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1 Lähtötiedot 

1.1 Kohde ja kohteen kuvaus 

Kaunisto 
Puistokatu 78 
85800 Haapajärvi 

Tarkastettu kiinteistö on hirsirunkoinen 1930-luvulla rakennettu rakennus. Rakennusta on laa-
jennettu 1960-luvulla. Rakennuksen alapohjarakenne alkuperäisellä osalla on tuulettuva puu-
rakenteinen alapohjarakenne ja laajennuksessa maanvarainen betonilaatta. Yläpohjarakenteet 
ovat puurakenteiset. Lämmityksenä on kaukolämmitys ja lämpö luovutetaan seinäpattereilla. 
Ilmanvaihto on koneellinen tulo/poistoilmanvaihto erillisillä tulo- ja poistoilmakoneilla.  

1.2 Tutkimuksen tilaaja 

Omistaja: Haapajärven Kiilat ry 

Tilaaja: Ilkka Heinonen 

s-posti: heinonenitap@gmail.com 

puh:  

1.3 Tutkimuksen tekijät 

Kenttätyöt tehtiin keskiviikkona 8.11.2021 klo 8.30. 

Widetek Insinööritoimisto 

RI, Veli-Matti Timlin, puh. 040 663 3934 
DI, Markku Vuolteenaho, puh. 044 741 5171 

1.4 Läsnäolijat 

Ilkka Heinonen (omistajan edustajat), Markku Vuolteenaho (Widetek), Veli-Matti Timlin (Wide-
tek) 

1.5 Tutkimuksen tehtävät ja tutkitut tilat 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen nykyinen kunto ja korjausvelka.  

Koko kiinteistö tarkastettiin. 

1.6 Tehdyt saneeraukset  

  

1.7 Käytettävissä olleet asiakirjat 

 Rakennuspiirustukset (pohjakuvat, leikkauskuvat ja julkisivukuvat vuodelta 1966) 
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1.8 Käytettävissä olleet apuvälineet 

 Pintakosteudentunnistin Gann Hydrotest LG 2 (Kalibroitu 1/2019) 

 Purkukalustoa 

1.9 Käytettävissä olleiden apuvälineiden valmistajan ilmoittamat 
tarkkuudet 

Vaisala SHM40 -näyttölaite 

 Lämpötila välillä - 10…+ 60 °C 
       ± 0 °C   ± 0 %RH 

Vaisala HMP40S -mittapää 

 Lämpötila välillä 0…+ 40 °C 
    0…90 %RH  ± 0,2 °C  ± 1,7 %RH 
    90…100 %RH  ± 0,2 °C  ± 2,5 %RH 

 Lämpötila välillä - 40…0 °C, + 40…+ 80 °C 
    0…90 %RH  ± 0,4 °C  ± 3,0 %RH 
    90…100 %RH  ± 0,4 °C  ± 4,0 %RH 

Vaisala HM42 -mittapää 
 Lämpötila välillä 0…+ 40 °C 
    0…90 %RH  ± 0,2 °C  ± 1,7 %RH 
    90…100 %RH  ± 0,2 °C  ± 2,5 %RH 

 Lämpötila välillä - 40…0 °C, + 40…+ 80 °C 
    0…90 %RH  ± 0,4 °C  ± 3,0 %RH 
    90…100 %RH  ± 0,4 °C  ± 4,0 %RH 

 Lämpötila välillä + 80…+ 100 °C 
    0…100 %RH  ± 0,4 °C  ± 4,0 %RH 

Gann Hydromette BL H 40 ja käsielektrodi M20 

Näytön resoluutio 0,1 %  

1.10 Rajaukset 

 Ei rajoituksia 

1.11 Olosuhteet 

 RH  
% 

lämpötila 
°C 

abs. kost 
g/m³ 

Sääolosuhde 

Ulkoilma    Aurinkoinen 

Sisäilma     
Olosuhteet  
ennen tarkastusta 

 

Tavanomainen syys-talvi. 
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2 Yleistä tutkimuksesta 

2.1 Yleistä kosteus- ja sisäilmateknisestä kuntotutkimusraportista 
ja toimenpidesuosituksista 

Tutkimusraportin luen-
taohje 

Kuntotutkimusraportissa on esitetty korjaussuosituksia havaittujen vaurioiden ja riski-
rakenteiden korjaamiseksi. Korjaussuositukset eivät ole sellaisenaan riittäviä työohjei-
ta, vaan lähes aina vaurioiden oikean korjaamistavan määritteleminen vaatii yksityis-
kohtaisen korjaussuunnitelman laatimisen. Korjaussuunnitelman laatimisen yhteydes-
sä tarkentuu korjaustöiden laajuus. 

Toimenpiteet ja mää-
räykset 

Yleisenä lähtökohtana korjaamisessa ovat nykyiset rakennusmääräykset ja ohjeet, 
joita sovelletaan käyttötarkoituksen ja kohteen vaatimusten mukaan. Ennakoivat 
huoltotoimet ja vaurioiden korjaaminen viipymättä säästävät kustannuksia ja pitävät 
yllä rakennuksen arvoa. Mikäli tarkastuksessa on havaittu vaurioita tai puutteita, eikä 
ehdotettuihin korjauksiin ryhdytä, vaurio yleensä laajenee, korjaaminen hankaloituu 
ja korjauskustannukset kasvavat. Korjaamaton vaurio voi myös muodostaa haitan 
asumiselle tai rakennuksen käytölle. 

