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TIIVISTELMÄ 

Keskuskatu 43 on rakennettu vuonna 1957 keskussairaalan henkilökunnan asuinrakennukseksi. Myöhemmin 

kiinteistössä on ollut mm. lastenkoti, sosiaalipalvelujen toimistotilat ja työterveyshuolto. Viimeisimpänä ra-

kennuksessa on toiminut Kotkan vastaanottokeskus. Tilat ovat olleet tyhjillään lokakuusta 2020 lähtien. Sisä-

tiloissa on tehty pintojen uusimisia vuosien varrella. Rakennuksen yhteyteen on vuonna 1994 rakennettu 

hissikuilu ja konehuone. Samalla rakennus on osittain lisälämmöneristetty ulkopuolelta.  

Tämän kartoituksen tavoitteena oli selvittää hankesuunnittelua varten rakenteet ja niiden mahdolliset kos-

teusriskit. Kartoituksessa keskityttiin aistinvaraisiin havaintoihin, pintakosteuden kartoittamiseen ja raken-

neavauksiin. Rakenneavauksista saatiin selvitettyä rakenteiden materiaalit ja rakennustapa.  

Riskikartoituksessa todettiin laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita alapohjassa, pohjakerroksen ulkoseinä-

rakenteissa ja kylpyhuoneiden välipohjarakenteissa. Vauriot vaativat rakenteiden purkua ja niiden korjaus-

laajuus on merkittävä. Kaksoislaattapalkisto ja askeläänieristetty välipohja ovat riskirakenteita esimerkiksi 

putkivuodon sattuessa. Vaurio jää usein huomaamatta. Peruskorjauksen yhteydessä tämän kaltaiset riskira-

kenteet on perusteltua korjata. Tällöin talotekniikan uusiminen on helpompaa.  

Lämpörappauksessa havaittiin huomattavia vaurioita ja vedentiiveyspuutteita, jotka vaativat korjausta. Jul-

kisivun betonirakenteiden kunnon selvittäminen vaatii kuntotutkimuksen. Tulosten perusteella pystytään 

määrittämään julkisivun korjausvaihtoehdot. Huonokuntoiset ikkunat suositellaan uusittavaksi julkisivukor-

jauksen yhteydessä. Vesikatto ja yläpohjarakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa . Sadeveden poistossa on 

puutteita. Ne on suositeltavaa korjata peruskorjauksessa kokonaisuus ja julkisivun toteutus huomioiden. 

Peruskorjauksen hinta-arvio ja korjausten kannattavuus on suositeltavaa arvioida viimeistään betoniraken-

teiden kuntotutkimusten jälkeen, kun kaikkien rakenteiden korjaustarve on selvillä.  
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1 YLEISTIEDOT 

Kohde 

Asuin-/toimistokerrostalo 
Keskuskatu 43 
48100 Kotka 

Tilaaja/-t ja osoitetiedot 

Kotkan Asunnot Oy 
Juha Tiitta 
Gutzeitintie 8 
48100 Kotka 

Tutkimuksen tekijät 

Oy Insinööri Studio 
Tornatorintie 3 
48100 Kotka 
 
Tutkimushanke suoritettiin seuraavalla tutkimusryhmällä: 
Heini Karhu, ympäristö- ja terveysteknikko, RTA, asiantuntija, heini.karhu@insinooristudio.fi, 
p. 044 748 0461 
Kaisa Rossi, DI, rakenne- ja sisäilma-asiantuntija, p. 044 718 0307, kaisa.rossi@insinooristudio.fi, 
Riku Jaakkola, kuntotutkija 
Otto Koski, kuntotutkija 

Kartoituksen tavoite 

Kartoituksen tavoitteena oli selvittää rakenteiden toteutustavat sekä rakennuksessa olevat rakenne- 
ja kosteustekniset riskit peruskorjauksen suunnittelua varten. Kartoituksessa on hyödynnetty aikai-
semmin otettujen mikrobinäytteiden tutkimustuloksia (Tutkimusraportti 14.5.2007).  

Kartoituksen ajankohta 

syys-marraskuu, 2020 

2 KOHTEEN YLEISKUVAUS 

Rakentamisvuosi ja peruskorjausvuodet 

Rakentamisvuosi: Vuonna 1957 
Peruskorjaus:  
v. 1980 Pohjakerroksen työterveyshuollon tilat on peruskorjattu.  
v. 1994 Keskuskadun puolelle on rakennettu ulkopuolinen jälkiasennushissi, julkisivuja 

perusparannettu lämpörappausmenetelmällä ja kunnostettu parvekkeita. 
v. 1999 Toisen kerroksen oppilashuollon tiloja uusittu. 
v. 2001 Työterveyden vastaanottotiloja kunnostettu ja maalattu.  

Rakennuksen käyttötarkoitus 

Alun perin asuinkerrostalo, myöhemmin tiloja on muutettu toimisto- ja vastaanottotiloiksi.  

mailto:heini.karhu@insinooristudio.fi
mailto:kaisa.rossi@insinooristudio.fi
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Rakenteiden yleiskuvaus 

Rakennus on perustettu teräsbetonianturoille. Alapohjana on maanvarainen, betoninen kaksoislaat-
tarakenne, jossa lämmöneristeenä on sementtipuukuitulevy (Toja-levy). Ulkoseinät ovat massiivira-
kenteisia tiili/kevytbetoniseinärakenteita, jotka on lisälämmöneristetty lämpörappausmenetelmällä 
lukuun ottamatta Keskuskadun puolella rakennuksen keskiosan julkisivua ja sisäänkäyntejä. Vuonna 
1994 rakennetussa laajennusosassa on hissikuilu ja -konehuone. Hissikuilun ulkoseinärakenteet ovat 
harkko/teräsbetonirakenteiset.  
 
Osa alimman kerroksen (2. krs) välipohjista on teräsbetonilaattoja, joissa askeläänieristeenä on se-
menttipuukuitulevy (Toja). Osa välipohjista on kaksoislaattapalkistoja, jossa on täyttömateriaalina 
valupaperi ja kevytsora (Leca-sora). Kylpyhuoneiden välipohjarakenteita on korjattu eri aikakausina, 
pinnoitteina on muovimattoa, akryylibetonia ja keraamista laattaa. Pääasiassa kylpyhuoneisiin on 
kuitenkin jätetty alkuperäinen välipohjarakenne, jossa betonilaattojen välissä on sementtipuukuitu-
levyeriste ja bitumi. Kantavat väliseinät ovat pohjakerroksessa teräsbetonia ja tiiltä, ylemmissä ker-
roksissa kantavat seinärakenteet ovat tiiltä. Yläpohjan kantavana rakenteena on paikallavalettu be-
tonilaatta. Lämmöneristeenä on sementtipuukuitulevy, jonka päällä on palopermanto ja vesikaton 
puurakenteet. Vesikatteena on peltikate. Vuonna 1994 tehdyn laajennusosan (hissikuilun rakentami-
nen) yhteydessä rakennuksen räystäslinjaa on jatkettu, parvekkeiden yläpuolelle on tehty lipat ja 
asennettu uudet syöksytorvet. 
 

 
Kuva 1. Rakennuksen yleisleikkaus ja päätyjen julkisivut. Ilmansuunta keskimmäisessä kuvassa 
länteen (Heikinkadulle päin) ja oikealla olevassa itään. 

Tiedossa olevat sisäilmaongelmat 

Vuonna 2007 rakennuksen pohjakerroksessa sijaitsevissa työterveyshuollon tiloissa on selvitetty si-
säilmaongelmia ja rakenteiden kosteusvaurioita. Tehdyistä korjaustoimenpiteistä ei tietoa. 

Kartoitusmenetelmä ja -alue 

Katselmus kohdistui koko rakennukseen. Tilaajalta saatujen tietojen mukaan rakennuksessa on tar-
koitus tehdä kattava peruskorjaus. Tässä tutkimuksessa on selvitetty rakenteiden toteutustavat käy-
tössä olevien suunnitelmien ja rakenteisiin tehtyjen porareikien avulla. Rakenne- ja kosteusteknisiä 
riskejä arvioitiin suunnitelmien ja havaintojen perusteella. Apuna käytettiin pintakosteudenilmai-
sinta. Rakennusmateriaaleista ei otettu näytteitä mikrobianalyysiä varten. 

3 LÄHTÖTIEDOT 

Tutkimusta varten käytettävissä olevat asiakirjat: 
- Alkuperäisiä arkkitehti- ja rakennesuunnitelmia vuodelta 1957 
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- Muutospiirustukset vuodelta 1987 ja 1994 
- Rakennustyöselitys, Ins. tsto Reijo Strandman Ky 
- Rakennusselitys, julkisivujen saneeraus, v. 1994, Ins. tsto Reijo Strandman Ky 
- Tutkimusraportti 14.5.2007, Oy Insinööri Studio 
- Sähköpostit Tarja Suortti/20.7.2020 ja Juha Tiitta/18.9.2020 

4 RAKENNUKSEN VIERUSTA, SADEVEDEN OHJAUS JA SALAOJITUS 

4.1 Havainnot 

Rakennus sijaitsee rinteessä. Maanpinta rakennuksen vierustalla, Keskuskadun puolella (pohjois-
sivu), on osittain asfaltoitu ja osittain nurmikolla (kuva 2). Alapihan puolella (eteläsivu) rakennuksen 
vierustalla on sepelitäyttö. Rakennuksen päädyissä vierustat ovat nurmikkoa tai soraa (kuvat 3 ja 4). 
Sadevesi ei poistu tehokkaasti rakennuksen vierustoilta muualla kuin sisäpihan puolella (kuva 5). 
Asiakirjojen mukaan hissikuilun rakentamisen yhteydessä hissikuilu on salaojitettu ja salaoja on yh-
distetty olemassa olevaan salaojaan. Varmuutta salaojien olemassaolosta ja toimivuudesta ei ole.  
 

  

Kuva 2. Keskuskadun puolella rakennuksen vie-
rusta on pääasiassa asfalttia ja vesi ohjautuu hei-
kosti rakennuksesta poispäin. 

Kuva 3. Heikinkadun puoleisessa päädyssä ra-
kennuksen vierusta on nurmikkoa ja maanpinta 
viettää sisäänkäynnin suuntaan. 

 

  

Kuva 4. Sisäpihan puolella rakennuksen vierusta 
on karkeaa soraa ja maanpinta viettää rakennuk-
sesta pois päin. 

Kuva 5. Sorarinteessä vesi valuu rakennuksen 
vierustaa pitkin, ei rakennuksesta poispäin. 
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Vesikaton sadevedet ohjataan pois ulkopuolisella sadevesijärjestelmällä (kuvat 6-8, kuva 10). Parvek-
keiden sadevesien poisto tapahtuu parvekkeiden sisäpuolisella vedenpoistojärjestelmällä. Sadeve-
sijärjestelmä on uusittu julkisivun lisälämmöneristyksen yhteydessä. Samalla vanhat kattovesien 
poistoon tarkoitetut sisäpuolisten syöksytorvet olisi pitänyt muurata umpeen. Syöksytorvista pur-
kautuvat sadevedet on ohjattu rakennuksen eteläsivulla sadevesikaivoihin. Rakennuksen lounaiskul-
malla oleva alkuperäinen, ulkoseinään upotettu syöksytorvi on havaintojen perusteella edelleen käy-
tössä (kuva 9), vaikka seinään upotetut syöksytorvet on muualta poistettu käytöstä. Keskuskadun 
puolella sadevesikaivot puuttuvat, joten katolta tulevat sadevedet imeytyvät maahan rakennuksen 
viereen. Rakennuksen eteläsivulla parvekkeiden kohdalla syöksytorvien päätykappaleita on pois pai-
koiltaan. Osassa syöksytorvia on ruoste- ja maalivaurioita. 
 
