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1 YLEISTIEDOT

1.1 Tutkimuskohde
Tuomarilan VPK:n palokunnantalo
Palotie 31
02760 Espoo

1.2 Tutkimuksen tilaaja
Pohjola Rakennus Oy Sisä-Suomi
Projektipäällikkö Antti Vilanen

1.3 Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena on ollut arvioida pintapuolisen kartoituksen ja katselmuksen
perusteella rakennuksen korjaustarvetta, jotta rakennus voidaan ottaa uudelleen käyt-
töön tai suositellaan tarvittavia jatkotutkimuksia. Rakenteiden kosteusteknistä kuntoa
selvitetään muutamilla rakennekosteusmittauksilla ja pienimuotoisilla rakenneavauk-
silla. Mahdollinen tuleva käyttötarkoitus ei ole tässä vaiheessa tiedossa. Havainnot ra-
portoidaan lyhyesti, ja kohteessa tehtävien selvitysten perusteella annetaan kustannus-
arvio merkittävimmistä toimenpiteistä.

1.4 Tutkimuksen tekijät
Vahanen Oy
Linnoitustie 5
02600 Espoo

Marko Leskinen, gsm. 050 400 2062, marko.leskinen@vahanen.com
Unto Kovanen
Juhani Koskinen

Projektinumero: KOS 3360

1.5 Aika
Kenttätutkimukset tehtiin:

5.3.2014: Kuntoarvio (vesikatto, yläpohja, julkisivut), pintapuolinen sisäpuoli-
nen kartoitus

12.3.2014: Rakenneavaukset, rakennekosteusmittaukset ja mikrobinäytteiden
otto
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2 KOHTEEN KUVAUS JA MITTAUSTEN TAUSTA JA
TEHTÄVÄ

Rakennus on 1950 rakennettu 2-3 kerroksinen VPK:n palokunnantalo. Rakennus on
perustettu maanvaraan betonirakenteilla, kantavat rakenteet ovat pääosin teräsbeto-
nia. Rakennus on harjakattoinen, yläpohja on puurakenteinen ja vesikate konesaumat-
tua rivipeltiä.

Rakennus on rakennettu ja sen ylläpito on tehty pääosin talkoovoimin. Rakentamisen
jälkeen rakennukseen ei ole tehty peruskorjauksia tai merkittäviä korjauksia.

3 LÄHTÖTIEDOT

Tutkimuksia tehtäessä käytettävissä oli seuraava lähtötietoaineisto:
Päivystysraportti, WD Kuivaus Oy, 11.12.2012
Lausunto Tuomarilan VPK ry:n omistaman palokunnantalo-rakennuksen
kunnosta, Kari Sipilä, 7.8.2012
Muistio kohdekäynnistä 11.4.2012, Marja Sahlberg, Espoon kaupunginmuseo
Osia/ otteita alkuperäisistä rakennepiirustuksista.

Dokumenttien lisäksi rakennuksesta on saatu lisätietoa käyttäjien edustajilta, mm.
VPK:n hallituksen jäseniltä.

Kattavia lähtötietoa ei rakenteista saatu, joten rakenteita selvitettiin kohteessa pieni-
muotoisilla rakenneavauksilla ja pintapuolisilla havainnoilla.

4 MITTAUSMENETELMÄT JA MITTALAITTEIDEN
KALIBROINTI

4.1 Rakennekosteusmittaukset lyhytkestoisella RH-mittauksella

Rakenteista mitattiin suhteellista kosteutta lyhytkestoisella RH-mittauksella RT-kortin
RT14-10984 (2010) mukaan. Mittaukset tehtiin Vaisala Oyj:n valmistamilla HMP42-
suhteellisen kosteuden- ja lämpötilan mittapäillä, joiden näyttämät luetaan HMI41-
lukulaitteella. Mittaukset tehtiin rakenteisiin poratuista 6 mm rei’istä, joihin asennet-
tiin Vaisala Oy:n valmistama HMP42-mittapää. Mittapäiden annettiin tasaantua rei-
kään tiivistettynä noin 15 minuuttia ennen lukemien ottoa.

Mittauksessa käytettyjen mittalaitteiden valmistaja Vaisala Oyj suosittelee mittapäiden
kalibrointia vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina kun on syytä epäillä kalibroinnin
muuttuneen. Vahanen Oy:n mittapäät kalibroidaan vähintään kahden kuukauden vä-
lein. Mittalaitteiden tarkkuus kalibroinnin huomioiden on alle 80 %RH:n kosteuksissa
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 2 RH%-yksikköä ja yli 80 %RH:n tasolla  3 RH%-yksikköä. Tiheämmällä kalibroin-
nilla päästään parempaan mittaustarkkuuteen.

5 PIHA-ALUEET JA SALAOJAT

5.1 Havainnot

Yläpihan puolella on hiekkapäällysteinen alue, ja seinän vierustalla on paikoin nurmi-
aluetta. Maan pinnan muotoilut ja kattovesien ohjaus on paikoin rakennusta kohti
(kuva 1). Kattovedet jäävät monin paikoin seinän vierustalle. Kadun puolella piha-alue
on asfaltoitua, ja maan pinnan muotoilut ovat pääosin poispäin rakennuksesta (kuva
2). Autotallin kohdalla on laskettu maanpintaa autotallin lattian madaltamisen yhtey-
dessä. Matalimmassa kohdassa on sadevesikaivo, johon pintavedet ohjautuvat. Toimi-
via salaojia rakennuksen vierustalla ei ole.

Kuva 1. Yläpihan puolella maanpinnan muotoilu on reilusti rakennusta kohti, eikä sei-
nän vierustalla ole toimivaa pintavesien ohjausta.