  

2.2 Tutkimusmenetelmät ja menetelmän kuvaus 

Tutkimuksen periaat-
teet ja käytänteet 

Tutkimus perustuu pääosin Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus -oppaaseen. Lisäksi tutkimuksessa on sovellettu Asumister-
veysasetuksen soveltamisohjetta sekä vanhoja, rakentamisajankohdan Rakentamis-
määräyskokoelmia.  

Kosteusmittaukset Kosteuskartoitukset on tehty pintakosteudenosoittimella, joka perustuu vertailuar-
voihin ja rakennekosteusmittaukset suhteellisen kosteuden mittarilla. Mittauskalusto 
on eritelty kohdassa 1.8.  

Muut menetelmät Lisäksi tutkimuksessa tehtiin aistinvaraisia havaintoja sisäilman laadusta sekä silmä-
määräisiä kartoituksia vuotojen ja vaurioiden varalle. 
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3 Rakennusteknisiä tietoja kohteesta 

Rakennusosa Rakenne Huomiot/rakennekuva 

Perustukset  Betonisokkeli  

Kantava runko  Hirsirunko alkuperäisellä osalla 

 Puurunko laajennuksessa 

 

US 1.  

Ulkoseinärakenne  
alkuperäinen osa 

 Sisäverhous 

 Hirsirunko 

 Koolaus 

 Paneeli 

 

AP 1.  

Alapohjarakenne  
alkuperäinen osa (sali ja 
salin yhteydessä olevat 
tilat, sisääntuloaula ja 
ravintola) 

AP 2. 

Alapohjarakenne 
alkuperäinen osa (bingo-
sali, keittiö, lämmönja-
kohuone, wc-tilat ja sii-
vouskomero) 

 Lauta 

 Koolaus + sammal 400 mm 

 Täytepohjan aluslauta 

 Alapohjan kantavat palkit + tuule-
tustila 
 
 

 Pintamateriaali (hovilaatta, laatoi-
tus, maalatu betoni) 

 Pintabetoni 50 mm 

 EPS-eriste 150 mm 

 Betonilaatta 

 

  

Lämmitysjärjestelmä  Kaukolämmitys 

 Seinäpatterilämmitys 

 

Ilmanvaihto  Koneellinen tuloilmakone ja  
huippuimuri, asuinsiivessä koneel-
linen tulo/poisto + LTO 

 

Pinta-alat  Huoneistoala: 612 m² + yläkerta 

 Kerrosala: n. 670 m² + yläkerta 
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4 Havainnot 

4.1 Rakennustekninen kuntotutkimus 

4.1.1 Ennakkotiedot 

Rakennuksen käyttö on ollut vuodesta 2020 lähtien vähäistä, sillä terveystarkastuksen mukaan 
rakenteelliset vauriot ovat olleet terveydellinen haitta käyttäjille. Rakennus on ollut lähinnä 
bingon käytössä. 

Haapajärven Kiilojen puheenjohtajan kertoman mukaan sisäilmassa on havaittu poikkeavaa ha-
jua, joka on tarttunut myös vaatteisiin. Kiinteistön tulevan käytön kannalta rakennuksen kor-
jausvelka tulisi saada kartoitettua, sillä kiinteistöön ei ole tehty aiempia laajempia tutkimuksia.  

4.1.2 Esiselvitys  

Rakennus on monin paikoin lähes alkuperäisessä kunnossa. Rakennuksen alkuperäisellä osalla 
on sali, jonka alapohjarakenne on puurakenteinen. Salin lattia on notkahtanut keskeltä salia, 
mutta notkahtamisen syytä ei ole tutkittu. 

Laajennusosassa on asunto ja lämmönjakohuone. Laajennuksen osalla katto on vuotanut use-
amman kerran ja esiselvityksen yhteydessä yläpohjan höyrynsulkumuovin päällä on runsaasti 
irtovettä. Asunnon osalla katto on vuotanut myös, jolloin on ollut epäilyksenä, että vesi on 
päässyt myös alapohjaan. Puheenjohtajan mukaan laajennuksen osa on suositeltu purettavaksi 
kokonaan, minkä vuoksi laajennus rajataan tutkimuksen ulkopuolelle rakenteellisilta havain-
noiltaan. 

Rakennuksen lämmitysjärjestelmä on kaukolämmitys ja lämpö luovutetaan seinäpattereilla. 
Lämmitysrunkoputkisto on asennettu pintaan muoviputkella (ilman kannakointeja), keittiön ja 
bingosalin osalla lämmitysputkisto ja patterit eivät ole kytkettynä. Vedet ovat päällä kartoituk-
sen ja esiselvityksen yhteydessä. 

Rakennuksen ulkoseinärakenteet alkuperäisellä osalla on hirsirunkoinen ulkoseinä. Julkisivu on 
paneloitu. Hirsirunko on verhoiltu myös sisäpuolelta.  

Rakennusteknisistä toteutuksista ei ole rakennekuvia käytettävissä, minkä vuoksi rakenteiden 
teknisistä toteutuksista ei ollut ennakkoon tarkemmin tietoa. Laajennuksesta on rakennuspii-
rustukset käytettävissä, mutta rakennekuvia ei ollut.  