Sokkelit ovat maalattua betonia, joissa todettiin silmämääräisessä tarkastelussa paikoitellen pysty-
suuntaisia halkeamia ja pienempiä hiushalkeamia (kuvat 11-13). Vanhojen sadevesipoistojen koh-
dalla on valumajälkiä. Maalipinta on paikoitellen vaurioitunut ja irronnut tai menettänyt värinsä. Sok-
kelissa on myös vanhoja spray-maalisotkuja. Muuten rakenteessa ei havaittu merkittäviä vaurioita. 
 

  

Kuva 6. Betonisten vesikourujen kallistukset ovat 
heikot ja vesi lammikoituu siihen. 

Kuva 7. Perusmuurin kosteusrasitusta on vähen-
netty ohjaamalla syöksytorvelta valuva vesi 
muoviputkella betoniseen avokouruun ja sitä 
kautta kadulle. 

 

  

Kuva 8. Kattovedet ohjataan rakennuksen ulko-
puoliseen sadevesijärjestelmään. 

Kuva 9. Alkuperäinen seinään upotettu syöksy-
torvi on ilmeisesti edelleen käytössä. Syöksytor-
vea pitkin valuva vesi roiskuu sokkelin pinnalle 
kovan tuulen vaikutuksesta. 
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Kuva 10. Vesi ei poistu loiskekourua pitkin ja kou-
rusta roiskuva vesi kastelee perusmuuria. 

Kuva 11. Syöksytorvi on hyvin muovisen loiske-
kourun kohdalla. Perusmuurin alareuna on silti 
märkä ja muurissa näkyy vanhoja kosteuden ai-
heuttamia rantuja. 

 

  

Kuva 12. Perusmuurissa hiushalkeamia.  Kuva 13. Kookas halkeama tuuletusikkunan ala-
reunasta maahan asti.  

4.2 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Syöksytorvista purkautuva sadevesi rasittaa perusmuuria ja maanvastaisia ulkoseinärakenteita var-
sinkin rakennuksen pohjoissivulla. Asiakirjojen mukaan alkuperäiset sisäpuoliset syöksytorvet on 
eristetty korkilla. Vanhojen sisäpuolisten syöksytorvien kohdalla voi esiintyä paikallisia vaurioita syök-
sytorven eristemateriaalissa. Syöksytorvien alla olevat betoniset loiskekourut ovat Keskuskadun puo-
lella painuneet, eikä vesi ohjaudu tehokkaasti pois rakennuksen seinustalta. Maanpinnan kallistus on 
kadun puolella heikko, mutta asfalttipinnoite estää veden valumisen perusmuurin viereiseen maa-
han. 
 
Rakennuksen salaojien toimivuudesta ei ole tietoa. Rakennuksen ikä ja rakennusaika huomioiden on 
todennäköistä, että salaojat toimivat puutteellisesti, ja näin ollen rasittavat rakennuksen alapohjan 
ja maanvastaisten ulkoseinien rakenteita. 
 
Rakennuksen maanvastaisten rakenteiden kosteuskuorman vähentämiseksi suositellaan perusmuu-
rin ulkopuolista vedeneristystä, maanpinnan muotoilua rakennuksesta poispäin viettäväksi, salaoja-
järjestelmän kunnon ja toimivuuden tarkastamista ja tarvittaessa sen uusimista. Samassa yhteydessä 
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tulee parantaa sadevesijärjestelmän toimivuutta siten, että syöksytorvista tulevat kattovedet eivät 
kastele ulkoseinärakenteita, sadevedet ohjataan pois rakennuksen vierustalta ja vanhat sisäpuoliset 
syöksytorvet poistetaan käytöstä. Sisäpuolisten syöksytorvien mahdollisten eristeiden kuntoon koh-
distuvat toimenpiteet on esitetty kohdassa 7.3.  

5 ALAPOHJA JA PUTKIKANAALIT 

5.1 Rakenne 

Rakenneavauksista tehtyjen havaintojen perusteella alapohjarakenteet vastaavat pääosin alkuperäi-
siä suunnitelmia. Alkuperäinen alapohjarakenne on ns. kaksoislaattarakenne. Toimiston 075 alapoh-
jaan tehdyn rakenneavauksen kohdassa pintalaatan paksuus on 90 mm, väestönsuojan kohdalla n. 
60 mm ja itäpäädyn talouskellarissa noin 30 mm. Talouskellarissa rakenneavaus tehtiin alustäyttöön 
saakka. Lattiapinnoitteina on muovimatto, vinyylilaatta tai maali. Alapohjarakenteet ja putkikanaalit 
piirustusten ja suluissa rakenneavausten perusteella on esitetty kuvissa 14 – 17. 
 
Maanvarainen betonilaatta (AP1) 
- muovimatto/keraaminen laatta/akryylibetoni 

/maali 
- teräsbetonilaatta (30 - 90 mm) 
- sementtipuukuitulevy, Toja 2” (40 - 60 mm) 
- bitumisively 
- teräsbetonilaatta (n. 60 mm) 
- alustäyttöhiekka (märkä)  

 Kuva 14. Alapohjan leikkauspiirustus väestön-
suojan ulko-oven kohdalta 

 
Rakennesuunnitelmista poiketen putkikanaalin ulkoseinälinjalla ja osittain yläpinnassa on sementti-
puukuitueriste, ei korkki.   
 
Putkikanaali  
- ulkoseinälinjalla ja osittain yläpinnassa se-

menttipuukuitulevy (Toja-levy) 
- seinissä ja osittain alapohjassa bitumisively 
- betoni 

 
 Kuva 15. Alapohjan leikkauspiirustus putkikanaa-

lin kohdalta (leikkauksia 1/20). 
 
Hissikuilun ja hissikonehuoneen alapohjarakenteet ovat suunnitelmien mukaan alapuolelta läm-
möneristettyjä maanvastaisia betonirakenteita, jonka alustäyttönä on karkea sora. Maaperä on sala-
ojitettu. Tiloissa ei todettu pintakosteudenosoittimella poikkeavaa kosteutta eikä havaittu kosteus-
vauriomerkkejä, joten rakenteita ei tarkemmin tutkittu tässä yhteydessä. 
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Hissikonehuoneen ja hissikuilun alapohja (AP2) 
- teräsbetonilaatta 150/250 mm 
- polystyreenilämmöneriste 
- alustäyttö routimaton sora 

 
 Kuva 16. Alapohjan leikkauspiirustus hissikuilun 

kohdalla. 
 

 
 Kuva 17. Alapohjan leikkauspiirustus konehuo-

neen kohdalla. 

5.2 Havainnot 

Porrashuoneissa alapohjan mosaiikkibetoni on hyväkuntoinen eikä siinä ole havaittavissa merkittäviä 
halkeamia tai painumaa. Alkuperäiset tai muuten vanhat lattiapinnoitteet ovat melko huonokuntoi-
set (kuva 18). Putkikanaalien tarkastusluukuista on nähtävissä, että kanaaleissa on myös asbestipi-
toisia putkieristeitä (kuvat 22-23). Havaitut eristeet ovat kohtalaisessa kunnossa ja asbestialtistumis-
riski on pieni. Kanaalin pohjalla on myös melko runsaasti hiiren tms. jyrsijän kakkaa. Putkikanaalien 
alkuperäiset tarkastusluukut ovat terästä eivätkä luukkujen reunat ole ilmatiiviit (kuva 19). Entisissä 
työterveyden tiloissa lattiapinnat on uusittu ja ne ovat vielä melko hyväkuntoiset (kuva 20). Tarkas-
tusluukut ja niiden kaulukset on vaihdettu tiivisteellisiin luukkuihin, joista ei ole ilmayhteyttä sisäti-
loihin (kuva 21). Alapohjarakennetta ei havaintojen mukaan ole uusittu tai korjattu. 
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Kuva 18. Kellarikerroksessa on vielä alkuperäisiä 
lattiapinnoitteita. Muovimatot ovat ikääntyneet 
ja kutistuneet, jolloin puskusaumat ovat auen-
neet. 

Kuva 19. Putkikanaalien tarkastusluukut eivät 
ole ilmatiiviit, joten epäpuhtauksia voi kulkeutua 
sisätiloihin alipaineen vaikutuksesta. 

 

  
Kuva 20. Työterveyden lattiapinnoitteet on uu-
sittu. 

Kuva 21. Putkikanaalien uusitut tarkastusluukut 
ovat kaasutiiviit. 

 

  
Kuva 22. Putkikanaalissa on kosteusvaurioitu-
neita muottilaudoituksia. Aaltopahvin ja putken 
välissä huopa, joka suurella todennäköisyydellä 
on asbestipitoista. 

Kuva 23. Putkikanaalin ulkoseinälinjalla on läm-
möneristeenä sementtipuukuitulevy. Vaalea 
putkieriste on suurella todennäköisyydellä as-
bestipitoista. 

 
Rakenneavauskohdissa havaittiin alapohjan lämmöneristeen olevan useassa kohdassa silmin nähden 
vaurioitunutta ja hienojakoinen alustäyttöhiekka oli märkää (kuvat 24-25). Alapohjan rakenneavaus-
kohdissa sekä putkikanaalissa oli aistittavissa voimakkaan mikrobiperäisen hajun lisäksi myös kivihii-
lipielle (pah-yhdisteille) ominaista hajua. Vuonna 2007 tehdyssä sisäilmatutkimuksessa (Oy Insinööri 
Studio) alapohjarakenteissa on todettu mikrobi- ja kosteusvaurioita eri puolella rakennusta. Merkit-
täviä korjaustoimenpiteitä alapohjarakenteeseen ei tämän jälkeen ole tehty. 
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Kuva 24. Alapohjan alustäyttö on hienojakoista 
hiekkaa, joka oli tutkimusten aikana märkää. 

Kuva 25. Alapohjan lämmöneriste paikoin on sil-
min nähden vaurioitunutta. 

5.3 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Rakenneavausten perusteella alkuperäinen alapohjarakenne vastaa suunnitelmia. Kaksoislaattara-
kenne luokitellaan kosteustekniseltä toiminnaltaan riskirakenteeksi. Alustäyttönä hienojakoinen 
hiekka ei estä veden kapillaarista nousua tai vesihöyryn diffuusiota rakenteeseen, jolloin maaperän 
kosteus rasittaa alapohjarakennetta. Lämmöneristeen ja alalaatan välissä kosteuseristeenä oleva bi-
tumisively menettää ajan saatossa kosteudeneristävyyttään. Salaojien ja sadevesijärjestelmän puut-
teet lisäävät alapohjarakenteen kosteuskuormaa. Ajan kuluessa korkea kosteuspitoisuus on aiheut-
tanut mikrobivaurioita alapohjarakenteeseen, ja vaurioittanut myös putkikanaalin lämmöneristeitä 
ja muottilaudoituksia.  
 
Aikaisemmissa tutkimuksissa vaurioituneista materiaaleista on todettu ilmayhteys rakenneliittymien 
kautta sisäilmaan. Tämän tutkimuksen yhteydessä mikrobiperäisen hajun lisäksi havaittu kivihiili-
pielle tyypillinen haju liittyy rakenteiden bitumieristykseen. Bitumi sisältää todennäköisesti pah-yh-
disteitä, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Maaperästä sisäilmaan kulkeutuvat epäpuhtaudet 
heikentävät osaltaan sisäilman laatua. 
 
Kellarikerroksen alapohjarakenne suositetaan uusittavaksi kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi 
kokonaisuudessaan peruskorjauksen yhteydessä. Alapohjarakenteen uusimisen yhteydessä alustäyt-
töön voidaan tehdä tarpeellinen kapillaarikatko, putkitunnelit ja niissä olevat haitta-aineet saadaan 
poistettua rakenteesta ja pohjaviemäri uusittua.  
 