Kuva 2. Palotien puolella piha on asfaltoitu ja pintavesien ohjaus pääosin toimivaa,
paikoin kattovedet kuitenkin kastelevat seinien alaosaa.
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Rakennuksen kaakkoispäädyssä on maanalainen vanha lämmitysöljysäiliö (kuva 3),
joka on tyhjennetty, kun rakennuksen lämmitys on kytketty pois päältä.

Kuva 3. Rakennuksen päädyssä on maanalainen öljysäiliö.

5.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Yläpihan puolella suositellaan parantamaan pintavesien ohjausta ja asentamaan toimi-
va salaojajärjestelmä. Pintamaan muotoiluilla seinien vierustoilla maanpintaa paikoin
alennetaan ja kallistuksin ohjataan pintavedet pois seinän vierustoilta ja edelleen halli-
tusti toimiviin viemärijärjestelmiin. Myös kattovedet tulee ohjata hallitusti toimiviin
sadevesijärjestelmiin.

Käytöstä poistettu maanalainen öljysäiliö tulee poistaa, ja selvittää maaperään mahdol-
lisesti imeytyneet haitalliset aineet.

6 ALAPOHJA

6.1 Rakenne

Alapohja on betonirakenteinen, maanvarainen laatta. Autotallin ja teknisten tilojen
lattiat ovat paljaalla betonilla, liiketiloissa lattianpäällysteenä keraamista laattaa, vinyy-
lilaattaa, mosaiikkibetonia, josta osalla alueesta päällä muovimatto, sekä laminaattia.

6.2 Havainnot

Alapohjan kiviaineisissa pintamateriaaleissa ei havaittu viitteitä haitallisen korkeasta
rakennekosteudesta. Vinyylilaattoja oli paikoin irronnut alustastaan, ja irtoaminen on
todennäköisesti aiheutunut korkeasta betonin kosteudesta. Laminaatissa ei päällisin



Tutkimusselostus 8 (39)
Tuomarilan VPK:n talo
Korjaustarveselvitys
25.4.2014

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo
 www.vahanen.com  Y-tunnus 1639563-3

puolin havaittu kosteusvaurioitumista maaperän kosteuden vuoksi. Mosaiikkibetonin
päälle asennettu muovimatto on riskialtis maaperän kosteudelle.

Autotallin lattiana on paljas betoni, ja betonissa oli jälkiä, joiden perusteella lattialle on
päässyt öljyä tms. ainetta, jota on imeytynyt myös betoniin. Ennen lattiaan kohdistuvia
korjaustoimenpiteitä tai tilojen mahdollista muuta käyttöä suositellaan selvittämään
betonin sisältämät haitta-aineet.

6.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Kiviaineiset materiaalit soveltuvat hyvin maanvaraisten alapohjien lattianpäällysteeksi,
koska ne kestävät korkeitakin kosteuksia ja niiden kautta kosteutta pääsee yleensä
haihtumaan sisäilmaan. Vinyylilaatoitus ja muovimatto soveltuvat huonosti tutkitun
kaltaisen alapohjan päällysteeksi, ja etenkin vinyylilaatoitus oli paikoin irronnut alus-
tastaan. Laminaatin alle voi puskuroitua kosteutta, ja mikäli rakenteessa on orgaanisia
materiaaleja, esim. vanha muovimatto, voi laminaatin alusta kosteusvaurioitua ja hei-
kentää sisäilman laatua.

Vinyylilaatoituksesta ja alapuolisista tasoitteista suositellaan ottamaan haitta-
ainenäytteet, koska niissä saattaa olla esimerkiksi asbestia.

7 VÄLIPOHJAT

7.1 Rakenne

Ensimmäisen kerroksen lattia on betonirunkoinen alalaatta-palkisto, ja lattia on puu-
koolattu lautalattia. Lautalattian pinnasta alalaatan yläpintaan on noin 50 cm, välipoh-
jan eristeenä on sahanpurutäyttö. Ulkoseinän läheisyydessä eteisessä sahanpurua oli
koko välipohjan ilmatilan paksuudelta, salin avauskohdassa purutäyttöä oli noin
15…20 cm:n paksu kerros. Toisen kerroksen lattia on alkuperäisen rakenneleikkauk-
sen perusteella puurakenteinen, välipohjan eristetilassa on purutäyttöä.

Ensimmäisessä kerroksessa salin lattiapäällysteenä on lakattu laudoitus, eteisessä lastu-
levyn päälle asennettu muovimatto ja kokoushuoneessa vinyylilaatoitus. Toisessa ker-
roksessa lattianpäällysteenä on pääosin kaksi kerrosta muovi-/ juuttimattoa, jonka alla
on laudoitus.

Ensimmäisen kerroksen salin eteisen wc-tiloissa on ollut vesivahinko joulukuussa
2012. Molempien wc-tilojen tulovesiputket olivat alkaneet vuotaa. Vuoto oli havaittu
vasta kun vettä oli valunut kadun puoleiselle julkisivulle välipohjan ja ulkoseinän liit-
tymästä.
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7.2 Havainnot

Toisessa kerroksessa mattopäällysteet olivat kuluneet ja paikoin irronneet, mutta sel-
keitä kosteusvaurioita ei havaittu portaikon yläpäässä olevia kattovuodon vaurioita lu-
kuunottamatta. Kattovuoto on kastellut välipohjaa portaikon ympäristössä, kattovuoto
on aiheutunut todennäköisesti katon liittymien ja puutteellisen räystäsrakenteen kaut-
ta (kuva 4).

Kuva 4. Vesikatto ja räystäsrakenne on puutteellinen, alapuolisen portaikon läheisyy-
dessä on aktiivista vesivuotoa.