4.1.3 Alapohja 

Rakennuksen alapohjarakenne alkuperäisellä osalla on puurakenteinen (AP1), joka on notkah-
tanut salin puolelta. Lattia avattiin salista (RA 1), jotta rakenteen tekninen toteutus ja notkah-
tamisen syy saataisiin selvitettyä. Alapohjassa on 40 cm koolaus ja eristyksenä on sammalta ja 
turvetta. Eristys on asennettu täytepohjalaudoituksen päälle. Eristykset poistettiin kauttaaltaan 
tutkitulta osalta. Lattianiskoissa ei ollut lahovaurion asteella olevaa vauriota, mutta rakentees-
sa oli mikrobiperäinen haju. 

Täytepohjan laudoitus poistettiin tuuletustilaan saakka. Alapohjan kantavat palkit ovat asen-
nettu ristiin, missä pääpalkki on tutkimusaukon kohdalla asennettu porakiven päälle. Pääpalkki 
on alapinnastaan lahonnut ja kivi on painunut lahon myötä puun sisälle. Pääpalkki on hyvin lä-
hellä maanpintaa. 



 

Rakennustekninen kuntotutkimus ja kustannusarvio 

Kaunisto, Haapajärvi 

 

8 

 

Pääpalkin päällä oleva sekundääripalkki on n. 25 cm maanpinnan yläpuolella. Palkin pinnassa 
on rihmastoa ja puun pinta on lahovaurioitunut.  

Tuuletustilan kautta otetuissa kuvissa voitiin havaita, että alapohjan kantavissa palkeissa on 
laajoja lahovaurioita ja puiden pinnassa on rihmastoa. Tuuletustilan maapohja on hienojakois-
ta, joka on myös kapillaarisesti kosteutta nostavaa.  

 

Kuva 1. Yleiskuva salista. 

 

Kuva 2. Salin lattian rakenneavaus. 
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Kuva 3. Yleiskuva alapohjarakenteesta. 

 

Kuva 4. Täytepohjan aluslaudoitus poistettiin tuuletustilaan saakka. 
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Kuva 5. Kantavissa palkeissa rihmastoa ja lahovaurioita. 

 

Kuva 6. Kivi on painunut lahon myötä puun sisälle. 
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Aulatilasta lattiarakenne on myös puurakenteinen, mutta tekninen toteutus varmistettiin myös 
rakenneavauksin. Alapohjassa on salin tapaan turve-eristys, joka on asennettu täytepohjan 
aluslaudan päälle. Rakenne on tehty teknisesti samalla tavalla, kun salin lattia. Alapohjassa on 
voimakas mikrobiperäinen haju. 

Täytepohjan aluslaudat poistettiin avatulta osalta. Alapohjan palkistossa on voimakas rihmasto 
puun pinnalla ja puut ovat lahovaurioituneet laajasti. Täytepohjan aluslaudoitukset ovat pai-
koin lahonneet poikki.  

Maapohja on savinen, joka on märkää. Alapohjan kantavat palkit ovat salin lattian tavoin la-
honneet, mutta lattia ei ole aulan osalta painunut.  

 

Kuva 7. Rakenneavaus aulasta. 
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Kuva 8. Yleiskuva alapohjarakenteesta. 

 

Kuva 9. Palkeissa voimakas mikrobikasvu. 
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Kuva 10. Täytepohjalaudoissa lahovaurioita. 

Varaston oven kynnyksen kautta alapohja tarkastettiin rakenneavauksin. Avauksen kohdalla 
alapohjarakenne on hieman aiemmista poikkeava. Alapohjassa on mineraalivillaa eristyksenä. 
Rakenneavauksen kautta havaittiin, että kynnyksen alla oleva hirsi on pinnastaan lahovaurioi-
tunut.  

 

Kuva 11. Rakenneavaus varaston oven kynnykseltä. 
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Kuva 12. Hirren pinta lahovaurioitunut. 

Bingosalin, keittiön, lämmönjakohuoneen, wc-tilojen ja siivouskomeron osalla alapohjarakenne 
on betonirakenteinen (AP2). Lämmönjakohuoneen edustalla olevan eteisen lattiassa on LVI-
putkistojen tarkastuskaivo, jonka kautta havaittiin, että alapohjarakenne on ns. maanvastainen 
kaksoislaatta. Pohjalaatan alapuolisista maakerroksista tai lämmöneristeestä ei saatu tarkas-
tuksessa varmuutta, mutta todennäköisesti pohjalaatta on valettu hiekan päälle. Tarkastuskai-
vossa pohjalaatan päälle on asennettu bitumisively tai vastaavaa. Pintakosteuden tunnistimella 
tutkittaessa pohjalaatassa havaittiin kohollaan oleva kosteusarvoja, joka osaltaan viittaa maa-
kosteuteen. 

 

Kuva 13. LVI-putkistojen tarkastuskaivo 
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Kuva 14. Alapohjarakennetta bingotilassa 

4.1.4 Ulkoseinä 

Ulkoseinärakenteen kuntoa kartoitettiin ulkokautta julkisivuverhousta purkamalla alaosastaan. 
Ulkoseinässä syöksytorvien kohdilla havaittiin paikoin selviä kosteusvaurioita julkisivuverhouk-
sessa, minkä seurauksena paneelit ovat lahovaurioituneet.  