Hissikuilun ja hissikonehuoneen alapohjarakenteet ovat suunnitelmien mukaan alapuolelta läm-
möneristettyjä maanvastaisia betonirakenteita, jonka alustäyttönä on karkea sora. Suunnitelmien 
perusteella rakenteet ovat ns. riskittömiä rakenteita, koska vesi ei nouse kapillaarisesti karkeassa 
maa-aineksessa ja EPS-lämmöneriste estää tehokkaasti kosteuden nousun sekä vetenä että vesi-
höyrynä. Maaperä on salaojitettu. Tiloissa ei todettu pintakosteudenosoittimella poikkeavaa kos-
teutta eikä havaittu kosteusvauriomerkkejä, joten rakenteita ei tarkemmin tutkittu tässä yhteydessä. 
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6 MAANVASTAISET SEINÄT 

6.1 Rakenne 

Rakennesuunnitelmien mukaan rakennus on perustettu teräsbetonianturoille. Alustäyttönä alkupe-
räisellä osalla on hienojakoinen hiekka. Perusmuuri ja maanvastaiset seinät ovat paikallavalettua te-
räsbetonia ja niissä on sisäpuolinen bitumisively vedeneristeenä. Lämmöneristeenä on 40 mm paksu 
sementtipuukuitulevy (kauppanimi mm. Toja-levy) tai bitumoitu korkki, ja sisäpintana maalattu rap-
pauskerros. Keskuskadun puolella lämmöneristeen paksuus on suurempi ja se vaihtelee 100 mm:stä 
160 mm:iin (kuvat 28-29). Rakennepiirustusten ja tehtyjen rakenneavausten perusteella ulkoseinä-
rakenteet ovat seuraavat (sisältä ulospäin) (kuvat 26-27):  
 

Alkuperäinen maanvastainen seinä (KS1): 
- - kuorirappaus (30 mm) 
- - sementtipuukuitulevy tai korkki (40 mm / 100 

- 160 mm) 
- - bitumisively  
- - betoniperusmuuri 250/350 mm 
- - hiekka/sora 

 

 

 Kuva 26. Leikkauspiirustus maanvastaisen seinän 
kohdalta. 

 
Jälkiasennushissi on perustettu teräsbetonianturoille. Asiakirjojen perusteella hissikuilun alustäyt-
tönä on sora. Maanvastainen seinä on teräsbetonia ja lämmöneristeenä on polystyreeni. Suunnitel-
mien mukaan seinissä on ulkopuolinen vedeneriste. 
 

Jälkiasennushissin maanvastainen seinä (KS2): 
- - maali ja tasoite 
- - paikallavalettu betoni 95 mm 
- - solupolystyreenilämmöneriste 75 mm 
- - paikallavalettu betoni 150 mm 
- - bitumivedeneriste 
- - soratäyttö 

 
 Kuva 27. Jälkiasennushissin maanvastainen seinä 
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6.2 Havainnot 

Maanvastaiset seinät vastaavat havaintojen mukaan suunnitelmia. Maanvastaisissa seinissä läm-
möneristeenä on käytetty sekä korkkieristettä että sementtipuukuitulevyä. Kosteuseristeenä maan-
vastaisissa seinissä on bitumisively. Porarei’istä tehtyjen havaintojen perusteella lämmöneristeissä 
oli tummumia ja rei’istä tuli sisäilmaan mikrobiperäistä hajua, mikä viittaa eristeen kosteusvaurioi-
hin. Valokuvat maanvastaisista ulkoseinärakenteista, kuvat 28-31. 
 

  

Kuva 28. Rakennuksen pohjoissivulla maanvas-
taisen seinän lämmöneristekerros vaihteli ra-
kennusavauskohdissa 100 millimetristä 160 mil-
limetriin. 

Kuva 29. Rakennuksen pohjoissivulla maanvas-
taisen seinän lämmöneristekerros vaihteli ra-
kennusavauskohdissa 100 millimetristä 160 mil-
limetriin. 

 
 

 

 
Kuva 30. Kosteuden aiheuttama kookas pinnoi-
tevaurio maanvastaisen seinän alareunassa. 

Kuva 31. Maanvastaisten ulkoseinärakenteiden 
lämmöneristeet ovat monin paikoin huonokun-
toisia. Kuvassa rappauksen alla näkyy ruskea 
korkkieriste ja musta bitumisively. 

 

6.3 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Havaintojen perusteella pohjakerroksen perusmuurin sisäpuolisissa lämmöneristeissä on kosteus- ja 
mikrobivaurioita ja niistä on ilmayhteys sisäilmaan rakenneliitosten ja kuorirappauksen halkeamien 
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kautta. Vuonna 2007 tehdyn sisäilmaselvityksen homekoiran ilmaisut ja hajuhavainnot tukevat nyt 
tehtyjä aistinvaraisia havaintoja.  
 
Maanvastaisia ulkoseiniä rasittaa perusmuurin ulkopuolisen vedeneristeen puuttuessa maaperän 
kosteus sekä katolta tulevien sadevesien jääminen rakennuksen viereen rakennuksen pohjoissivulla. 
Länsipäädyssä ikkunan vesipellin kallistus oli puutteellinen ja liitokset epätiiviitä, jolloin sadeveden 
pääsy tuulenpaineella ulkoseinärakenteen eristetilaan on mahdollista. 
 
Pohjakerroksen maanvastaisten seinien sisäpuolinen lämmöneriste ja bitumi suositetaan poistetta-
vaksi peruskorjauksen yhteydessä, sillä rakenteen tiivistämistä huokoista ja huonolaatuista rap-
pausta vasten ei pystytä luotettavasti tekemään. Samassa yhteydessä on perusteltua uusia myös 
pohjakerroksen ulkoseinän lämmöneristeet eteläsivulla. Maanvastaisten ulkoseinien korjaustapa 
riippuu siitä, tehdäänkö perusmuurin lämmön- ja kosteudeneristys sisä- vai ulkopuolelle. Korjausta-
vasta huolimatta maanvastaisten rakenteiden liittymät ja läpiviennit tulee tehdä ilmatiiviiksi. 

7 ULKOSEINÄT 

7.1 Rakenne 

Kantavat ulkoseinät ovat teräsbetonia tai tiiltä (US1). Lämmöneristeenä on kevytbetoni 150 mm. Pai-
koitellen on patterisyvennyksiä, joissa on kevytbetonia 300 mm (US2). Alkuperäisenä julkisivuna on 
ollut kalkkilaastirappaus, mikä on edelleen näkyvissä Keskuskadun jälkiasennushissin viereisissä sei-
nissä sekä sisäänkäyntien julkisivuissa (kuvat 32-33). Ikkunavälit on lautapaneloitu. Ullakon ulkosei-
närakenne on esitetty kuvassa 34. Tarkemmat rakennetiedot ja -avauspaikat on esitetty liitteessä 1. 
 
Lisälämmöneristämätön ulkoseinä Keskuskadun 
puolella (US3): 

- - maali + tasoite 
- - tiili 300 mm (patterisyvennyksissä ei tiiltä) 
- - kevytbetoni 150 mm (patterisyvennyksissä 300 

mm) 
- - pystylautapaneeli tai sileärapattu kalkkilaasti 

rappaus 

  
 Kuva 32. Alkuperäinen rakenneleikkaus patteri-

syvennyksen kohdalta. Palkkien välissä on kork-
kieriste lämpökatkona. 

 



 TUTKIMUSRAPORTTI 15 (48) 
 Riskikartoitus  
 Keskuskatu 43, Kotka 
 23.12.2020 
 

 
Oy Insinööri Studio 
Kotka | Lahti | Lappeenranta | Vantaa 
+358 (0)5 2255 500 | www.insinooristudio.fi | Y 0811750-2 

Porrashuoneen ulkoseinä ikkunan alapuolella 
(US4): 

- - maali + tasoite 
- - betoni 150 mm 
- - mahdollisesti korkki tai mineraalivilla 
- - pystylautapaneeli 

  
 Kuva 33. Leikkaus porrashuoneen ikkunan ala-

puolelta. 
 
Ulkoseinät, ullakko (US5) 

- - reikätiili 300 mm 
- - puukoolaus / lisälämmöneristys 
- - pystylautapaneli / rappaus 

 
 Kuva 34. Alkuperäinen räystäsleikkaus ja ullakon 

tiiliulkoseinä 
 
Suurimpaan osaan ulkoseiniä on lisätty ulkopuolinen lisälämmöneritys ns. lämpörappausmenetel-
mällä, koska alkuperäinen rappaus oli ollut huonokuntoinen ja rapautunut. Kuva 35 on rakennuksen 
Keskuskadun puoleiselta sivulta, jossa näkyy kolmea eri julkisivukäsittelyä. Lisälämmöneristetyissä 
ulkoseinissä vanhan rakenteen ulkopinnalle on lisätty 50 mm mineraalivillaa ja kolmikertainen rap-
pauslaasti (kuva 38). Rakenne on tuulettamaton. Työselityksen mukaan lisälämmöneristetyissä sei-
nissä vanha julkisivurappaus on säilyneiltä osin jätetty lisälämmöneristyksen alle (kuva 36). Irtoava 
rappaus on poistettu ja epätasaiset kohdat tasoitettu. Työselityksen mukaan alkuperäinen rappaus 
on ollut osittain vaurioitunut tai irronnut alustastaan. Vaurioitumisen syyt, vauriokohdat tai tarkem-
mat korjausmenetelmät eivät selviä työselityksestä. Havaintojen perusteella kaikkia sisäpuolisia 
syöksytorvia ei ole poistettu suunnitelmien mukaisesti (kuva 37). Rakennus on alun perin ollut räys-
täätön tai räystäät ovat olleet lyhyet, jolloin viistosateet ovat päässeet kastelemaan rakennetta ja 
aiheuttaneet todennäköisesti julkisivuun rapautumista. 
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Kuva 35. Vaaleat seinät ovat lisälämmöneristä-
mättömiä ulkoseiniä, beesit ulkoseinät ovat läm-
pörapattuja. Keskellä on jälkiasennushissi. 

 

 

 

 
Kuva 36. Kuvakaappaus rakennusselostuksesta Kuva 37. Vaakaleikkaus seinään upotetusta syök-

sytorvesta. Havaintojen mukaan syöksytorvia ei 
ole poistettu rakennusselostuksen mukaisesti. 

 
lisälämmöneristetyt kantavat ulkoseinät, (US1): 

- - maali + tasoite 
- - tiili 300 mm (patterisyvennyksissä ei tiiltä) 
- - kevytbetoni 150 mm (patterisyvennyksissä 300 

mm) 
- - vanha rappaus paikoitellen 
- - mineraalivilla 50 mm 
- - julkisivurappaus 

  
 Kuva 38. Julkisivun ja ikkunan liittymän detalji-

kuva 1…6 (v. 1994). Periaate lisälämmöneriste-
tystä kantavasta ulkoseinästä. 

 



 TUTKIMUSRAPORTTI 17 (48) 
 Riskikartoitus  
 Keskuskatu 43, Kotka 
 23.12.2020 
 

 
Oy Insinööri Studio 
Kotka | Lahti | Lappeenranta | Vantaa 
+358 (0)5 2255 500 | www.insinooristudio.fi | Y 0811750-2 

Hissikuiluun tai hissikonehuoneen ulkoseinärakenteisiin ei tehty rakenneavauksia (kuva 39). Oletet-
tavasti se on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. 
 
Hissikuilu ja -konehuone 
- maali ja tasoite 
- paikalla valettu teräsbetoni 150 mm 
- mineraalivilla 
- rappaus 30 mm 

 
 Kuva 39. Hissikuilun ullakon sekä varsinainen 

ulkoseinärakenne hissikuilussa ja hissikonehuo-
neessa. 

 
Rakenneavauksissa todettiin ulkoseinän leukapalkin ja välipohjan reunapalkin välissä korkkieriste. 
Suunnitelmissa myös vanhat, sisäpuoliset sadevesipoistot on eristetty ulkoseinärakenteessa korkilla. 
Alkuperäinen korkkilämmöneriste ulkoseinärakenteessa (kuvat 40-43). 
 