Ensimmäisen kerroksen vesivahinko on kastellut eteisen ja kokoushuoneen alueen lat-
tiarakennetta. Eteisen muovimaton alapuolinen lastulevytys on vielä paikoin reuna-
alueilta kosteaa. Kokoushuoneen vinyylilaatoitus on irtoillut alustastaan, ja laatoituk-
sen alla on havaittavissa mustaa liimaa, joka yleensä viittaa materiaalien sisältävän as-
bestia.

Välipohjan sahanpurutäytössä on vesivuotoalueella eteisessä ja kokoushuoneessa (ku-
va 5) todennäköisesti runsaastikin kosteutta, ja vesivahingon jälkeen purutäyttöä ei ole
kuivatettu ollenkaan. Tilat ovat myös olleet lämmittämättöminä, joten kosteus ei ole
päässyt haihtumaan rakenteista viileään vuodenaikaan juurikaan. Puurakenteinen ma-
teriaali on todennäköisesti jo mikrobivaurioitunutta.

Salin lattiassa ei havaittu kosteusvaurioita. Laudoitus on kosteustekniseltä kannalta
varsin hyväkuntoinen, laudoitus pääsee tasaantumaan hyvin sisäilman kosteuteen.
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7.3 Rakennekosteusmittaustulokset

Rakennekosteusmittauksia tehtiin ensimmäisen kerroksen välipohjan eristetilasta vesi-
vahinkoalueelta sekä salista. Mittauskohdat on esitetty kuvassa 5 ja mittaustulokset on
esitetty taulukossa 1.

Kuva 5. Rakennekosteusmittauskohdat MP1-MP6 on merkitty kuvaan. Kuvaan on mer-
kitty myös mikrobinäytteenottokohdat ja vesivahinkoalueet.

Taulukko 1. Tuomarilan VPK:n talon rakennekosteusmittaustulokset 12.3.2014 1. ker-
roksen lattiasta. Sisäilman olosuhteet on mitattu lattian rajassa. Taulukossa anturinro.
on mittapään numero, t on lämpötila (°C) ja RH on suhteellinen kosteuspitoisuus (%).
Abs. on mitattujen lämpötilan ja RH:n perusteella laskettu ilman vesihöyrynsisältö
(g/m3).

Mittapiste Mittaussyvyys Mittaustulos Abs.
anturin-

ro t (°C) RH (%) (g/m3)

Eteinen sisäilma h13 5,0 63,7 4,3
1. krs MP1 23 cm h18 4,0 87,5 5,6

MP1 n. 35 cm h12 4,1 95,7 6,1
MP2 h19 6,2 93,7 6,9

Kokoushuone sisäilma h11 5,1 66,3 4,5
1. krs MP3 h20 5,4 71,1 5,0

Sali sisäilma h13 5,0 63,7 4,3
1.krs MP4 h14 5,9 61,1 4,4

MP5 h17 5,0 63,6 4,3
MP6 h12 5,7 53,9 3,8
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7.3.1 Tulkinta rakennekosteusmittaustuloksista

Eteisen rakennekosteusmittauskohtien perusteella välipohjarakenteessa on ylimääräis-
tä kosteutta, joka on todennäköisesti joulukuun 2012 vesivahinkovesistä jäänyttä kos-
teutta. Kosteutta on todennäköisesti purutäytön alaosissa enemmän kuin pintaosissa,
koska sahanpuru kykenee vastaanottamaan runsaasti kosteutta. Alaosissa on todennä-
köisesti ollut vesivahingon jälkeen ollut mikrobikasvulle suotuisat olosuhteet.

Salin lattiassa sahanpurutäyttö on kuivaa, kosteussisältö on jopa hieman alhaisempi
kuin sisäilmassa.

7.4 Mikrobinäytteet

Välipohjarakenteesta otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Näytteet
otettiin 12.3.2014, materiaalinäytteet toimitettiin seuraavana päivänä Metropolilab
Oy:n analyysilaboratorioon Helsingin Viikkiin.

Näytteitä otettiin 2 kpl. Näytteet otettiin välipohjarakenteen sahanpurutäytön pinta-
osista rakenteeseen tehdyistä rakenneavauksista, näytteenottokohdat on esitetty kuvas-
sa 5. Analyysiraportti on liitteenä 1.

Mikrobinäytteiden perusteella 1. kerroksen lattian purutäytön pintaosassa on eteisessä
vesivahinkoalueella runsaasti mikrobikasvua, kun salin purutäytössä mikrobeita ei ol-
lut yli mikrobivaurioitumiseen viittaavaa määrää.

7.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Välipohjarakenteet ovat todennäköisesti kosteusvaurioituneet vesivahinkoalueelta, jo-
ta ei ole vahingon jälkeen kuivatettu, ja sisätiloja ei ole lämmitetty. Kylmänä pitämisen
seurauksena todennäköisesti rakenteissa on riski, että esimerkiksi ulkovaipan kautta
mahdollisesti välipohjaan pääsevä kosteus voi vaurioittaa erityisesti purutäyttöä. Puru-
täytön riskialttein kohta on täytön pohjalla, johon voi kerääntyä kosteutta, ja joka ei
ole riittävän kuivumiskykyistä. Tällöin purun pohjalla on todennäköisesti pitkiäkin ai-
koja mikrobikasvulle otolliset olosuhteet.