Etupihan puolelta julkisivua avattiin molemmista päädyistä. Vasemman puoleisessa päädyssä 
paneelin pinnassa on roiskevesien aiheuttamaa vauriota. Paneloinnin taustalla on ohut rima, 
jolla paneelin tausta on tuulettuva. Koolauksen ja hirren välissä on tuulensuojapahvi. Räystäs-
kourun kohdalla alimmassa hirressä on lahovaurioita.  

Oikean puoleisessa päädyssä sokkeli tulee julkisivulinjan ulkopuolelle, jolloin sadevesi pääsee 
sokkelin päälle. Vesi on vaurioittanut panelointia ja koolausta, mutta laajoja lahovaurioita hir-
ressä ei havaittu. Sokkelin pinta on haljennut, mikä viittaa heikkoon betonin laatuun. Hirren 
yläpinta on hyvin lähellä maanpinnan tasoa; n. 15 cm maanpinnan yläpuolella. 
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Kuva 15. Ulkoseinän vasen pääty. 

 

Kuva 16. Paneeli tausta tarkastettiin paneelit poistamalla. 
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Kuva 17. Lahovaurioita alimmassa hirsikerrassa. 

 

Kuva 18. Oikean puoleinen nurkkaus. 
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Kuva 19. Sokkeli tulee julkisivun ulkopuolelle. 

 

Kuva 20. Sokkeli on halki. 
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Etupihalta katsottuna oikean puoleisen päädyn julkisivuverhouksessa on laajempia vaurioita 
myös ylempänä seinää syöksytorven taustalla. Syöksytorvessa ei havaittu vuotoja, mutta 
aiemmista vuodoista ei ole tietoa. Räystäskourut ovat tehty jalkaränneillä, eli kourut ovat in-
tegroitu vesikattoon. Jalkarännien tiiveyttä ei voitu tarkastaa katon liukkauden vuoksi.  

Julkisivuverhousta purettiin molempien syöksytorvien taustalta n. 1 metriä alareunasta ylös-
päin. Hirsirunko syöksytorvien taustalta on selvän mikrobikasvun peitossa ja hirren pinta on 
täysin märkä.  

Vettä on päässyt seinän sisälle, mutta vuodon syystä ei ole tarkemmin tietoa. Näkyviä merkkejä 
syöksytorvien vuodoista ei havaittu.  

 

Kuva 21. Yleiskuva oikeanpuoleisesta päädystä. 
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Kuva 22. Syöksytorven taustalla hirsirunko on märkä. 

 

Kuva 23. Hirren pinnassa rihmastoa. 
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Kuva 24. Seinä avattiin myös toisen syöksytorven alta. 

 

Kuva 25. Hirressä vaurioita. 
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Kuva 26. Hirren pinnassa rihmastoa ja lahovaurioita. 

Takapihan puolella vanhan ja uuden ulkoseinän liittymäkohdalla havaittiin nurkkalaudoituksen 
vaurioituneen. Julkisivua ja nurkkalaudoitusta purettiin. Ulkoseinien liittymäkohta on tiivistetty 
polyuretaanivaahdolla. Julkisivuverhous jatkuu hieman uuden seinän sisälle. Nurkkauksessa 
hirret ovat pahoin lahovaurioituneet. Lahovaurion myötä alimmat hirsikerrat ovat irti ja liikku-
vat huomattavasti.  

Pitkällä sivulla ulkoseinän alimpia julkisivupaneeleita poistettiin. Paneelin taustalla havaittiin 
kuuraa paneelin pinnassa. Hirret paneelin taustalta oli monin paikoin lahovaurioituneet ulko-
pinnastaan ja paikoin pinnasta myös reilusti sisälle päin.   

Sokkelin yläpinta on avatulta osalta lähes maanpinnan tasolla, jolloin kosteusrasitusta on myös 
pintavesistä ja roiskevesistä. Sokkelin ja hirren välissä on pikisively kapillaarikatkona.  
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Kuva 27. Yleiskuva takapihalta. 

 

Kuva 28. Nurkkalaudoitus on vaurioitunut vanhan ja uuden liittymästä. 
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Kuva 29. Nurkkalaudoitusta ja panelointia poistettiin. 

 

Kuva 30. Alimmissa hirsissä on laajoja lahovaurioita. 
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Kuva 31. Ulkoseinän avaus pitkältä sivulta. 

 

Kuva 32. Hirren pinnassa lahovaurioita. 
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Kuva 33. Alimmassa hirressä lahovaurioita. 

Vasemman puoleisesta päädystä seinärakenne avattiin sisäkautta. Jalkalistan tausta on tum-
munut ja sisäverhouslevyn alareuna listan takaa on tummunut. Alapohjarakenne on betonira-
kenteinen. Ulkoseinän alin hirsi on tutkitulla osalla lattian pintaa alempana, jolloin valutoppari-
na hirren ja valun välissä on käytetty bitumikermiä. Kermin taustalta ulkoseinän alimmassa hir-
ressä havaittiin myös sisäpuolista lahovauriota. 

 

Kuva 34. Ulkoseinä avattiin myös sisäkautta. 
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Kuva 35. Yleiskuva seinän alaosasta. 