  
Kuva 40. Korkkieriste lämpökatkona betonipila-
rin ja kevytbetonin välissä. 

Kuva 41. Korkkieriste lämpökatkona betonipila-
rin ja kevytbetonin sekä tiilimuurauksen välissä. 
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Kuva 42. Leikkauskuvassa korkkieriste on sisään-
vedetyn parvekkeen kohdalla lämpökatkona. 

Kuva 43 Leikkauskuvassa korkkieriste on väes-
tönsuojan sisäänkäynnin yläpuoleisessa välipoh-
jassa ulkoseinälinjalla, minkä jälkeen se vaihtuu 
sementtipuukuitulevyksi. 

7.2 Havainnot 

Ulkoseinien sisäpinnat olivat pääasiassa hyväkuntoiset. Yksittäisten tuuletusikkunoiden yläpuolella 
oli havaittavissa maalin irtoamista, mikä todennäköisesti johtuu ikkunatuuletuksesta. Pintakosteu-
denosoittimella ei ulkoseinärakenteissa havaittu poikkeavaa kosteutta. Vauriot on voinut aiheuttaa 
viileisiin seinäpintoihin tiivistynyt sisäilman kosteus, koska suurin osa havaituista vaurioista on ikku-
noiden läheisyydessä (kuvat 44-45). 
 

  

Kuva 44. Maalipinta irtoilee ikkunan pielessä. Kuva 45. Maalipinta irtoilee laajalla alalla ikku-
nan pielessä. 

 
Rakennuksen ulkopuolisessa tarkastelussa todettiin nykyiset julkisivut pääosin ehjäksi ja siistiksi 
(kuva 47, 50-51). Rakennuksen länsipäädyssä lisälämmöneristetyn julkisivurappauksen pintakerros 
on osittain irronnut (kuvat 46, 48-49). Julkisivurappauksessa on kuitenkin paikallisia halkeamia, 
vuoto- ja kastumisjälkiä erilaisissa kohdissa. Kuvissa 52-59 on esimerkkejä havaituista vaurioista. Viis-
tosateiden aiheuttamat roiskeet ja veden lammikoituminen parvekkeelle ovat kastelleet parvekkei-
den ulkoseiniä. 
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Kuva 46. Rakennuksen länsipäädyssä julkisivu-
rappauksen pintakerros on irronnut isolla alalla. 

Kuva 47. Rappauspinta on pääasiassa hyväkun-
toisen näköinen. Yksittäisiä halkeamia on jonkin 
verran. 

 

  

Kuva 48. Pintarappaus hilseilee isolla alalla. Kuva 49. Nuolen osoittamassa kohdassa on 
kookkain yksittäinen vauriokohta. Näkyviä vauri-
oita on ylimmän ikkunan yläreunan korkeudelle 
asti. 
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Kuva 50. Sisäpihan puolella/eteläsivulla ei ole 
näkyvissä suuria rappauksen vaurioita. 

Kuva 51. Julkisivukorjauksen yksityiskohtiin ei 
ole paneuduttu huolella. Kuvan esimerkissä 
syöksytorvi on asennettu kahden raitisilmavent-
tiilin eteen. 

 

  

Kuva 52. Suuri halkeama hissikonehuoneen sei-
nässä. 

Kuva 53. Kookkaita halkeamia, joista sadevesi 
pääsee eristetilaan. 

 

  

Kuva 54. Rakennuksen eteläsivulla parvekkeen 
alla halkeama julkisivurappauksessa. 

Kuva 55. Halkeamia molemmin puolin parveke-
rakennetta. 
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Kuva 56. Parvekekaide on upotettu rappauksen 
sisäpuolelle, jolloin vesi pääsee kulkeutumaan 
kaidetta pitkin eristetilaan. 

Kuva 57. Iso halkeama rappauksessa sisään ve-
detyn parvekkeen kohdalla. 

 

  

Kuva 58. Keskuskadun sisäänkäynnin (itäpuoli) 
kulmauksessa lämpörappauksen alapellitys oli ir-
ronnut, lisälämmöneristys näkyvissä. 

Kuva 59. Lisälämmöneristyksen alapinnassa pi-
täisi olla pellitys. Rakenne on tuulettumaton. 

 
Alkuperäinen julkisivurappaus on silmämääräisesti arvioiden melko hyväkuntoinen. Rappauksen to-
dellista kuntoa ei kuitenkaan voida arvioida luotettavasti aistinvaraisesti. Rappauksen alareunassa on 
näkyvillä muutama kookas lohkeama (kuvat 60-61). 
 

  

Kuva 60. Ulko-oven vasemmalla puolella on koo-
kas alue, jossa on korjattu lämpörappausta. 

Kuva 61. Kevytbetonin alareunassa on useita 
kohtia, joissa se on lohkeillut. 

 
Julkisivussa on sekä pysty- että vaakalaudoitusta, jotka ovat huonokuntoiset (kuva 67). Maalit hilsei-
levät lähes kaikilta pinnoilta. Mahdollisia lahovaurioita ei voida arvioida ilman nostinta. Ilmeisesti 
kevytbetonin ja laudoituksen välissä on tuulettumaton ilmaväli. 
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Kuva 62. Laudoitus ja ikkunapuitteet ovat huo-
nokuntoiset. Lämpörappauksen pielessä on lii-
kuntasauma ja kosteusvauriojälki. Vanhassa rap-
pauksessa on pitkä vaakasuuntainen halkeama. 
Alemman ikkunan ulkoruutu on pois paikaltaan. 

 

 

7.3 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Tuulettumaton lisälämmöneristetty ulkoseinä on riskirakenne, mikäli yksityiskohtia ei ole suunniteltu 
ja toteutettu huolellisesti tai toteutuksessa on tapahtunut työvirheitä. Viistosade ja pintoja pitkin 
valuva vesi voivat kulkeutua kapillaarisesti ulkoseinän lisälämmöneristyskerrokseen aiheuttaen vau-
rioita rappaukseen. Riskikartoituksessa havaittiin lisälämmöneristetyssä julkisivurappauksessa pieniä 
halkeamia eri puolilla rakennusta. Rappauspinta irtoili länsipäädyssä ja kosteusvauriojälkiä oli havait-
tavissa parvekkeiden kohdalla eteläsivulla. Lisälämmöneristetyssä ulkoseinärakenteessa ei ole tuule-
tusrakoa rappauksen ja eristekerroksen välissä, jolloin rakenteen kuivuminen on hidasta. Mikäli rap-
pausta ja sen yksityiskohtia ei korjata, tulevat vauriot lisääntymään.  
 
Korjaussuunnittelun lähtötiedoksi rappauksen tarkempaa kuntoa voidaan selvittää rakenneavauk-
silla ja näytteenotolla. Laboratoriotulosten avulla saadaan tietoa rappauksen ja rappausalustan omi-
naisuuksien vaikutuksista rappauksen vaurioitumiseen. Rakenteen rakennusfysikaalinen toimivuus 
tulee selvittää viimeistään korjausmenetelmää valitessa. Rappaus- ja pinnoitekerrosten paksuudet, 
rappausverkon sijainti tai puuttuminen, rappauksen läpi yltävät halkeamat sekä rappauksen aistinva-
raisesti havaittava rapautuminen on selvitettävä. Ohuthietutkimuksella selvitetään laastin pakkasen-
kestävyysominaisuudet, laastin pakkasrapautuminen, rappauskerrosten väliset tartunnat sekä pin-
noitteen ja rappauksen välinen tartunta. Tässä yhteydessä pitäisi tarkastaa betonirakenteiden kunto, 
erityisesti leukapalkkien kunto ja korjaustarve, koska ne kannattelevat julkisivua ja ovat vaurioherk-
kiä. Leukapalkit eivät ole näkyvissä, joten niiden kuntoa ei pysty arvioimaan aistinvaraisesti. 
 
Kosteus voi vaurioittaa lisälämmöneristeitä pitkällä aikavälillä. Lisälämmöneristeen kunnon vaikutus 
on sisäilman laatuun todennäköisesti vähäistä, mikäli varsinainen kiviaineinen ulkoseinärakenne on 
tiivis (ei vanhoja vaurioita, rapautumaa tai halkeamia) ja rakennuksen painesuhteet on mitoitettu 
oikein. Rappauspinnan vauriot ovat lähinnä esteettisiä ja laskevat rakennuksen arvoa. Merkittävä 
riski sisäilman laadulle on ulkoseinän leukapalkin ja välipohjan reunapalkkien välissä todettu kork-
kieriste, joka on voinut vaurioitua ennen lisälämmöneristeen asentamista viistosateen seurauksena. 
Korkkieristeet ovat vaurioherkkiä ja niiden taustalla on usein käytetty pah-yhdisteitä sisältävää bitu-
mointia. Korkkieristeen epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan välipohjien ja ulkoseinän liitty-
missä, ikkunoiden ja ovien liitoskohdissa sekä läpivientien kohdalla olevia ilmavuotoreittejä pitkin. 
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Tehtyjen havaintojen perusteella ulkoseinärakenteesta on ilmavuotoreittejä sisäilmaan ikkuna- ja 
oviliitosten kautta. Ulkoseinärakenteessa saattaa olla myös paikallisia, ennen lisälämmöneristämistä 
syntyneitä, vaurioita ja halkeamia. Näitä ei tässä kartoituksessa selvitetty. Sisäilman laadun kannalta 
minimikorjaustoimenpide on estää epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan ulkoseinärakenteiden 
kautta. Tämä voidaan tehdä sisäpuolisin tiivistyskorjauksin, josta tulee tehdä erillinen korjaussuunni-
telma. Ulkoseinärakenteiden korjaustoimenpiteet riippuvat tulevan korjauksen laajuudesta. 
 

8 PARVEKKEET 

8.1 Rakenne 

Parvekelaatat ovat noin 150 mm paksuja paikallavalettuja betonilaattoja. Myös parvekekaiteet ovat 
paikallavalettua betonia kuvan 63 mukaisesti. Kaiteen ja laatan väli on umpinainen. Parvekkeiden 
alkuperäisestä vedenpoistosta ei ole tietoa. Vesikattoremontin yhteydessä on asennettu uudet pois-
toputket ja läpivientisihdit kuvan 64 mukaisesti. 
 

 

 
Kuva 63. Alkuperäinen rakenneleikkaus parvek-
keen kohdalta. Leikkauksen mukaan parvekera-
kenteiden ja välipohjan reunapalkin välissä on 
lämpökatkona korkki- tai sementtipuukui-
tueriste. 

Kuva 64. Rakenneleikkaus uudistetusta veden-
poistosta. 

8.2 Havainnot 

Parvekkeiden betonikaiteet ovat nuhjuisen näköiset ja niissä on tummentumia liasta sekä levä- ja 
jäkäläkasvusta (kuvat 65-66, 71). Paikoitellen parvekelaattojen alapinnassa on näkyvissä halkeamia 
ja ruostuneiden betoniterästen lohkaisemia betonipintoja (kuvat 67-70). Rakennusselostukseen on 
kirjattu vuonna 1994 betonirakenteissa olleen vaurioita ja ruostuneita teräksiä sekä annettu ohjeet, 
miten vauriot paikkakorjataan ja teräkset ruostesuojataan. Tiedossa ei ole kuinka paljon vaurioita on 
ollut. Leikkauspiirustuksen (kuva 63) mukaan parvekelaatassa ei ole kosteuseristystä, joka estäisi ve-
den kulkeutumista laattarakenteisiin lattiapinnoitteen tai läpimenosihdin tiivistysten rikkoutuessa. 
Pitkäaikaisen kosteusrasituksen seurauksena vettä voi siirtyä laatan kautta kapillaarisesti myös ulko-
seinärakenteeseen rappauspinnan sisäpuolelle, jolloin eristekerros kastuu. 
 