Ensimmäisen kerroksen lattian välipohjan osalla suositellaan kartoittamaan vesivahin-
gon kastelema alue. Lisäksi purutäytön kunto suositellaan selvittämään kauttaaltaan
kosteusmittauksin ja tarvittavin mikrobinäyttein. Todennäköisesti purutäyttö ja aina-
kin osa puurakenteista joudutaan uusimaan, jotta kosteusvaurioitunut materiaali voi-
daan poistaa ja rakenteet puhdistaa. Mikrobivaurioituneilla alueilla esimerkiksi vau-
rioalueiden betonirakenteet tulee puhdistaa epäpuhtauksista ennen uusien materiaali-
en asentamista.
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Toisen kerroksen lattian kunto suositellaan tutkimaan etenkin kattovuotoalueella ja
ulkoseinien vierustoilla. Havaintojen perusteella on riski, että ulkoseinän vierustoilla
on kosteusvaurioituneita puumateriaaleja rakenteiden kylmäsiltojen ja ulkopuolisen
kosteusrasituksen vuoksi rakennuksen oltua kylmillään.

Ennen korjauksia ja tarkempia tutkimuksia rakenteista tulee tehdä kattava haitta-
ainekartoitus.

8 ULKOSEINÄT JA JULKISIVUT

8.1 Rakenne

Ulkoseinät ovat kellarikerroksessa betonirakenteisia. Yläpihan puolella maanvastaisen
betoniseinän sisäpinnassa on bitumipohjainen sively. Lisäksi liiketilan päädyssä pääty-
ja takaseinällä sisäpuolella on rakenneavauksen perusteella mineraalivilla-
lämmöneriste ja lastulevyseinä. Rakennuksen keskialueella liiketilan varastotiloissa on
sisäpuolinen verhomuuraus poltetusta tiilestä.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen ulkoseinät ovat puurunkoisia. Sisälevytyksenä on las-
tulevy, höyrynsulkuna havaintojen mukaan tervapaperi ja lämmöneristeenä suullisesti
saatujen tietojen mukaan sahanpuru.

Julkisivumateriaalina on 1. ja 2. kerroksessa mineriittilevytys, joka on asennettu alku-
peräisen laudoituksen päälle saatujen tietojen mukaan 1970-luvun alkupuolella.

8.2 Havainnot

Ulkoseinien mineriittilevytys on muutamista kohdin rikkoutunut, muutoin levytystä ei
avattu. Vesikaton ja räystäsrakenteiden puutteiden vuoksi ulkoseiniin kohdistuu
paikoin merkittävää kosteusrasitusta, joka on mahdollisesti vaurioittanut alkuperäistä
julkisivulaudoitusta erityisesti liittymien kohdilla (kuva 6). Kohdissa kosteutta voi
päästä myös ulkoseinärakenteen purulämmöneristeeseen.
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Kuva 6. Ulkoseinille kohdistuu paikoin merkittävää kosteusrasitusta puutteellisen katto-
vedenohjauksen ja räystäsrakenteiden kohdilla.

Sisäpuolella kellarin ulkoseinissä havaittiin kosteusjälkiä autotallin takatiloissa ja tek-
nisten tilojen portaikossa. Kohdista puuttuu paikoin sisäpuolinen bitumipohjainen
kosteuseristys, ja seinien sisäpinnoilla on kosteuden mukana kalkki- ja suolakertymiä
ja lisäksi todennäköisesti näkyvää mikrobikasvua. Em. alueilla on kohonneita pinta-
kosteudenilmaisimen vertailulukemia.

Verhomuuratuissa sisäseinissä ei sisäpinnoilla havaittu merkkejä kosteusvaurioista,
mutta seinien alaosissa pintakosteudenilmaisimen vertailulukemat olivat hieman muu-
ta aluetta korkeampia. Seinän alaosassa on levyrakenteinen kotelo, jonka taustalta ei
päästy tekemään pintakosteuskartoitusta.

Sisäpuolelta levytetyissä kellarin seinien alaosissa yläpihan puolella havaittiin ulkonur-
kan läheisyydessä hieman kohonneita pintakosteudenilmaisimen vertailulukemia,
mutta kosteusvaurioita ei sisäpinnoilla havaittu. Rakenteeseen tehtiin avaus rasiateräl-
lä. Eristetilassa tai levyn taustalla ei havaittu kosteusvaurioita. Seinän alaosassa on levy-
rakenteinen kotelointi, jonka taustalta tutkimuksia ei päästy tekemään.

8.3 Rakennekosteusmittaustulokset

Rakennekosteusmittauksia tehtiin kellarin perusmuurin sisäverhouksen takaa. Mitta-
uskohdat on esitetty kuvassa 7 ja mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.
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Kuva 7. Rakennekosteusmittauskohdat MP7 ja MP8 on merkitty kuvaan.

Taulukko 2. Tuomarilan VPK:n talon rakennekosteusmittaustulokset 12.3.2014 kella-
rikerroksen maanvastaisesta seinästä. Sisäilman olosuhteet on mitattu lattian rajassa.
Taulukossa anturinro. on mittapään numero, t on lämpötila (°C) ja RH on suhteellinen
kosteuspitoisuus (%). Abs. on mitattujen lämpötilan ja RH:n perusteella laskettu ilman
vesihöyrynsisältö (g/m3).

Mittapiste Mittaussyvyys Mittaustulos Abs.

anturinro t (°C) RH (%) (g/m3)

Liiketila sisäilma h11 9,7 63,8 5,9
kellarikrs. MP7, eriste h13 7,3 78,3 6,2

Varasto sisäilma h13 6,2 68,6 5,0
kellarikrs. MP8, eriste h11 5,0 87,9 6,0

8.3.1 Tulkinta rakennekosteusmittaustuloksista

Mittaustulosten perusteella maanvastaisen betoniseinän sisäpuolisissa rakenteissa on
ylimääräistä kosteutta suhteessa sisäilmaan. Seinien alaosiin siirtyy maaperän kosteut-
ta, mutta alaosan levykotelon alueelta ei ole näkyviä vaurioita, koska rakenteet ovat
pääosin piilossa, ja todennäköisesti levykotelon taustalla ei ole tiivistä pinnoitetta, jol-
loin kosteus pääsee osin tasaantumaan sisäilmaan. Kylmillään olevissa tiloissa kuiten-
kin kosteus ei pääse enää kuivumaan sisäilmaan normaalisti, vaan rakenteen kosteus
nousee ajan kuluessa.