 

Kuva 36. Hirren sisäpinnassa lahovaurioita. 
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4.1.5 Yläpohja ja vesikatto 

Rakennuksen yläpohjarakenteet ovat puurakenteiset ja kattomuoto on alkuperäisellä osalla 
harjakattoinen ja laajennuksessa pulpettikattoinen. Vesikatteena on konesaumattu peltikatto. 
Vesikate on alkuperäinen. 

Laajennusosalla yläpohja on vuotanut useasta kohdasta, missä vesi on jäänyt yläpohjan höy-
rynsulkumuovin päälle. Yläpohjan eristeen laajennusosalla on puukuituinen puhallusvilla. Ko-
nesaumatun peltikaton alla ei ole aluskatetta. Vuodot ovat seurausta vesikatteen vuodosta, 
mutta kartoituksen yhteydessä katteen päällä oli lunta ja kuuraa, minkä vuoksi vesikatteen 
kuntoa ei voitu tarkastaa kunnolla.  

 

Kuva 37. Yleiskuva laajennuksen vesikatosta. 
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Kuva 38. Yleiskuva laajennuksen yläpohjasta. 

 

Kuva 39. Vettä yläpohjan höyrynsulkumuovin päällä. 
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Alkuperäisellä osalla yläpohjarakenne on puurakenteinen ja eristyksenä on sahanpuru-eristys. 
Vesikatteen kuntoa ei voitu tarkastaa katon liukkauden vuoksi.  

Yläpohjan kautta tarkastettuna vesikatteen kiinnikkeiden kohdilla havaittiin kosteuden aiheut-
tamia jälkiä, mikä viittaa tiivistyneen kosteuden aiheuttamaksi vaurioksi.  

Jiirin pohjissa havaittiin tummumia ja kosteuden aiheuttamia jälkiä, mutta vaurion ajankohdas-
ta ei ole tietoa. Viitteitä tuoreista vuodoista ei havaittu.  

 

Kuva 40. Alkuperäisen osan vesikatto. 

 

Kuva 41. Yleiskuva yläpohjasta. 
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Kuva 42. Kosteusjälkiä harjan kohdalla. 

 

Kuva 43. Jiirin pohjassa vanhoja vuotoja. 
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4.1.6 Lämmitys- ja käyttövesijärjestelmä 

Kohde on liitetty kaukolämpöön ja lämmönsiirtimet laitteistoineen on sijoitettu omaan tilaansa 
laajennusosalle. Lämmityksen ja käyttöveden lämmönsiirtimet ovat mallia Teknoheat (vuodelta 
1991). Patteripiirin kiertovesipumppu on mallia Grundfos (todennäköisimmin 1990-luvulta). Li-
säksi patteripiirille ja laajennusosan lattialämmityspiirille on em. pumpun jälkeen omat pumput 
mallia Wilo (todennäköisimmin 2000-luvulta) ja virtaussäätimet mallia OUMAN. Säätöventtiilit 
ovat mallia OUMAN (1990-luvulta). Yksikkösäätimenä on OUMAN EH-20 (1990-luvulta). 

Lämmönsiirtimet, pumput ja säätimet ovat käyttöikänsä päässä ja uusimistarpeessa. 

 

Kuva 44. Lämmönsiirtimet 

 

Kuva 45. Kiertovesipumppu 
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Kuva 46. Kiertovesipumppuja ja säätimiä 

 
Kuva 47. Säätöventtiili 
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Kuva 48. Yksikkösäädin 

Laajennusosalla (asunto) on vesikiertoinen lattialämmitys. Putkistot ovat muovia ja ne on 
asennettu edellisen saneerauksen yhteydessä 2000-luvulla. Lämmityspiirejä on yhteensä 4 kpl 
ja piireihin on asennettu termostaattiohjatut toimilaitteet. Lisäksi pesuhuonetilassa on ns. va-
paalla kierrolla toimiva lämmityspiiri. 

 

Kuva 49. Laajennusosan jakotukit 

Alkuperäisellä osalla kaikki lämmitysputket ovat olleet alun perin teräsputkea. Pohjakerrokses-
sa ne on asennettu alapohjarakenteeseen ja lattianrajassa kulkeviin kotelointeihin. 2. kerrok-
seen ja tuloilmakoneelle menevät putket on asennettu kotelointeihin ja välipohjarakenteisiin. 
Pohjakerroksessa lämmitysputkistossa tapahtuneen vuodon vuoksi lattiarakenteissa kulkevat 
putkistot on poistettu käytöstä ja tilalle on asennettu muovinen putkisto. Putkisto kulkee ny-
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kyisellään lattialla vapaasti ilman kiinnityksiä tai kannakointeja. Putkisto on liitetty kahteen 
lämmityspiiriin kuitenkin siten, että keittiön ja bingosalin lämmityspiirit eivät ole käytössä. 
Muilta osin lämmitysputkistot ja seinäpatterit ovat alkuperäisiä. 

Vanhat lämmitysputkistot ja patterit venttiileineen ja termostaatteineen on suositeltavaa sa-
neerata ja myös uusi putkisto tulee viedä asianmukaisesti ulkoseinillä pattereille. 