Parvekelaatoissa ei ole kallistuksia läpivientisihteihin päin, jolloin parvekkeelle satanut vesi ei poistu 
tehokkaasti. Ilmeisesti ylemmiltä parvekkeilta viemäriputkea pitkin valuva vesi roiskuu osittain sihdin 



 TUTKIMUSRAPORTTI 24 (48) 
 Riskikartoitus  
 Keskuskatu 43, Kotka 
 23.12.2020 
 

 
Oy Insinööri Studio 
Kotka | Lahti | Lappeenranta | Vantaa 
+358 (0)5 2255 500 | www.insinooristudio.fi | Y 0811750-2 

rakojen kautta parvekelaatalle ja on päässyt lattiapinnoitteen alle aiheuttaen pinnoitteen irtoamisen 
useissa parvekkeissa. Sihtien ympärille on kerääntynyt lehtiä ja havunneulasia estäen osittain veden 
kulkeutumisen sihdin kautta poistoputkeen. Kuvissa 71-79 on esimerkkejä tyypillisistä vioista ja vau-
rioista. 
 

  

Kuva 65. Parvekkeiden yleisilme on nuhjuinen. Kuva 66. Betonirakenteiden todellinen kunto on 
mahdollista selvittää kuntotutkimuksella. 

 

  

Kuva 67. Merkittävä näkyvä vaurio on betonin 
lohkeaminen kolmannen kerroksen parvekelaa-
tan alapinnasta. 

Kuva 68. Laatan raudoitus ja ilmeisesti ratakisko 
näkyvissä. Terästen korroosiotuotteet ovat loh-
kaisseet betonista palan pois. 
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Kuva 69. Laatan alareunan teräkset ovat ruostu-
neet, mikä on lohkaissut palan betonia pois. Hei-
kosti kiinni olevia betonikappaleita tipahtaa lähi-
aikoina. 

Kuva 70. Halkeamia parvekerakenteen alapuo-
lella. Nurkassa näkyy hieman ruostunutta te-
rästä. 

 

  

Kuva 71. Sisäänvedetyissä parvekkeissa ei ole 
toimivaan vedenpoistoa. Parvekekaiteen sisä-
pinnalla näkyy tummia valumajälkiä. 

Kuva 72. Valuva vesi jättää tummia jälkiä beto-
nipinnalle. Kaiteessa kasvaa punalevää ja jäkä-
lää. Kaiteen yläreunassa olevan pellityksen maali 
irtoilee. 

 

  

Kuva 73. Parvekelaatan pinnoitteet irronneet. 
Kosteusjälkiä myös ulkoseinärakenteessa. 

Kuva 74. Sadevedet roiskuvat seinälle ja kastele-
vat rakennetta parvekkeen syöksytorven koh-
dalla. 
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Kuva 75. Parvekkeen syöksytorven läpimenosihti 
osittain tukkeessa, parvekerakenteessa kosteus-
vaurioita. 

Kuva 76. Parvekkeen syöksytorven läpimenosih-
din ympärillä lattiamaali on irronnut. Betonipin-
nalla on vihreää levä- tai sammalkasvustoa. Sei-
nän syöksytorven välissä on katuharja, tms. 

 

  
Kuva 77. 2. kerroksen parvekkeen alapuolella 
vuotojälki ja halkeama julkisivurappauksessa. 
Parvekkeen sisäpuolinen syöksytorvi irronnut lii-
toksesta. 

Kuva 78. Osa parvekkeiden sisäpuolisista syöksy-
torvista irti liitoksista. Rappauksessa on kookas 
halkeama ja veden valumajälkiä. Vanhan seinään 
upotetun syöksytorven pää on peitetty raitisil-
maventtiilillä. 

 

 

 

Kuva 79. Valumajälkiä vanhan sisäpuolisen sade-
vedenpoiston kohdalla. 
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8.3 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Parvekkeiden betonirakenteiden todellista kuntoa voidaan arvioida vain betonirakenteiden kunto-
tutkimuksella, jossa otetaan riittävän kattavasti lieriönäytteitä. Nyt nähtävillä on joitakin merkittäviä 
vaurioita ja osa vaurioista on paikkakorjattu noin 25 vuotta sitten. Näiden perusteella voidaan arvi-
oida, että parvekkeiden kunto on heikko. Merkittävä vaurioiden etenemistä lisäävä tekijä on parvek-
keiden heikko vedenpoisto. 
 

9 IKKUNAT JA OVET 

9.1 Rakenne 

Ulkoseinän lisälämmöneristämättömällä osalla ja ullakolla on alkuperäiset puuikkunat. Lisäläm-
möneristettyjen ulkoseinien ikkunat on uusittu vuonna 1994. Ikkunat ovat MSEAL-tyyppisiä alumiini-
puuikkunoita. Parvekeovet ovat tyyppiä EUMEAL, sisään- ja ulosaukeavat, ovet. Ikkunadetaljipiirus-
tuksen mukaan osa vanhoista ikkunoiden sivukarmeista on voitu jättää paikoilleen.  

9.2 Havainnot 

Alkuperäiset ikkunat ovat monin paikoin huonokuntoiset; niiden maalipinta hilseilee, mekanismit 
ovat vaurioituneet, ikkunat ovat vääntyneet, yms (kuvat 80-81). Kaikki ikkunat eivät aukea. Työter-
veyshuollon tiloissa on alkuperäiset ikkunat, joiden sisäpuitteeseen on kiinnitetty uusi alumiinikarmi 
ja ikkunaruutu. Puuosat on huollettu tai ainakin maalattu ennen asennustyötä. Silmämääräisesti ik-
kunat näyttävät hyväkuntoisilta.  
 

  

Kuva 80. Ullakolla on alkuperäiset ikkunat, joi-
den puuosat ovat huonokuntoiset. Kuvassa nä-
kyy hyvin myös ulkoseinän muurauksessa käyte-
tyt reikätiilet. 

Kuva 81. Porrashuoneen alkuperäiset puuikku-
nat ovat huonokuntoiset. Erityisesti ulkopuittei-
den maalipinnat ovat hilseilleet. Puitteissa on 
myös paikallisia lahovaurioita. 

 
Vuonna 1994 uusitun ikkunan kuntoa ja tiiveyttä tarkastettiin pistokoeluontoisesti sisäpuolelta avaa-
malla listoitukset yhdestä ikkunasta rakennuksen länsisivulla (kuvat 82-87). Ulkoseinä- ja ikkunara-
kenteiden liitoskohdat on saumattu polyuretaanilla. Puukoolauksen kohdalla oli selkeää ilmavuotoa 
rakenteesta sisätilaan ja siitä puuttui höyrynsulku. Mikäli vanhoja sivukarmeja on rakenteissa, on 
eristeenä todennäköisesti käytetty vaurioherkkää rivettä, jolloin riveestä peräisin olevien epäpuh-
tauksien kulkeutuminen sisäilmaan ikkunarakenteen kautta on mahdollista. Ikkunarakenteisiin teh-
dyissä avauksissa vanhoja sivukarmeja ei havaittu.  
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Kuva 82. Entisen tuuletusikkunan tilalle on asen-
nettu rakennuslevy ilman lämmöneristettä. 

Kuva 83. Ikkunoiden väleissä on mineraalivilla-
kaistat, mutta ei höyrynsulkua. 

 

  
Kuva 84. Päätyikkunan keskiosassa kaksinkertai-
nen koolaus ja mineraalivillalämmöneriste. Höy-
rynsulkua ei ole lainkaan. Puuosat ovat siistit. 

Kuva 85. Päätyikkunan keskikarmien kohdalla il-
mavuoto on tummentanut mineraalivillaa. Sisäil-
man kosteuden tiivistyminen viileään pintaan on 
todennäköistä. 
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Kuva 86. Ikkuna tiivistetty ulkoseinärakentee-
seen polyuretaanilla, ei tiivistysnauhaa. 

Kuva 87. Joissakin tiloissa uretaani on ikääntynyt 
ja hapertunut. 

 

  

Kuva 88. Osa uusituista ikkunoista on huonokun-
toisia. Kuvan ikkunasta on ulkopuolen listoituk-
set rikki, jolloin ikkuna näyttää siltä, että se olisi 
hieman auki. Karmissa näkyy vesijälkiä. 

Kuva 89. Ikkunoiden väliin on asennettu rako-
venttiili. Eristetilassa on kosteuden tiivistymis-
riski. 

 
Ikkunoiden pielipellitykset on tehty vanhan rappauksen päälle ja vesipellit asennettu ennen pielipel-
tejä. Ikkunoiden pistokoeluontoisessa, ulkopuolisessa tarkastelussa todettiin vesipeltien nostojen 
olevan riittävät ja vesipeltien viettävän loivasti poispäin rakenteesta. Vesipeltien liitoksissa todettiin 
kuitenkin puutteita, ja ulkopuitteissa oli havaittavissa säärasituksen merkkejä (kuvat 90-95).  
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Kuva 90. Ikkunan pellityksen kallistukset ovat loi-
vat. Kaikkia yksityiskohtia ei voida pitää tiiviinä. 

Kuva 91. Vesipeltien asennus on monin paikoin-
puutteellista, vesi voi päästä ulkoseinärakentee-
seen. 

 

  

Kuva 92. Vesipellin liitoksesta vesi ohjautuu jul-
kisivulle. 

Kuva 93. Vesipeltien asennus puutteellista, vesi 
voi päästä ulkoseinärakenteeseen. 

 

  

Kuva 94. Vanhat pellitykset ovat heikkokuntoiset 
ja ne ovat vääntyilleet. Vesi ei ohjaudu riittävästi 
pois ikkunan reunasta. 

Kuva 95. Ikkunapellin kallistus on heikko, pelti ja 
ikkunan puuosat huonokuntoisia. 

 
Ovet ovat vaihtelevassa kunnossa. Suuri osa ovista on hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa. Osa ovista 
on vaurioitunut sisäilman korkeasta kosteuspitoisuudesta tai mekaanisesta rasituksesta eivätkä ne 
ole enää korjauskelpoisia. Esimerkkejä ovien kunnosta kuvissa 96-98. 
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Kuva 96. Erityisesti pesuhuoneiden väliovissa on 
huomattavia kosteusvaurioita. 

Kuva 97. Parvekkeiden ovet ja/tai karmit ovat 
monin paikoin vaurioituneet. 

 

 

 

Kuva 98. Pohjakerroksen ulko-ovi on sisäpuolelta 
ehjä, mutta kulunut. 

 

 

9.3 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Ikkunoissa, ovissa ja niiden pellityksissä on niin paljon vikoja ja puutteita, että niiden uusiminen kaut-
taaltaan on suositeltavaa kattavan peruskorjauksen yhteydessä. Uusimisessa on huomioitava, että 
yksityiskohdat tulee suunniteltua ja toteutettua niin, ettei vesi pääse lämpörappauksen alle. Ikkuna-
rakenteiden kautta tapahtuu vuotoilmavirtausta sisäilmaan, mikä heikentää ulkoseinärakenteen 
lämmönpitävyyttä ja voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä viileään seinäpintaan. 

10 VÄLIPOHJAT 

10.1 Rakenne 

Rakennepiirustusten ja tehtyjen rakenneavausten perusteella välipohjarakenteet on esitetty alla (ku-
vat 99- 101). Rakenteissa on vaihtelua käytetyissä materiaaleissa ja niiden paksuuksissa, joilla ei ole 
kuitenkaan merkitystä korjauksen kannalta. Kylpyhuoneiden välipohjien pintarakenteita on osittain 
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uusittu eri aikakausina ja eri tavoilla. Tarkemmat rakennetiedot ja -avauspaikat on esitetty liitteessä 
1. 
 
