Kuva 8. Juuripellityksen

sauma ja sähköputken tiivistys on hyvä korjata ennen talvea.

Matalan katto-osuuden ilmanvaihtokoneen kansipellityksen ja ilmanvaihtoputken

liittymä on hyvä puhdistaa ja tarkistaa sekä tarvittaessa suorittaa liittymän

huoltokittaus, Kuva 9. Samalla poistetaan läpivientiin kuulumaton materiaali.
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Yhdestä viemärintuuletusputken juuritiivisteen yläreunasta puuttuu kiristin, Kuva10.

Korkeamman katto-osuuden viemärintuuletusputken kiristin on auennut. Puuttuva kiristin

on asennettava ja avoin kiristin kiristettävä ennen talvea.

Ilmanvaihtoputkien välissä on metallilevy, jonka kulma on vahingoittanut kermieristystä,

Kuvat 11 ja 12. Metallilevy on otettava pois, tarkastettava kermi ja suoritettava

tarvittava paikkaus pintakermin kanssa.

Rakennustyön valmistuttua vesikaton osuus, jolla on varastoitu rakennustarvikkeita,

on hyvä tarkastaa ja paikata mahdolliset pintakermin vauriokohdat, Kuva 13.

Korjaustoimenpiteiden jälkeen vesikatoilla on käyttöikää jäljellä yli 10 vuotta.

Kuva 1. Saneerattu vesikaton osuus. Kuva 2. Etelä- ja länsisivun räystäspellitykset.
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Kuva 3. Seinänjuuripellitys. Kuva 4. Kattokaivon sihti oli roskainen.

Kuva 5. Vääränkokoinen kattokaivon roskasihti. Kuva 6. Kattokaivon lankasihdistä puuttuu

kiinnitysruuvi.

Kuva 7. Ilmanvaihtokoneen juuripellitys Kuva 8. Ilmanvaihtokoneen sähköjohto.
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Kuva 9. Ilmanvaihtokoneen kansipellitys. Kuva 10. Viemärin tuuletusputki.

Kuva 11. Irtonainen metallilevy on vaurioittanut

kermipintaa.

Kuva 12. Irtonainen metallilevy on vaurioittanut

kermipintaa.

15(16)MUISTIO
Henrikin koulu ja lukio
Tulostettu 20.11.2020

Kattopollari Oy Honkatie 15 Y-tunnus: 0619756-1
www.kattopollari.fi 23100 Mynämäki Puh: 0500 772 991



Kuva 13. Kermipinta on hyvä tarkastaa rakennustyön

valmistuttua.
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1 Yleistiedot 

Tutkimuskohde: 

Henrikin yhtenäiskoulu 
B-osa 
Moisiontie 16 
Nousiainen 

Tilaaja: 

Jarmo Rauvola 
Tekninen johtaja 
Nousiaisten kunta 
jarmo.rauvola@nousiainen.fi 
 

Tutkimusryhmä:  

Sanna Snell DI, RTA 
Linda Lintervo RI (amk) 

Tutkimuksen ajankohta 

Tutkimukset kohteessa tehtiin 12.3.2021 

 

Tutkimusten tarkoitus 

Tarkoituksena on selvittää Henrikin yhtenäiskoulun B-osan yläpohjarakenteiden kuntoa ja 

kosteusteknistä toimintaa. Tutkimus tehtiin kohteen saneerauksen hankesuunnittelua var-

ten. Vesikatteen tarkastelu on rajattu pois tästä raportista tilaajan pyynnöstä. 

  



  

   

 
 

3(7) 
 

TUTKIMUSSELOSTUS                               22.4.2021  

22502796-366 

HENRIKIN YHTENÄISKOULU 

YLÄPOHJARAKENTEIDEN TUTKIMUS 

 

 
 

 

 

2 Kohteen yleiskuvaus 

Rakennus on vuonna 1968 käyttöönotettu betonirakenteinen koulurakennus. Rakennus 

on pilari-palkkirunkoinen. Alapohjat ovat betonisia kaksoislaattarakenteita. Alapohjat ovat 

tuulettuvia ja osin maanvaraisia rakenteita. Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoil-

manvaihto.  