 

Kuva 50. Alkuperäiseen osaan meneviä lämmitysputkistoja 
 

 
Kuva 51. Alkuperäiseen osaan meneviä lämmitysputkistoja 
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Kuva 52. Alkuperäiseen osaan meneviä lämmitysputkistoja 

 

Kuva 53. 2. kerrokseen meneviä lämmitysputkistoja 
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Kuva 54. Seinäpatteri 

Muovinen tonttivesijohto nousee lämmönjakohuoneeseen, jossa on vesimittari ja päävesijoh-
to. Vesijohto, sulku ja mittari on uusittu jossain vaiheessa. Laajennusosalla (asunto) käyttöve-
siputket ovat muovia ja ne on asennettu suojaputkiin. Alkuperäisellä osalla putkistot ovat pää-
osin kuparia (keittiölle menevät putket ovat muovia suojaputkessa) ja ne on asennettu pintaan.  

Käyttövesiputkistojen uusiminen ei ole vielä ajankohtaista. Uusiminen tehdään siinä tapaukses-
sa, jos tilojen käyttötarkoitus tai tilaratkaisut muuttuvat. 

 

Kuva 55. Tonttivesijohto, mittari ja sulku 
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Kuva 56. Pinnassa kulkevia kuparisia käyttövesiputkia 

Laajennusosalla (asunto) käyttövesikalusteet ovat 2000-luvulta, eikä niissä havaittu puutteita. 
Alkuperäisellä osalla keittiössä ja wc-tiloissa vesikalusteet ovat vanhoja ja ne ovat uusimistar-
peessa. 

 

Kuva 57. Vanha wc-istuin 
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Kuva 58. Vanha hana 

4.1.7 Ilmanvaihto 

Laajennusosalla (asunto) on lämmöntalteenotolla varustettu tulo/poistoilmanvaihtokone (IL-
TO), joka on sijoitettu vaatehuoneeseen. Koneen ohjauskytkin on sijoitettu eteiseen. Ilman-
vaihtokoneessa ei havaittu huomautettavaa. Kanavistot ovat kierresaumattua putkea ja ne on 
sijoitettu pääosin kotelointeihin. Poistoilmaventtiilit ovat KSO-tyypin venttiileitä ja tuloilman-
venttiilit seinämallin pyöreitä venttiileitä. 

 

Kuva 59. Laajennusosan (asunto) ilmanvaihtokone 
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Alkuperäisellä osalla on erillinen tuloilmakone, joka on sijoitettu salin vieressä olevaan pie-
nempään tilaan ja kaksi poistoilmapuhallinta (huippuimurit), jotka on sijoitettu vesikatolle. Ko-
neen ja puhaltimien ohjaukset ovat sähköpääkeskuksessa.  

Tuloilmakoneessa on kiertoilmatoiminto ja vesikiertoinen tuloilman lämmitys. Kone ottaa rait-
tiin ilman ulkoseinässä olevan säleikön kautta ja kiertoilman salin seinässä olevan säleikön 
kautta. Tuloilmakonetta ei saatu toimintaan. Tuloilmakone säätölaitteineen on jo käyttöikänsä 
päässä ja koneen uusiminen on ajankohtainen. 

 

Kuva 60. Alkuperäisen osan tuloilmakone 

 

Kuva 61. Tuloilmakoneen raitisilmasäleikkö 
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Kuva 62. Tuloilmakoneen kiertoilmasäleikkö 

Huippuimurit ovat jo käyttöikänsä päässä ja uusiminen on ajankohtainen. Pienempää laajen-
nusosan huippuimuria ei saatu toimintaan ja isommasta alkuperäisen osan huippuimurista 
kuulu selkeää laakerivikaan viittaavaa ääntä. 

 

Kuva 63. Pienempi huippuimuri 
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Kuva 64. Isompi huippuimuri 

Tuloilmakanavistot (kanttikanavaa) on asennettu yläpohjatilan eristekerrokseen ja sisällä kote-
lointeihin. Seinämallin tuloilmasäleiköt on sijoitettu saliin ja ravintolatilaan. Poistoilmakanavis-
tot (pyöreää kierresaumaputkea) kulkevat yläpohjarakenteissa ja koteloinneissa. Pyöreitä pois-
toilmaventtileitä on sijoitettu salin ja ravintolan kattoihin, vaatenaulakkotilaan, wc-tiloihin, sii-
vouskomeroon, toimistoon, bingotilaan ja keittiöön. 

 

Kuva 65. Salin seinällä olevia tuloilmasäleiköitä 
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Kuva 66. Eteistilan katossa olevia poistoilmaventtiileitä 

Olemassa oleva ilmanvaihtoratkaisu ja –järjestelmät eivät vastaa enää nykytarpeita ja järjes-
telmä kokonaisuudessaan on käyttöikänsä päässä. Ilmanvaihtojärjestelmä kokonaisuudessaan 
on laajamittaisen saneerauksen tarpeessa. 

4.1.8 Sähköjärjestelmät 

Rakennuksen sähköpääkeskus sijaitsee lämmönjakohuoneen vieressä olevassa eteistilassa 
omassa komerossaan. Keskus on tulppasulakkeellinen ja sen yhteydessä on mittarikeskus (etä-
luettava mittari). Keskus on jo ikääntynyt. Laajennusosalla (asunto) oleva huoneistokeskus on 
uusittu tehdyn saneerauksen yhteydessä ja se on automaattisulakkeellinen. Alkuperäisellä 
osalla olevat keskukset ovat tulppasulakkeellisia ja ne ovat jo ikääntyneitä. DJ-kopissa oleva 
keskus on uudempi. 