Kuivat tilat (VP1) asuinhuoneet : 
- Muovimatto ja tasoite 
- betonilaatta 50-60 mm 
- sementtipuukuitulevy 20-40 mm 
- betoni n. 150 mm 
- rappaus ja pintamaali (väestönsuojan koh-

dalla sisäkatossa sementtipuukuitulevy) 
 

 

 Kuva 99. Leikkaus pohjakerroksen ja 2. kerroksen 
teräsbetonisen välipohjan kohdalta. 

 
Kuivat tilat (VP2) 
eteistilat, kk:t, keittiöt, käytävät: 
- muovimatto + tasoite / epoksi 
- betonilaatta 50 - 70 mm 
- tervapaperi + kevytsora n. 230 -300 mm 
- betoni n. 60 mm 
- rappaus ja maali 
 

 

 

 Kuva 100.  Leikkaus pohjakerroksen ja 2. kerrok-
sen kaksoislaattapalkiston kohdalta (periaate-
kuva). 

 
 Kuivat tilat (VP3) porraskäytävä: 
- mosaiikkibetoni  
- kevytbetoni (> 350 mm)  
- betoni 
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Kylpyhuoneet (VP4): 
- muovimatto/akryylibetoni 
- betonilaatta 30 mm (paikoin 30 + 60 mm) 
- bitumisively (15-20 mm) 
- tasausvalu 
- puukuitulevy Toja (20 mm) 
- betoni n 150 mm 
- rappaus ja maali 

 

 Kuva 101. Leikkaus (a-a) kylpyhuoneen ja keit-
tokomeron kohdalta (2. ja 3. kerros). 

 

10.2 Havainnot 

Askeläänieristetyissä teräsbetonilaattarakenteisissa välipohjissa ei todettu pintakosteudenosoitti-
mella poikkeavaa kosteutta eikä rakenneavausten yhteydessä sementtipuukuitulevyissä (Toja) to-
dettu silmin havaittavaa vaurioitumista. Kaksoislaattapalkiston eristetilan valupaperi oli tummunutta 
ja hapertunutta, mikä viittaa materiaalin kastumiseen ja mahdollisiin vaurioihin jo rakennusaikana. 
Kevytsoraeristeen kuntoa ei silmämääräisesti pystytty arvioimaan. (Kuvat 102-106). 
 

  

Kuva 102. Yleiskuva. Asuinhuoneissa muovimat-
topinnoitteet huonokuntoisia. 

Kuva 103 Yleiskuva. Asuinhuoneissa muovimat-
topinnoitteet huonokuntoisia. 

 



 TUTKIMUSRAPORTTI 34 (48) 
 Riskikartoitus  
 Keskuskatu 43, Kotka 
 23.12.2020 
 

 
Oy Insinööri Studio 
Kotka | Lahti | Lappeenranta | Vantaa 
+358 (0)5 2255 500 | www.insinooristudio.fi | Y 0811750-2 

  

Kuva 104. Toja-levy askeläänieristeenä. Kuva 105. Pintalaatan paksuus n. 50-60 mm. 

 

 

 

Kuva 106. Kaksoislaattapalkisto. Kuva toimisto 
075, länsipäädyssä sisäänvedetyn parvekkeen 
kohdalla. 

 

 
Toimistotilojen katon akustointilevyt ovat reunoilta pinnoittamattomia mineraalivillalevyjä (kuva 
107). Käytävän alaslasketun katon mineraalivillalevyt ovat listoitettuja, mutta yläpinnat ovat pinnoit-
tamattomia (kuva 108). Pinnoittamattomista mineraalivillalevyistä irtoavat kuidut heikentävät sisäil-
man laatua. Väestönsuojassa katto on pinnoitettu sementtipuukuitulevyllä (kuva 109). 
 

  

Kuva 107. Toimistotilassa akustointilevyt ka-
tossa. 

Kuva 108. Käytävässä alaslasketun katon akus-
tointilevyt listoitettuna. 
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Kuva 109. Väestönsuojan ulkoseinässä ja katossa 
sementtipuukuitulevyt. 

 

 
Pohjakerroksessa oli nähtävissä paikallisia vuotojälkiä katossa, ja välipohjarakenteessa oleva poisto-
kanava, jossa oli rakennusjätettä (kuvat 110-111). Kokemustiedon perusteella kyseisellä aikakaudella 
rakennetut välipohjarakenteet eivät ole tiiviitä vaan niistä on liitosten, roilojen ja läpivientien kautta 
ilmayhteys sisäilmaan. Esimerkiksi kuvan 122 komeron kynnyksen kohdalla välipohjasta on ilmayh-
teys sisäilmaan.  
 

  

Kuva 110. Pohjakerroksen viemärin läpiviennissä 
vuotojälkiä. 

Kuva 111. Välipohjassa olevassa poistokana-
vassa on rakennusjätettä. 
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Kuva 112. Komeron kynnyksen kohdalta ilmayh-
teys välipohjan eristetilaan. 

 

 
Kylpyhuoneiden seinä- ja kattopinnoitteissa oli havaittavissa kosteusvaurioita sekä mikrobikasvus-
toa, mikä viittaa runsaaseen veden käyttöön ja kylpyhuoneiden heikkoon ilmanvaihtoon (kuva 113). 
Kylpyhuoneissa todettiin poikkeavaa kosteutta pintakosteudenosoittimella lähes joka toisessa ti-
lassa, pääasiassa 2. ja 3. kerroksissa. Rakenneavausten yhteydessä joidenkin märkätilojen välipoh-
jassa aistittiin voimakas mikrobiperäinen haju, mikä viittaa eristeiden tai mahdollisesti rakenteisiin 
jätetyn muottilaudoituksen vaurioitumiseen kosteuden vaikutuksesta. Osa kylpyhuoneiden muovi-
mattopinnoitteista, jotka ovat osaltaan toimineet myös vedeneristeenä, ovat huonokuntoisia ja lii-
toksistaan epätiiviit ja kaadot loivia (kuvat 11-118). Alkuperäisenä kosteudeneristeenä märkätilojen 
välipohjassa on paksu bitumikerros, jonka kuntoa ei tässä yhteydessä tarkemmin selvitetty (kuva 
119). Bitumille on tyypillistä, että se halkeilee ikääntyessään, jolloin sen kosteudeneristyskyky heik-
kenee. Bitumieristeen ja ohuen tasausvalun alapuolella on kylpyhuoneissa sementtipuukuitulevy 
(kuva 120). Osa kylpyhuoneiden välipohjista on uusittu valamalla uusi pintalaatta vanhan laatan 
päälle (kuva 121), yksittäisissä porarei’issä havaittiin pintabetonilaattojen välissä hyvin ohut kosteus-
sivelykerros. 
 

  

Kuva 113. Kylpyhuoneen pinnoilla on runsasta 
mikrobikasvustoa, mikä viittaa heikkoon ilman-
vaihtoon ja runsaaseen vedenkäyttöön tilassa. 

Kuva 114. Kylpyhuoneessa ei lattiakallistusta 
lainkaan. 
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Kuva 115. Yleiskuva. Osassa kylpyhuoneita 
ikääntyneet pinnat ja yhtenäinen vedeneristys 
puutteellinen. 

Kuva 116.  Yleiskuva. Lattiakaadot ovat loivia. 

 

 
 

Kuva 117. Kylpyhuoneen kynnykseen lisätty 
rima estämään veden kulkeutumista. 
 

Kuva 118. Osa kylpyhuoneiden muovimatoista 
irti liitoksistaan. Seinäpinnoilla mikrobikasvus-
toa. 

 

 
 

Kuva  119. Paksu bitumisively kylpyhuoneiden 
betonilaattojen välissä. 

Kuva 120. Toja-levy (20 mm) märkätilojen väli-
pohjassa. 
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Kuva 121. Kylpyhuoneen pintarakenteet uusittu 
ja korotettu. 

 

 

10.3 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Rakennuksen kaikissa välipohjarakenteissa on eristeenä käytetty herkästi vaurioituvia materiaaleja, 
jotka voivat sisältää epäpuhtauksia valmistustekniikasta johtuen tai ovat voineet vaurioitua paikalli-
sesti esimerkiksi putkivuotojen yhteydessä tai kastuneet rakentamisen aikana. Välipohjissa havaittiin 
paikallisia putkivuotoja, kohonneita pintakosteuslukemia, puutteellisia vedeneristeitä, runsasta ve-
denkäyttöä kylpyhuoneissa, joten paikalliset kosteus- ja mikrobivauriot ovat todennäköisiä. Vau-
riokohtia voi olla myös kuivissa tiloissa. Herkästi vaurioituvat materiaalit ovat riskissä vaurioitua myös 
tulevissa korjaustöissä, mm. mikäli kiviaineisiin rakenteisiin timanttiporataan aukkoja, roilotuksia ym. 
Välipohjista on ilmayhteys sisäilmaan, jolloin rakenteessa olevat epäpuhtaudet voivat vuotoilman 
mukana kulkeutua sisäilmaan heikentää sisäilman laatua. 
 
Kylpyhuoneiden välipohjissa käytetty vanha bitumisively voi sisältää haitta-aineita, mm. pah-yhdis-
teitä, jotka voivat heikentää sisäilman laatua ja jotka on perusteltua poistaa peruskorjauksen yhtey-
dessä. Välipohjien eristemateriaalien vaurioitumisen riski varsinkin kylpyhuoneiden viereisissä ti-
loissa on merkittävä. Mikäli rakenteissa on paikallisia kosteusvaurioita tai rakentamisenaikaisia vau-
rioituneita materiaaleja, niiden löytäminen pistokoeluontoisin rakenneavauksin on epävarmaa. Väli-
pohjarakenteiden mikrobiologisen kunnon selvittäminen vaatii laaja-alaista näytteenottoa eri väli-
pohjarakenteen eristemateriaaleista, joka ei kuulunut tähän selvitykseen. Edellä mainituin perustein 
suositetaan kaikkien välipohjien eristemateriaalien ja rakenteiden uusimista kosteusteknisesti toimi-
viksi. Mikäli eristeitä ei aiota uusia, suositetaan laaja-alaista näytteenottoa eristeiden mikrobiologi-
sen kunnon varmistamiseksi. 
 
Välipohjien korjaustapa on valittava rakennuksen tuleva käyttötarkoitus, mahdolliset tilamuutokset 
ja talotekniikka huomioiden. Välipohjien purkaminen on perusteltua, koska tiivistäminen on työlästä, 
sillä pieniä yksityiskohtia on paljon, esimerkiksi alkuperäisten komeroiden kynnykset ja liitokset. Ohu-
essa laatassa on usein paljon halkeamia, joista on ilmavuotoja sisäilmaan. Käytännössä se tarkoittaa, 
että kuivissa tiloissa ohut pintalaatta pitäisi kapseloida kauttaaltaan. Kylpyhuoneiden kunnollisen ve-
deneristyksen, lattiakallistusten ja viemäröinnin toteuttaminen vanhoihin rakenteisiin ei ole järke-
vää.  
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11 VÄLISEINÄT 

11.1 Rakenne 

Pohjakerroksessa kantavat väliseinät ovat massiivibetonia ja -tiiltä. Ylemmissä kerroksissa kantavat 
väliseinät ovat massiivitiiltä (250 - 300 mm). Märkätiloissa väliseinät ovat tiilirakenteisia. Huoneisto-
jen välissä on tiiliseinät (200 mm), jossa tiilien välissä on lasivillaa äänieristeenä. Betoni- ja tiiliseinät 
on rapattu ja maalattu. Huonetilojen väliset kevyet väliseinät ovat levyrakenteisia.  

11.2 Havainnot 

Väliseinärakenteet ovat pääasiassa hyväkuntoiset, näkyvä vauriot liittyvät lähinnä seinäpintojen me-
kaaniseen kulumiseen, tapettien repeytymiseen, tms. Pesuhuoneiden seinissä havaittiin yksittäiset 
kosteusvauriot kuivan tilan puolelta (kuvat 122-123). Näistä toisessa kuivan puolen seinä oli edelleen 
kostea. Pesuhuoneiden seinien vedeneristeistä ei ole tietoa. Seinien pinnoitteina on keraamista laa-
toitusta ja muovitapettia (kuvat 124-125). 
 