Ulkoseinät ovat sisäkuoreltaan betonirakenteisia. Pitkillä sivuilla julkisivumateriaalina on 

käytetty betonirakenteisia kuorielementtejä. Moisiontien puoleinen pääty on tiiliverhottu. 

Kellarikerroksessa on osittain maanvastaisia seiniä. Ulkoseinien lämmöneristeenä on 

käytetty mineraalivillaa.  

B-osalla on rakennuksen pituussuunnassa kulkeva putkikanaali, jonne kulku on B-osan 

päässä pohjakerroksessa.  Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta. Toisen ker-

roksen varastotilasta on käynti IV-konehuoneeseen, joka on rakennettu vesikatolle. Koh-

teen saneeraushistoriasta ei ole tarkempia tietoja. 

3 Lähtötiedot 

Pohjapiirustuksia vuosilta 1976 ja 1999 

Aikaisemmat tutkimukset ja selvitykset: 

- Kuntotutkimus, Raksystems Oy 27.3.2018 

- Kuntokartoitus, Tehokuivaus Oy, 2.2.2016 
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4 Rakennetekniset tutkimukset 

4.1 Yläpohja 

4.1.1 Rakenne 

Yläpohjaa tarkasteltiin vesikatolla olevasta tarkastusluukusta käsin.  

Rakenteet havaintojen perusteella ulkoa sisälle päin: 

YP 1 Yläpohja yleisesti 

 Bitumikermi 

25 mm Aluslaudoitus 

600 mm Ilmatila / koolaukset  

 Rakennuspaperi 

150 mm Mineraalivilla 

Betoniholvi (paksuus ei tiedossa) 

 

4.1.2 Havainnot ja mittaustulokset  

 

 

 
Kuvat 1. Yleiskuva yläpohjatilasta. Aluslaudoituksessa ei ole havaittavissa kosteusvau-

riojälkiä.  
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Kuva 2. Yläpohjatilassa on jonkin verran rakennusjätettä. 

 

 
Kuvat 3. Yläpohjan tarkastusluukun kannen alapinnassa on kosteusjälkiä. Luukkuun olisi 

hyvä lisätä esimerkiksi salpa-kiinnitys tiiveyden parantamiseksi.  
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Kuva 4. Yläpohjatilassa on paloja vesikatemateriaalista. 

 

Aistinvaraisen tarkastelun perusteella yläpohjatilassa ei havaittu poikkeavaa. Vesikaton 

aluslaudoitukset olivat tarkastusluukun ympäristössä hyvässä kunnossa eikä vesivuotojäl-

kiä havaittu. Yläpohjatilassa on jonkin verran rakennusjätettä kuten puutavaraa. 

Yläpohjan tuuletus on hoidettu tuuletusventtiilien avulla. Tarkastusluukun kannessa ha-

vaittiin kosteusjälkiä. 

4.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Yläpohjan eristepaksuus on melko vähäinen, joten mahdollisen peruskorjauksen yhtey-

dessä on suositeltavaa kasvattaa eristepaksuutta, jolloin rakenteen U-arvoa saadaan pa-

rannettua.  

Yläpohja ei vaadi akuutteja toimenpiteitä. Vesikatteen kunnosta ja läpivientien tiiveydestä 

tulee huolehtia. Vesikaton säännöllinen tarkastaminen ja räystäskourujen pitäminen puh-

taana on suositeltavaa tehdä yleisenä huolto- ja ylläpitotoimenpiteenä. 

Tarkastusluukun kanteen olisi hyvä lisätä esimerkiksi salpalukitus, jotta kansi pysyisi tii-

viimmin paikallaan. Kova tuuli voi liikuttaa kantta, jolloin viistosade tai tuiskuava lumi pää-

see kastelemaan sisäosia. 
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5 Päiväys ja allekirjoitukset 

Turussa 22.4.2021, 

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
 
 

    
Sanna Snell    Linda Lintervo 
DI, RTA, Osastopäällikkö   RI, Projekti-insinööri  