Asunnon sähkökeskusta lukuun ottamatta sähköpääkeskus ja ryhmäkeskukset on suositeltavaa 
uusia, mikäli rakennuksessa tehdään merkittävämpiä saneerauksia. DJ-kopin keskuksessa ha-
vaittiin suojaamattomia sulakekansiaukkoja, joka on turvallisuuspuute. Sulakepisteet onkin 
suojattava heti asianmukaisesti. 
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Kuva 67. Sähköpääkeskus 

 

Kuva 68. Asunnon huoneistokeskus 
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Kuva 69. Vanha ryhmäkeskus 

 

Kuva 70. DJ-kopin keskus 
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Kuva 71. DJ-kopin keskuksessa suojaamattomia sulakekansiaukkoja 

Sähköjohdot on viety pääosin pinnassa. Merkittäviä turvallisuuspuutteita ei havaittu, mutta 
sähköjohdot on suositeltavaa uusia merkittävämpien saneerausten yhteydessä. 

Sähkökalusteet (pistorasia, valokatkaisimet ja valaisimet) ovat jo ikääntyneitä. Ne suositellaan 
uusittaviksi merkittävämpien saneerausten yhteydessä. 

4.1.9 Muut havainnot 

Rakennukseen ei ole tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitusta. Silmämääräisesti tarkasteltuna as-
bestipitoisia materiaaleja on todennäköisimmin ainakin hovilaatoissa, laattojen kiinnitysliimas-
sa (musta liima), 2. kerrokseen johtavan portaikon levyrakenteissa, putkistojen lämpöeristeissä 
ja laatoituksissa. 

Muita haitta-aineita ovat todennäköisimmin ainakin lyijypitoiset lattiamaalit ja pikisivelyjen 
PAH-yhdisteet. 

Saatujen tietojen mukaan vanha öljysäiliö on vuotanut lämmönjakohuoneen ja viereisen sii-
vouskomeron kohdalla lattiarakenteisiin ja maaperään. Täyttä varmuutta ei ole siitä, onko 
kaikki saastunut maa-aines poistettu. Tutkimuksen yhteydessä ainakin siivouskomerossa ha-
vaittiin polttoaineperäistä hajua, ja on oletettavaa, että rakenteissa ja maaperässä on vielä 
polttoainejäämiä. 
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5 Yhteenveto ja kustannusarvio 

5.1 Yhteenveto 

Rakennuksen käyttötarkoitus viimeisimpänä on ollut bingo- ja tanssitilana sekä laajennuksessa 
on ollut vuokra-asunto. Kiinteistö on nykyään tyhjillään heikon sisäilman vuoksi. Tutkimuksessa 
tarkastettiin kiinteistön yleiskunto katselmusluontoisesti, jotta rakennuksen korjausvelasta ja 
korjaustarpeista saataisiin muodostettua kuva.  

Rakennus on rakennettu alun perin 1930-luvulla ja puheenjohtajan kertoman mukaan raken-
nus on aikoinaan siirretty nykyiselle paikalleen, kun alkuperäinen rakennus on palanut. Raken-
nusta on laajennettu 1960-luvulla. Rakennuksen rakennustekniset toteutukset ovat alkuperäi-
set. 

Alapohjarakenne salissa, salin viereisissä tiloissa, sisääntuloaulassa ja ravintolassa on tuulettu-
va ryömintätilallinen puurakenteinen alapohja ja bingosalissa, keittiössä, lämmönjakohuonees-
sa, wc-tiloissa ja siivouskomerossa sekä laajennuksessa maanvarainen betoninen kaksoislaatta.  

Tuulettuvassa alapohjarakenteessa havaittiin laajoja mikrobivaurioita ja lahovaurioita, minkä 
seurauksena alapohja on notkahtanut salissa. Alapohjassa maapohja on hienojakoista savea ja 
hiekkaa sekä tuuletustilan korkeus on matala. Alapohjan palkit ovat hyvin lähellä märkää maa-
ta, minkä vuoksi puuosiin on muodostunut laajoja vaurioita. Alapohjan nykykunto huomioon 
ottaen, alapohjan perusteellinen korjaus on ajankohtainen. Remontin yhteydessä rakenne pu-
retaan kauttaaltaan, jotta märkä maa saadaan poistettua ja korvattua kapillaarikatkolla. Kanta-
vat palkit uusitaan kokonaan. 

Kaksoislaattarakenteisen alapohjan pohjalaatassa havaittiin kohollaan olevaa kosteutta, joka 
viittaa maaperästä nousevaan kosteuteen. Todennäköisimmin pohjalaatan alapuolella ei ole 
kapillaarikatkoa ja eristettä. Myös lämmitysputkistot kulkevat eristetilassa, jotka vuotojen takia 
on nykyisellään asennettu pintaan. 

Ulkoseinät ovat alkuperäisessä osassa hirsirunkoiset. Ulkoseinien alaosat ovat paikoin hyvin lä-
hellä maanpinnan tasoa, jolloin roiskevedet ja lumi altistavat alimmat hirret kosteusrasituksel-
le. Syöksytorvien kohdilla havaittiin useissa kohdissa laajempia lahovaurioita hirsirungossa. 
Syytä ei kartoituksen yhteydessä saatu selville. Ulkoseinässä havaitut lahovauriot edellyttävät 
lahovaurioituneitten hirsien uusimista. Todellinen lahovaurioiden laajuus tarkentuu julkisivun 
purkutyön yhteydessä. 