  

Kuva 122. 2. kerroksen itäpäädyn asunnon kylpy-
huoneen seinissä kosteusvaurioita makuuhuo-
neen puolella. 

Kuva 123. 2. kerroksen itäpäädyn asunnon kylpy-
huoneen seinissä kosteusvaurioita myös olohuo-
neen puolella. 

 

  

Kuva 124. Yleiskuva. Kuva 125. Kellarikerroksessa on vielä alkuperäi-
siä seinäpinnoitteita. Keraamisen laatoituksen 
kiinnitys- ja saumalaasteissa voi olla asbestia. 
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11.3 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Väliseinät olivat pääasiassa hyväkuntoisia. Kosteusvaurioita havaittiin 2. ja 3. kerroksen kylpyhuonei-
den tiilirakenteisten väliseinien tasoite-, laatta- ja muovitapettipinnoissa. Märkätilojen seinissä ei to-
dennäköisesti ole vedeneristeitä tai vedeneristeet ovat ikääntyneet, joten ne eivät ole enää vesitii-
viitä. Kylpyhuoneiden väliseinärakenteiden pinnoitevauriot tulee uusia kosteusteknisesti toimiviksi 
rakenteiksi erillisen suunnitelman mukaan. 
 
Huoneistojen välisissä tiiliseinissä oleva lasivillaeriste muodostaa riskin sisäilman laadulle, mikäli sei-
närakenteisiin on kohdistunut kosteusrasitusta. Havaintojen perusteella huoneistojen väliset seinä-
rakenteet ovat kuitenkin hyväkuntoisia ja ne sijaitsivat kuivissa tiloissa, joten riskiä sisäilman laadulle 
voidaan pitää vähäisenä. Tarvittaessa väliseinien eristeen mikrobiologinen kunto tulee selvittää näyt-
tein. Välipohjan eristetilasta voi olla ilmayhteys asuntojen kaksoistiiliseinien ilmatilaan. Ilma ja epä-
puhtaudet voivat kulkeutua laajalle alueelle seinän sisällä, josta epäpuhtaudet voivat kulkeutua si-
säilmaan. Kaksoistiiliväliseiniin kohdistuvat toimenpiteet riippuvat välipohjien tulevasta korjausta-
vasta. 

12 YLÄPOHJA- JA VESIKATTORAKENTEET 

12.1 Rakenne 

Alkuperäisen rakennusosan yläpohjarakenteena on teräsbetonilaatta, jonka päällä on sementtipuu-
kuitueriste 200 mm, valupaperi ja betoninen palopermanto (kuva 126). Palopermannon päällä on 
puurakenteiset kattokannattajat. Vesikatteena on konesaumattu peltikate, aluskatetta ei ole. Ylä-
pohja tuulettuu räystäillä olevien rakojen kautta. Yläpohjan rakenteen läpi on rakennettu savuhor-
meja, jotka ullakkotilassa on eristetty sementtipuukuitulevyillä. Rakennuksen sisäpuolinen veden-
poisto on suunniteltu tulpattavaksi vuonna 1994 vesikaton räystäiden jatkamisen ja ulkopuolisen ve-
denpoiston rakentamisen yhteydessä. Vesikate on uusittu samalla. 
 
Hissikuilujen ja uusien sisäänkäyntien yläpohjat ovat paikallavalettuja teräsbetonilaattoja, joiden 
päällä on mineraalivillalämmöneristys (kuva 127). Kattokannattajat ovat puuta ja vesikatteena on 
konesaumattu peltikate. Katteen alla on suunnitelmasta poiketen aluskate. 
 

 

 
Kuva 126. Leikkauskuva yläpohjarakenteesta 
vuodelta 1994. 

Kuva 127.Hissikuilun yläpohjarakenne. 
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12.2 Havainnot 

Ullakon yleisilme oli melko hyvä. Yleiskuvia ullakkotilasta ja rakenteista on esitetty kuvissa 128-135. 
Yläpohjarakenne tuulettuu räystäiltä. Peltikatteen aluslaudoituksena on osittain käytetty vanhoja be-
tonisia muottilautoja. Aluskatetta ei ole ja aluslaudoituksessa on nähtävissä vaihtelevasti vesivuoto-
jen aiheuttamia vaurioita. Viemärien tuuletusputkien läpivientien kohdalla oli paikallisia kosteusvau-
rioita aluslaudoituksessa, palopermannossa, hormien sementtipuukuitulevyeristyksessä sekä pui-
sissa kattokannattajissa. Vuotavia putkiliitoksia on korjattu massaamalla. Puisissa kattokannattajissa 
havaittiin yksittäinen lahovaurio sekä paikallisesti hiiltynyttä puurakennetta. Palopermannon pinta 
oli ehjä, mutta silmämääräisesti tarkasteltuna yläpohjan ja ulkoseinärakenteen liittymät ja putkiläpi-
viennit yläpohjaan olivat epätiiviit. Vesikatteella ei käyty turvallisuussyistä. Valokuvia vauriokohdista 
kuvissa 136-144. 
 

  

Kuva 128. Ullakon yleisilme on melko hyvä. Palo-
permannon pinta on ehjä. 

Kuva 129. Yläpohjarakenne tuulettuu räystäiltä. 
Rakennusjätettä palopermannon päällä. 

 

  

Kuva 130. Yläpohjarakenne tuulettuu räystäiltä. 
Peltikatteen aluslaudoituksena on osittain käy-
tetty betonimuottilautoja. 

Kuva 131. Palopermannon vedenpoistoputki on 
tukittu. 
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Kuva 132. Palopermannon sammutusvedenpois-
toputki. 

Kuva 133. Käyttöullakon ulkoseinää käytävän 
kohdalla. Vesikattoa tukevat puuosat on tuettu 
seinää vasten. 

 

  

Kuva 134. Silmämääräisesti arvioituna yläpohjan 
ja ulkoseinärakenteen liitoskohdat epätiiviit. 

Kuva 135. Hormit eristetty puukuitusementtile-
vyllä ullakolla. Yläpohjarakenteessa putkien läpi-
vientejä. 
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Kuva 136. Hiiltynyttä puurakennetta. Kuva 137. Paikallisia kosteusvaurioita paloper-
mannon pinnassa/RA 

 

  

Kuva 138. Tyypillistä puurakennetta ullakolla. 
Puiden pinnoilla näkyy paljon sekä betonijäämiä 
että veden aiheuttamia tummentumia ja pinta-
kasvustoa. 

Kuva 139. Aluskatetta ei ole ja aluslaudoituk-
sessa on nähtävissä vaihtelevasti vesivuotojen 
aiheuttamia vaurioita. 
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Kuva 140. Tyypillinen kattoläpivienti. Putken pin-
nalla näkyy valumajälkiä. Porrashuoneen katon 
päällä on sementtipuukuitulevy lämmöneris-
teenä. 

Kuva 141. Yläpohjassa paikallisia kosteusvauri-
oita. Kuvassa sadevesipoistoviemäri 

 

  

Kuva 142. Yläpohjassa paikallisia kosteusvauri-
oita läpivienneissä. 

Kuva 143. Paikallisia kosteusvaurioita paloper-
mannon pinnassa/RA 

 
 

 

 

Kuva 144. Vuotavia liitoksia on korjattu massaa-
malla. Vuoto on vaurioittanut hormia, johon vie-
märi on osittain upotettu. 

 

 
Hissikonehuoneen räystäillä on tuuletusraot, mutta liitos vanhaan seinään on umpinainen. Läm-
möneristeitä ei ole asennettu tasaisesti ja eristeen päällä on puunkuorta tms (kuva 145). Aluskate on 
pingotettu liian tiukalle, jolloin sen päällä oleva vesi ei kulkeudu hallitusti ulkoseinän ulkopuolelle, 
vaan voi kastella ja vaurioittaa kattoruoteet. Aluskate on rikottu nauloilla, se on repeytynyt hormin 
yläpuolelta ja sen alapuolella näkyy lämmöneristeen pinnalla veden aiheuttama rantu (kuvat 146-
147). Aluskate on erittäin huonokuntoinen ja hajoaa vähäisestä kosketuksesta (kuva 148). Hissikone-
huoneen vesikatteesta oli paikoin maali irronnut (kuva 149). 
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Kuva 145. Hissikuilun yläpohjarakenne. Kuva 146. Hissikuilun yläpohja tuulettuu hyvin 
räystäiden kautta. 

 
 

  

Kuva 147. Hissikuilun aluskate on pingotettu tiu-
kalle eikä oikeaoppisesti hieman löysästi.  

Kuva 148. Yläpohjaa pääsee tarkastelemaan ul-
lakon vanhan ikkunan kautta. 

 
 

 

 

Kuva 149. Hissikonehuoneen konesaumattu ve-
sikate. 
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Alkuperäisiä räystäitä on jatkettu julkisivun lisälämmöneristyksen yhteydessä (kuvat 149-150). Räys-
täsrakenteiden ulkopinnoilla oli runsaasti mikrobikasvustoa (kuva 151). Sisäpihan puolella alkuperäi-
sen räystään alareuna on levytetty sementtikuitulevyllä (kauppanimi esim. Luja-levy), joka voi olla 
asbestipitoista (kuva 152). 
 

  

Kuva 150. Jatkettu räystäsrakenne. Kuva 151. Räystäitä jatkettu julkisivun lisäläm-
möneristämisen yhteydessä. 

 
 

  

Kuva 152. Räystäsrakenteiden pinnoilla on run-
saasti ulkoilman kosteuden aiheuttamaa mikro-
bikasvua. 

Kuva 153. Sisäpihan puolella alkuperäisen räys-
tään alareuna on levytetty mahdollisesti asbesti-
pitoisella sementtikuitulevyllä. 

 

12.3 Johtopäätökset ja suositeltavat toimenpiteet 

Ullakkotilojen tuulettuvuus on hyvä. Yläpohjarakenne on kuitenkin ns. riskirakenne kahden betoni-
laatan välissä olevan orgaanisen eristemateriaalin ja puuttuvan aluskatteen takia. Ullakkotiloista teh-
tyjen havaintojen perusteella yläpohjarakenteisiin on kohdistunut paljon paikallisia vesikattovuotoja, 
jotka ovat voineet vaurioittaa eristemateriaaleja. Havaintojen perusteella yläpohjarakenteessa on 
putkiläpivientejä (viemäreiden tuuletus), joissa voi olla paikallisia vesivuotoja. Yläpohjarakenteella 
on heikko kuivumiskyky, eikä eristetilaan päässyt vesi pääse poistumaan. Paikalliset mikrobivauriot 
ovat mahdollisia. Ulkoseinärakenteen ja yläpohjan liittymäkohdat ovat epätiiviitä, jolloin epäpuhtau-
det voivat kulkeutua sisäilmaan. Yläpohjarakenteiden vaikutus sisäilman laatuun on vähäisempää 
kuin ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden, koska lämpötilaerojen johdosta rakennuksen yläosat muo-
dostuvat lievästi ylipaineisiksi ulkoilmaan nähden tai ovat vähemmän alipaineisia kuin rakennuksen 
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alaosat. Yläpohjarakenteiden mahdollisilla kosteusvaurioilla voi olla sisätilojen sisäilman laatua hei-
kentävä vaikutus. Alkuperäisen rakennuksen vesikatteen kuntoa ei tiedetä., mutta hissin sisäänkäyn-
nin vesikatteen maalipinta on heikkokuntoinen. Oletettavaa on, että kaikki vesikatteet ovat vastaa-
vassa kunnossa. Tiedossa ei ole, että vesikatteita olisi kunnostettu viimeisen 25 vuoden aikana, kat-
teen uusimisen jälkeen. Kattavan peruskorjauksen yhteydessä on suositeltavaa uusia molemmat ylä-
pohjarakenteet ja suunnitella kattorakenteiden yksityiskohdat ja tuuletus yhtenäiseksi.  
 