Sisälevyseinän alueella eristetilassa on mahdollisesti paikoin kosteusvaurioitunutta ma-
teriaalia. Sisäpuolisen verhomuurauksen taustalla on mahdollisesti epäpuhtauksia, jot-
ka voivat muodostua ajoittain korkean rakennekosteuden seurauksena. Lisäksi alapoh-
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jan ulkoseinän liittymässä voi olla ilmayhteys maatäyttöön, josta saattaa myös kulkeu-
tua epäpuhtauksia verhomuurauksen taustalle.

8.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Ulkoseinien osalla 1. ja 2. kerroksessa sahanpurulämmöneristeen eristyskyky on heik-
ko, ja sahanpuru on vesivuototapauksissa vaurioherkkä. Havaitut puutteet mm. räys-
täsrakenteissa ovat todennäköisesti aiheuttaneet vesivuotoja ulkoseinärakenteisiin. Ul-
koseinien osalla lämmöneriste suositellaan uusimaan nykyaikaisella materiaalilla, esi-
merkiksi mineraalivillalla. Uusiminen on varsin raskas toimenpide, joka voidaan tehdä
ulko- tai sisäkautta. Ulkokautta tehtäessä uusitaan myös julkisivut jolloin voidaan
varmistaa myös tuuletusvälin riittävyys. Sisäkautta uusittaessa kaikki sisäpinnat pure-
taan, ja samalla voidaan asentaa mineraalivillan vaatima höyrynsulkumuovi. Uusimi-
nen tulee tehdä erillisen suunnitelman mukaan, jossa huomioidaan uuden rakenteen
lämmöneristävyys ja rakennusfysikaalinen toiminta.

Paljaan betoniseinän osalla rakenteet sisältävät runsaasti maaperän kautta rakentee-
seen siirtynyttä kosteutta, ja osittain seinät ovat pinnoiltaan mikrovaurioituneita. Ul-
kopuolella suositellaan asentamaan vedeneristys ja salaojitus, jotta maaperän kosteutta
ei pääse siirtymään seinään haitallisia määriä. Tämän jälkeen rakenteet suositellaan
puhdistamaan ja kuivattamaan, jonka jälkeen ne voidaan pinnoittaa sisäpuolelta.

Kellarin perusmuurin sisäpuolinen bitumisivelyvedeneristys on käyttöikänsä päässä, ja
seinän vedeneristys suositellaan uusimaan laajempien korjausten yhteydessä, kuitenkin
viiden vuoden kuluessa. Vedeneristys suositellaan tekemään perusmuurin ulkopuolel-
le, joka edellyttää perusmuurin vierustan kaivamista auki. Samassa yhteydessä voidaan
asentaa toimiva salaojitus ja sadevesiviemäröinti.

Maanvastaisen seinän osalla levytyksen ja verhomuurauksen alueella on todennäköi-
sesti epäpuhtauksia sisäpinnan ja betoniseinän välissä, jotka suositellaan kartoittamaan
ennen korjaustoimenpiteitä. Lisäksi rakenteet todennäköisesti sisältävät haitta-aineita,
jotka tulee kartoittaa ennen korjaustöitä.

9 IKKUNAT ja ULKO-OVET

9.1 Rakenne

Ikkunat ovat 2-puitteisia, 2-lasisia, sisään aukeavia puuikkunoita.

Ulko-ovet ovat ulos aukeavia puuovia, joista osa on varustettu 1-lasisella ikkunalla.
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9.2 Havainnot

IKKUNAT

Ikkunoiden kunto vaihtelee julkisivuittain. Huonoimmassa kunnossa ovat luoteissivun
ikkunat ja ullakon päätyikkunat. Luoteissivun ikkunoiden maali lohkeilee, eikä suojaa
puuta säärasitukselta. Puun pinta on alkanut pehmentyä, halkeilee, syyt ovat tulleet
esille ja puu on harmaantunutta. Lasilistoja ja –kittauksia on rikkoutunut ja yksittäiset
ikkunaruudut ovat vaarassa pudota.

Muiden julkisivujen ikkunoiden kunto on parempi, maalaus on kulunutta ja puu on
kovempaa.

Osa kellarin ikkunoista on lähellä maanpintaa, paikoin katolta tulevat vedet on johdet-
tu ikkunan viereen.

Havaintoja ikkunoista on esitetty kuvissa 8-15.

Kuva 8. Yleiskuva lounaissivun ja kaakkoispäädyn ikkunoista.
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Kuva 9. Yleiskuva kattolyhdystä.

Kuva 10. Yleiskuva lounaissivun 1.krs. ikkunasta. Yksi ulkopuite puuttuu.
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Kuva 11. Yksityiskohta ikkunasta. Ikkuna on huonossa kunnossa ja yksi lasiruutu on
rikkoutunut.

Kuva 12. Yleiskuva lounaissivun kellarin ikkunasta.
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Kuva 13. Ikkunan ja vesipellin kunto on huono.

Kuva 14. Yleiskuva koillissivusta ja luoteispäädystä.
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Kuva 15. Osa ikkunoista on maan rajassa ja katolta tuleva vesi on ohjattu ikkunan vie-
reen. Naulat ovat ruostuneet ja peitelistan kiinnitys on irronnut, minkä takia vesi pää-
see seinärakenteen sisään.