Rakennuksen vesikattorakenne on mahdollisesti alkuperäinen tai uusittu 1960-luvulla, kun ra-
kennusta on laajennettu. Konesaumatun peltikaton tekninen käyttöikä on 60 vuotta. Vesikat-
teen alla ei ole aluskatetta ja vesikate on vuotanut laajennusosassa laajemmin. Vesikatteen ikä 
huomioon ottaen, vesikatteen uusiminen on ajankohtainen. 

Rakennuksen lämmönsiirtimet, pumput, säätöventtiilit ja yksikkösäädin on käyttöikänsä päässä 
ja uusimistarpeessa. Laajennusosaa (asunto) lukuun ottamatta lämpöputkistot, patterit ja pat-
teriventtiilit ja –termostaatit ovat vanhoilta osiltaan lähes käyttöikänsä päässä ja ne ovat uusi-
mistarpeessa. Uudet putkistot asennetaan pinta-asenteisina. 

Käyttövesiputkistoissa on vielä käyttöikää jäljellä joitain vuosia, mutta mahdollisten merkittä-
vämpien rakenteellisten saneerausten ja tilamuutosten yhteydessä ne on suositeltavaa uusia. 
Myös vanhat vesikalusteet ovat uusimistarpeessa. 
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Alkuperäisen osan olemassa oleva ilmanvaihtoratkaisu ja –järjestelmät eivät vastaa enää nyky-
tarpeita ja järjestelmä kokonaisuudessaan on jo käyttöikänsä päässä. Ilmanvaihtojärjestelmä 
kokonaisuudessaan on laajamittaisen saneerauksen tarpeessa. 

Alkuperäisen osan sähköjärjestelmät (keskukset, sähköjohdot ja –kalusteet) ovat ikääntyneitä 
ja etenkin mikäli rakennuksessa tehdään merkittävämpiä saneerauksia ja tilamuutoksia suosi-
tellaan, että sähköjärjestelmät saneerataan kokonaisuudessaan. DJ-kopin sähkökeskuksessa 
suojaamattomat sulakepisteet tulee korjata välittömästi (merkittävä turvallisuuspuute). 

Rakennukseen ei ole tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitusta. Silmämääräisesti tarkasteltuna as-
bestipitoisia materiaaleja on todennäköisimmin ainakin hovilaatoissa, laattojen kiinnitysliimas-
sa (musta liima), 2. kerrokseen johtavan portaikon levyrakenteissa, putkistojen lämpöeristeissä 
ja laatoituksissa. Muita haitta-aineita ovat todennäköisimmin ainakin lyijypitoiset lattiamaalit ja 
pikisivelyjen PAH-yhdisteet. Saatujen tietojen mukaan vanha öljysäiliö on vuotanut lämmönja-
kohuoneen ja viereisen siivouskomeron kohdalla lattiarakenteisiin ja maaperään. Täyttä var-
muutta ei ole siitä, onko kaikki saastunut maa-aines poistettu. Tutkimuksen yhteydessä ainakin 
siivouskomerossa havaittiin polttoaineperäistä hajua, ja on oletettavaa, että rakenteissa ja 
maaperässä on vielä polttoainejäämiä. 

Ennen saneeraus- tai purkutoimenpiteisiin ryhtymistä onkin tehtävä lain mukainen AHA-
kartoitus. Tämän perusteella saadaan selvyys asbestista ja muista haitta-aineista sekä tarvitta-
vista haitta-ainepuruista. 
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5.2 Kustannusarvio 

Hinnat sisältävät alv:n 24%. Kustannusarvio on suuntaavaa antava ja tarkempi hinta määräytyy 
hankesuunnitteluvaiheessa kilpailutuksen kautta. Hinnat perustuvat korjausasteen mukaiseen 
kustannusarvioon.  

Alkuperäisen osan peruskorjaus: 

 Käyttötarkoitus ja tilaratkaisut säilyvät alkuperäisinä. Korjausaste 85-100 %. 

 Suunnittelut (asbesti- ja haittakartoitus, hankesuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, RAK- 
ja LVIS-suunnittelu) 

 Peruskorjaus (rakennustekniikka, lämmitysjärjestelmät, käyttövesijärjestelmä, ilman-
vaihtojärjestelmät ja sähköjärjestelmät) 

 Kustannuksen yhteensä      670 000 € - 790 000 € 

 

Laajennusosan (asunto) purkaminen: 

 Purkukustannus       25 000 € - 30 000 € 

 

Kustannukset yhteensä:       695 000 € - 820 000 €
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6 Allekirjoitus ja päiväys 
   

Widetek insinööritoimisto / Wideline Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan 
yleisten sopimusehtojen (KSE 2013) mukaan. 
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Pohjapiirustus ja rakenneavaukset       Liite 1 

 

 

RA 1. Salin alapohjan 

rakenneavaus.  

RA 2. Aulan alapohjan 

rakenneavaus.  

RA 3. Varaston ala-

pohjan rakenneavaus.  

RA 4. Bingon ulkosei-

nän rakenneavaus.  
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Julkisivut ja ulkoseinän vauriot        Liite 2 
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