13 ILMANVAIHTO 

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Kanavat ovat rakenneaineisia pysty- ja vaakahor-
meja. Rakennuksessa on useita hormiryhmiä, joista osa lähtee pohjakerroksesta ja osa 2. kerroksesta 
(kuvat 154-155). Siirryttäessä koneellisen ja tehokkaampaan ilmanvaihtoon, muuttuu myös tilojen 
väliset painesuhteet ja tällöin hormien poistoilmaventtiileistä, liittymistä, raoista ja halkeamista voi 
kulkeutua sisäilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia. Hallitsemattomien ilmavuotojen estämiseksi 
hormien kunto on tarkistettava tilakohtaisesti ja epäjatkuvuuskohdat (halkeamat, liitokset välisei-
niin, yms.) tiivistettävä vedeneristysmenetelmällä, mikäli hormeja ei voida purkaa. 
 

  
Kuva 154. Kahden kylpyhuoneen välinen hormi-
rakenne 2. ja 3. kerroksessa. 

Kuva 155. Leikkauskuva kylpyhuoneen ja keitto-
komeron kohdalta. 

 

14 HAITTA-AINEET 

Havaintojen perusteella kiinteistössä on käytetty materiaaleja, jotka voivat sisältää asbestia ja muita 
haitta-aineita (mm. PAH- ja PCB-yhdisteet, raskasmetallit). Lain mukaan asbestikartoitus on tehtävä 
kiinteistöissä ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. Samassa yhteydessä on suotavaa selvittää 
muut haitta-aineet, jotka voivat aiheuttaa riskejä terveydelle ja ympäristölle korjaustöissä tai jätteen-
käsittelyssä.  

15 YHTEENVETO 

Rakennuksen riskikartoituksessa havaittiin useita riskirakenteita ja sisäilman laatua heikentäviä teki-
jöitä. Rakennusavauksissa havaittiin mikrobiperäistä hajua ja vuonna 2007 sisäilmaselvityksessä oli 
jo todettu alapohjassa laaja-alaisia mikrobivaurioita. Rakennuksessa on aistittavissa voimakkaasti 
poikkeava haju, jonka syytä ei voi ilman tarkempia tutkimuksia selvittää. Vauriot ja niiden vaikutukset 
ovat niin merkittäviä, että niiden luotettava poistaminen edellyttää kattavaa peruskorjausta. Perus-
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korjauksen yhteydessä talotekniikan uusiminen on helpompaa. Peruskorjauksen hinta-arvio ja kor-
jausten kannattavuus on suositeltavaa arvioida viimeistään betonirakenteiden kuntotutkimusten jäl-
keen, kun kaikkien rakenteiden korjaustarve on selvillä.  
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merk. Heini Karhu  merk. Kaisa Rossi 

Heini Karhu  Kaisa Rossi, DI 
ympäristö- ja terveysteknikko  rakenne- ja sisäilma-asiantuntija 
RTA (C-0487-26-06)   
 

LIITTEET 

1. Pohjakuva, johon on merkitty rakenneavauspaikat 
 



heini.karhu
Tekstiruutu
KS1, ikkunan alapuoli   30 mm sisäpuolinen rappaus     40 mm bitumoitu korkki               bitumi               perusmuuri

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
KS1, perusmuuri   30 mm sisäpuolinen rappaus     40 mm bitumoitu korkki               bitumi               perusmuuri

heini.karhu
Tekstiruutu
KS1, perusmuuri   30 mm sisäpuolinen rappaus     40 mm bitumoitu korkki               bitumi               perusmuuri

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
AP1               muovimatto+liima               tasoiten. 90 mm betoni      60 mm Toja-levy                bitumi                betoni                

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
KS1, Keskuskadun puoleinen    30 mm    sisäpuolinen rappaus     90 mm    Toja-levy70+50 mm Toja-levy                   bitumi                   perusmuuri

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US ikkuna yläpuolella, ulkoseinän leukapalkin ja välipohjan kuormantasauspalkinvälissä korkkieriste

heini.karhu
Tekstiruutu
VS1maali +rappaus tiili

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
KS1, ikkunan ap.   30 mm sisäpuolinen rappaus     40 mm Toja-levy               bitumi               perusmuuri

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
KS1   30 mm sisäpuolinen rappaus     40 mm Toja-levy               bitumi               perusmuuri

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
AP1   60 mm betoni     40 mm Toja-levy               bitumi               betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
AP1   30 mm betoni     40 mm Toja-levy               bitumi               betoni               alustäyttö hienojakoista hiekkaa (märkä)

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
KS1   30 mm    sisäpuolinen rappaus    100 mm    Toja-levy                   bitumi                   perusmuuri

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP (alhaalta ylöspäin)   30 mm sisäpuolinen rappaus     50 mm Toja-levy               betoni               (ei avattu enempää)

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
RAKENNEAVAUSPAIKATPohjakerros

heini.karhu
Tekstiruutu
LIITE 11(5)

heini.karhu
Tekstiruutu
T20038Keskuskatu 43, KotkaRiskikartoitus

heini.karhu
Tekstiruutu
Merkinnät:==poikkeavaa kosteutta väli/alapohjassa pintakosteudenosoittimella=

heini.karhu
Monikulmio



heini.karhu
Tekstiruutu
US1              maali+tasoite300 mm tiili  150 mm kevytbetoni  50 mm mineraalivilla              julkisivurappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US2              maali+tasoite300 mm kevytbetoni    50 mm mineraalivilla              julkisivurappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US2              maali+tasoite300 mm kevytbetoni    50 mm mineraalivilla              julkisivurappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US1              maali+tasote300 mm tiili  150 mm kevytbetoni              vanha rappaus  50 mm mineraalivilla              julkisivurappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VS1              maali+tasoite130  mm  tiili

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                 muovimatto + tasote50-60 mm betoni  30-40 mm Tojalevy                 betoni                 Tojalevy                  rappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                  muovimatto + tasote50-60 mm betoni  30-40 mm Tojalevy                  betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2                 muovimatto + tasoite50-60 mm betoni  230 mm tervapaperi + lecasoran. 150  mm   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US2              maali+tasoite300 mm kevytbetoni    50 mm mineraalivilla              julkisivurappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US1              maali+tasoite300 mm tiili  150 mm kevytbetoni  50 mm mineraalivilla              julkisivurappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2                    muovimatto + tasoite70 mm        betoni  n. 230 mm tervapaperi + lecasora                   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, kph                   muovimatto + tasotie     60 mm   betoni                     kosteussively n. 30 mm    betoni15-20 mm   bitumi                    tasausvalu                     20 mm   Tojalevy                   betoni,

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2                  muovimatto + ohut                    muovi/epoksikerros  n. 60 mm betoni                   tervapaperi n. 300 mm kevytbetoni                  betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, kph                  muovimatto + tasoiten. 90 mm   kuitubetoni/betoni  15-20 mm  bitumin. 300 mm kevytbetonharkko                  betoni(voimakas homeenhaju)

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2              muovimatto + tasoite70 mm  betoni  230 mm tervapaperi + lecasora             betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2              muovimatto + tasoite70 mm  betoni  20 mm  tervapaperi + lecasora>n. 300 mm  kevytbetoni             betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VS2              maali + tasoite90 mm   tiili                lasivilla90 mm   tiili   

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2             muovimatto + tasoite70 mm  betoni               tervapaperi + lecasora             betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1            muovimatto + tasoite50 mm betoni  30 mm Tojalevy             betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US4              maali+tasoite300 mm kevytbetoni               kalkkilaasti-              rappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US3, ikkunavälit              maali300 mm tiili  150 mm kevytbetoni  korkki/ilmatila (ei tarkastettu)              vaaka-                 laudoitus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoiten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevyn. 150 mm   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2                 muovimatto + tasoite50-60 mm betoni                   tervapaperi + lecasora                 betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, kph             akryylibetoni30 mm  betoni               bitumi             tasausvalu20 mm Tojalevy             betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2                 muovimatto +tasoite50 mm      betoni   20 mm    Tojalevy + lecasora                 kevytbetoni                 betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP2                 muovimatto + tasoite50-60 mm betoni                   tervapaperi + lecasora                 kevytbetoni                 betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US2              maali+tasoite300 mm kevytbetoni    50 mm mineraalivilla              julkisivurappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US1              maali+tasote300 mm tiili  150 mm kevytbetoni  50 mm mineraalivilla              julkisivurappaus

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Murtoviiva

heini.karhu
Murtoviiva

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Tekstiruutu
Merkinnät:==poikkeavaa kosteutta väli/alapohjassa pintakosteudenosoittimella==poikkeavaa kosteutta väliseinissä pintakosteudenosoittimella==== välipohjarakenteena kaksoislaattapalkisto + täyttö

heini.karhu
Suorakulmio

heini.karhu
Suorakulmio

heini.karhu
Murtoviiva

heini.karhu
Suorakulmio

heini.karhu
Suorakulmio

heini.karhu
Tekstiruutu
VP3                 mosaiikkibetoni>350 mm  kevytbetoni                    betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
T20038Keskuskatu 43, KotkaRiskikartoitus

heini.karhu
Tekstiruutu
RAKENNEAVAUSPAIKAT2. kerros

heini.karhu
Tekstiruutu
LIITE 12(5)

heini.karhu
Murtoviiva



heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoiten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                    betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, kph                 muovimatto + tasoten. 60 mm  betonia,                  kerrosten välissä vanha vesieriste?15 mm      bitumi                 tasausvalu30 mm      Tojalevy 5-10 mm   bitumi                  betoni                  

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                   betoni

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, kph muovimatto  betonia bitumi tasausvalu Tojalevy betoni                  

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoiten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1,                    muovimatto + tasoiten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, kph muovimatto  betonia bitumi tasausvalu Tojalevy betoni                  

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VS 130 mm tiili +              tasoite          

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Monikulmio

heini.karhu
Tekstiruutu
T20038Keskuskatu 43, KotkaRiskikartoitus

heini.karhu
Tekstiruutu
RAKENNEAVAUSPAIKAT3. kerros

heini.karhu
Tekstiruutu
LIITE 13(5)

heini.karhu
Tekstiruutu
Merkinnät:==poikkeavaa kosteutta väli/alapohjassa pintakosteudenosoittimella=

heini.karhu
Monikulmio



heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoiten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, kph keraaminen laatta betonia bitumi tasausvalu Tojalevy betoni                  

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, ent. kph muovimatto  betonia bitumi betoni                  

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoiten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP4, kph keraaminen laatta betonia bitumi tasausvalu Tojalevy betoni                  

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
VP1                   muovimatto + tasoten. 50 mm    betoni  20 mm        Tojalevy                   betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
T20038Keskuskatu 43, KotkaRiskikartoitus

heini.karhu
Tekstiruutu
RAKENNEAVAUSPAIKAT4. kerros

heini.karhu
Tekstiruutu
LIITE 14(5)



heini.karhu
Tekstiruutu
YP180 mm        betoni                     paperin. 200 mm Tojalevy                    betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
YP180 mm        betoni                     paperin. 200 mm Tojalevy                    betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
YP180 mm        betoni                     paperin. 200 mm Tojalevy                    betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
YP180 mm        betoni                     paperin. 200 mm Tojalevy                    betoni

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
US5massiivitiili                 

heini.karhu
Viiva    

heini.karhu
Tekstiruutu
T20038Keskuskatu 43, KotkaRiskikartoitus

heini.karhu
Tekstiruutu
RAKENNEAVAUSPAIKATUllakko

heini.karhu
Tekstiruutu
LIITE 15(5)
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