ULKO-OVET

Ovien kunto vaihtelee julkisivuittain. Huonoimmassa kunnossa ovat lounaissivun ul-
ko-ovet. Ovien maali lohkeilee, eikä suojaa puuta säärasitukselta. Puun pinta on alka-
nut pehmentyä, halkeilee, syyt ovat tulleet esille ja puu on harmaantunutta.

Muiden julkisivujen ovien kunto on parempi. Pääosin maalaus on kulunutta ja puu on
kovempaa.

Havaintoja ovista on esitetty kuvissa 16-19.

Kuva 16. Yleiskuva koillissivun ovista. Paneelien alaosan maalaus lohkeilee, syyt ovat
tulleet esille ja puu on harmaantunut.
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Kuva 17. Yleiskuva lounaissivun ovista. Vasemmanpuoleinen ovi on 1-lasisilla ikkunoil-
la varustettu puuovi. Oikean puoleinen ovi on puurakenteinen paneeliovi.

Kuva 18. Yleiskuva ovesta ja ikkunasta.
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Kuva 19. Oven ja ikkunan maalaus lohkeilee, syyt ovat tulleet esille ja puun pinta on al-
kanut pehmentyä.

9.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

IKKUNAT

Lounaissivun, kattolyhdyn ja ullakon päätyikkunat on suositeltavaa uusia vuoden ku-
luessa. Muiden julkisivujen ikkunat on suositeltavaa peruskorjata 1-2 vuoden kuluessa.

ULKO-OVET

Lounaissivun ulko-ovet on suositeltavaa uusia vuoden kuluessa. Muiden julkisivujen
ovet on suositeltavaa peruskorjata 1-2 vuoden kuluessa.

10 VESIKATTO JA YLÄPOHJA

10.1 Rakenne

Rakennus on harjakattoinen, vesikate on alkuperäinen käsin saumattua palapeltikate.
Aluslaudoituksena on yhtenäinen raakalaudoitus. Yläpohja on puurakenteinen ja ylä-
pohjan lämmöneristeenä on mineraalivillaa ja sen alla ureavaahtoa. Vesikaton rakenne
on esitetty kuvissa 20-29.

Keskiosan katon kattorakenne:
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Kuva 20. Kurkihirsi on 105 mm x 105 mm. Aluslauta on tässä kohdassa 150 mm x 20
mm.

Kuva 21. Selkäpuu on 128 mm x 50 mm. Vieressä kaksinkertainen selkäpuu ja kurjen-
jalka.



Tutkimusselostus 24 (39)
Tuomarilan VPK:n talo
Korjaustarveselvitys
25.4.2014

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo
 www.vahanen.com  Y-tunnus 1639563-3

Kuva 22. Selkäpuu 2 kpl 200 mm x 50 mm.

Kuva 23. Kaksinkertainen kurjenjalka, 2 kpl 150 mm x 50 mm.

Kuva 24. Kurjenjalka k/k 2900 mm.
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Kuva 25. Käpälä, jonka vieressä katon tukirakenne räystäällä.

Kattorakenne luoteispäädyssä:

Kuva 26. Yleiskuva luoteispäädyn ullakkotilasta.

Kuva 27. Selkäpuu on 128 mm x 50 mm.
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Kuva 28. Kattovasat k/k 830 mm.

Katon rakenne koillispäässä:

Kuva 29. Yleiskuva koillispääty. Selkäpuu 105 mm x 50 mm. Selkäpuu k/k 660 mm. Pys-
tytolpat 105 mm x 105 mm, k/k 2000 mm. Kurkihirsi on 105 mm x 50 mm.

10.2 Havainnot

Vesikatosta tehtyjä havaintoja on esitetty kuvissa 30-44.
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Kuva 30. Yleiskuva katosta luoteeseen.

Kuva 31. Yleiskuva katosta kaakkoon.
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Kuva 32. Yleiskuva kaakkoispäädyn hormin päältä, pohjoiseen.

Kuva 33. Yleiskuva kaakkoispäädyn hormin päältä, itään.

Kuva 34. Yleiskuva kaakkoispäädyn hormin päältä, kaakkoon.
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Kuva 35. Yleiskuva kaakkoispäädyn hormin päältä, lounaaseen.

Kuva 36. Yleiskuva kaakkoispäädyn hormin päältä, länteen.

Vesikaton pellityksen maalaus on kulunutta ja pellit ovat ruosteessa. Peltikatteessa on
yksittäisiä paikkoja, joista yhden reuna on irronnut. Peltikatteessa havaittiin yksittäisiä
reikiä.

Pystysaumat ovat käsin tehtyjä ja pääosin tyydyttävässä kunnossa. Yksittäiset saumat
ovat jääneet osittain löysiksi tai sauman kääntö on vajaa. Yksittäiset pystysaumat ovat
ruostuneet puhki.
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Kuva 37. Vajaaksi jäänyt pystysauman kääntö ja ruostunut pellityksen pystysauma.

Vesikatolla on havaittavissa vähäistä kattolappeen painumista kadun puoleisella lou-
naislappeella.

Kuva 38. Lounaislappeella peltikatto on hieman painunut.

Tuuletusputket ovat ruostuneet ja osa tuuletusputkien juurista on tehty liittämällä juu-
ripelti naulaamalla lappeen peltikatteen päälle. Kiinnitysnaulat ja pellin reuna ovat
ruostuneet.
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Kuva 39. Tuuletusputken juuren kiinnitys on ruostunut.

Hormien pellitys on ruostunut, ja osa hormipelleistä on uusittu. Hormipeltien juuria
on tiivistetty elastisella massalla. Hormien päällä ei ole sadehattua. Hormitiilien laas-
tisaumat ovat rapautuneet ja saumoissa kasvaa sammalta. Pellityksen maalaus sisältää
todennäköisesti raskasmetalleja.

Uudet kattosillat ja tikkaat on kiinnitetty harjasaumoista. Vanhat kattotikkaat ja -sillat
on kiinnitetty lapepellin läpi katon tukirakenteisiin. Väliin on asennettu kumitiiviste.
Kiinnitykset ovat osittain löystyneet ja kiinnityskohtaan on syntynyt avoin reikä.

Kuva 40. Vanha kattosilta on kiinnitetty katon tukirakenteisiin kattopellin läpi.

Letkutornin katto ja hälytyssireeni ovat ruosteessa. Räystäslaudoituksessa on lahoa.

Räystäskourut ovat ruosteessa ja osittain kiinnitys on pettänyt, minkä takia kourut
ovat osittain painuneet tai kouru on kokonaan irronnut kiinnityksestä. Räystäslaudoi-
tuksen maalaus on kulunutta, ja laudoitus on osittain lahoa. Kaakkoispäädyn räystään
alla on vesivuoto, minkä takia kattorakenteet ovat märkiä ja vettä on valunut alla ole-
vaan portaaseen ja porrashuoneen seinälle.
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Kuva 41. Kaakkoispäädyn vesivuotokohta räystään alla. Puuosat ovat osittain märkiä.

Kattolyhtyjen pellityksen alle on asennettu bitumikermi. Kattolyhtyjen reunapeltien
kiinnitys on paikoin irronnut.

Kuva 42. Kattolyhdyn reunapelti on irronnut.

Ullakkotilan puuosissa on useita vanhoja kosteuden aiheuttamia jälkiä. Ullakkotilassa
havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia kattorakenteiden puuosissa lappeiden alla,
hormien ja jiirien kohdalla. Paikoitellen puuosissa oli havaittavissa lahoa. Pääosin kat-
torakenteen puuosat olivat tyydyttävässä kunnossa.

Kuva 43. Ullakkotilan puuosissa havaittiin kosteutta.
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Tervapaperi on nostettu ylös päätylaudoitusten kohdalla. Tervapaperissa on PAH-
yhdisteitä.

Kuva 44. Ulkoseinän tervapaperi on nostettu päätylaudoituksen kohdalla vesikaton liit-
tymään saakka.

Paikoitellen kostuneiden lautojen ympärillä voitiin havaita tummia pilkkuja, jotka to-
dennäköisesti ovat mikrobikasvustoa.

Ullakkotilaan on paikoitellen varastoitu sinne kuulumatonta tavaraa.

10.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Peltikaton kunto on niin huono,  että  se  on suositeltavaa uusia  kokonaan 1-3 vuoden
kuluessa. Korjaussuunnittelussa on huomioitava haitta-aineet. Katon korjauksen yh-
teydessä tulee huomioida aluskatteen asentaminen, tarvittavat tuuletusvälit ja se, että
luoteispäädyssä kattorakenne on kevyemmin tehty kuin rakennuksen keskiosassa ja
tämä on aiheuttanut luoteiskulman lappeen lievän painumisen.

Ennen peltikaton uusimista on syytä korjata katolla havaitut reiät, vesivuodot ja var-
mista räystäskourujen ja räystäspeltien kiinnitys.

11 MUITA HAVAINTOJA

Tutkimusten yhteydessä havaittiin, että rakennuksen talotekniikka on vanhentunutta.
Sähköjärjestelmiä on jossain vaiheessa uusittu, vanhat kaapeloinnit on ainakin osin jä-
tetty rakenteisiin (kuva 33), ja vanhat sähköjärjestelmät sisältävät mahdollisesti haitta-
aineita, esimerkiksi lyijyä. Lämmitysputkisto on vanhentunut, ja patteriverkosto on
tyhjennetty lämmitysvedestä. Kellarin uusitussa henkilöstötilassa havaittiin kuitenkin
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aktiivinen putkivuoto (kuva 34), joten putkistossa on ainakin paikoin paineetonta vet-
tä. Viemärit ovat alkuperäisiä valurautaviemäreitä.

Kuva 33. Kellarin rakenteissa on vanhoja sähkökaapelointireittejä.

Kuva 34. Kellarin uusitussa henkilöstötilassa havaittiin patteriputken vuoto.

Rakennuksen ilmanvaihto painovoimainen, salin osalle on asennettu poistopuhallin,
mutta sen toimivuudesta ja käytöstä ei ole tietoa. Korvausilmareittien toimivuutta ei
selvitetty, mutta korvausilma saattaa tulla ovi- ja ikkunarakojen lisäksi myös rakentei-
den kautta.

Rakennuksen talotekniikan kunto suositellaan selvittämään kattavasti. Pintapuolisten
havaintojen perusteella lämmitysjärjestelmä, viemäröinti, vesijohdot ja ilmanvaihto
suositellaan kunnostamaan tai uusimaan tarvittaessa. Käyttötarkoituksesta riippuen
myös ilmanvaihtoa suositellaan parantamaan.
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12 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Rakennuksen käyttöönottamiseksi suositellaan tekemään useiden rakenne osien pe-
ruskorjauksia. Lisäksi rakennuksen oltua lämmittämättömänä on riski, että mm. ul-
koseiniin on kertynyt tavallista enemmän kosteutta, ja rakenteet ovat voineet alkaneet
vaurioita esimerkiksi paikallisten vesivuotokohtien läheisyydestä, mm. ikkunat ja ra-
kenteiden liittymäkohdat.

Kosteustekniseltä kannalta 1. kerroksen vesivahinkoalue tulee kartoittaa mahdolli-
simman pian kosteusvaurioiden ja niiden laajuuden selvittämiseksi. Välipohjan puru-
täyttö pystyy sitomaan runsaasti kosteutta, eikä rakenteita ole kuivatettu ja lisäksi ra-
kennus on ollut vahingon jälkeen kylmillään. Todennäköisesti etenkin purutäyttöä on
kosteusvaurioitunut rakennuksen keskialueilla. Korjaustyöt tulee tehdä kosteusvauri-
oituneen rakenteen purkutyönä.

Alapohjan pintamateriaalit suositellaan uusimaan muovimaton, vinyylilaatoituksen ja
laminaatin osalla hyvin vesihöyryä läpäiseviksi ja korkeitakin kosteuksia kestäviksi.

Yläpihan puoleisen betonisen perusmuurin paljailla sisäpinnoilla oleva mikrobikas-
vusto tulee poistaa mekaanisesti ja seinä puhdistaa. Sisäpuolinen verhomuuraus ja sen
taustalla oleva ilmatila sekä lastulevytys ja lämmöneristys saattavat sisältää kosteusvau-
rioituneita materiaaleja, jotka tulee huomioida viimeistään rakenteiden korjaamisen
yhteydessä. Rakenteiden korjaustarve riippuu myös tilojen käyttötarkoituksesta. Va-
rastokäytössä ulkoseinärakenteiden kunto ei näkemyksemme mukaan heikennä si-
säilman laatua haitallisessa määrin.

Rakennuksen 2. kerroksen vesikatossa oleva aktiivinen vuoto on kastellut rakenteita
pitkään 1. kerrokseen saakka. Kosteusvauriot tulee kartoittaa tarkemmin mm. raken-
nekosteusmittauksin ja rakenneavauksin. Etenkin kantavien rakenteiden kunto tulee
selvittää, ja selvitysten perusteella toteuttaa tarvittavat korjaukset.

Yläpihan puoleinen pintavedenohjaus suositellaan parantamaan ja asentamaan toimi-
va salaojitus.

Ikkunat ja ulko-ovet suositellaan uusimaan lounaissivulla yhden vuoden kuluessa, ja
muilla sivuilla suositellaan kunnostusta kahden vuoden kuluessa.

Vesikatto suositellaan uusimaan. Yläpohjarakenteita suositellaan uusimaan vaurioitu-
neilta osin, ja luoteispäädyn vesikatteen notkahtaneella osalla suositellaan vahvista-
maan yläpohjan rakenteita. Yläpohjan lämmöneristeiden kunto suositellaan tarkasta-
maan kauttaaltaan.
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Rakennuksen päädyssä oleva käytöstä poistettu öljysäiliö tulee poistaa. Maaperään
mahdollisesti imeytyneet haitta-aineet tulee kartoittaa maaperästä otettavin näyttein.

Talotekniikan kunto suositellaan selvittämään tarkemmin, pintapuolisten havaintojen
perusteella tekniikka suositellaan kunnostamaan tai uusimaan laajasti. Rakenteiden
lämpötekniset ominaisuudet ovat pääosin heikot, ja lämmöneristystä suositellaan pa-
rantamaan laajalti, riippuen tilojen tulevista käyttötarkoituksista.

Korjaukset edellyttävät erillisiä suunnitelmia ja monilta osin täydentäviä tutkimuksia
ja/ tai laajuuden selvityksiä. Kustannusarviot tarkentuvat jatkoselvitysten ja korjaus-
suunnitelmien perusteella.

Ennen korjauksiin ryhtymistä tulee selvittää rakenteissa olevat haitta-aineet. Lisäksi
ainakin öljysäiliön ympäristössä on mahdollisesti maaperään imeytyneenä haitta-
aineita.

13 KUSTANNUSARVIOT

KORJAUS
Sisältö
Käyttöikä / huoltoväli
Alapohjan
pintamateriaalien
uusiminen
Välipohjan
kosteuvaurioalueiden
korjaus

Toimenpiteellä
 saavutettavat hyödyt ja
 haitat

Edellytykset ja lisähuomiot

KUSTANNUS-
ARVIO

(sis. alv 24%)
(hintataso

2013)

YHTEENSÄ
[€]

(sis. alv 24
%)

TOIMENPIDE 1: Alapohjan pintamateriaalien uusiminen

Vanhojen pintameteriaalien
poistaminen
Tarvittaessa mattoliiman
poisto, lattian hionta ja tasoitus
Tarvittaessa alapohjan kuivaus
Hyvin vesihöyryä läpäisevan
pintamateriaalin asennuus

pintamateriaali, joka kestää
ympäröivät olosuhteet
pintamateriaalista ei irtoa haitta-
aineita sisäilmaan kosteuden
vaikutuksesta
lisätutkimukset ja suunnittelu
aiheuttavat lisäkustannuksia

120 € / m2
45 000 €

+
lisätutkimukset
ja suunnittelu

TOIMENPIDE 2: Välipohjan kosteuvaurioalueiden korjaus

Kostuneiden materiaalien
poistaminen tai kuivaus
Mikrobivaurioituneiden
alueiden puhdistaminen

kostuneet välipohjamateriaalit
sadaan poistettu
vaurioituneet tai lahonneet
materialit voidaan uusia

250 € / m2
25 000 €

+
lisätutkimukset
ja suunnittelu
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vaurioituneiden alueen laajuuden ja
varioiden suuruuden selvittäminen
lisätutkimukset ja suunnittelu
aiheuttavat lisäkustannuksia

KORJAUS
Sisältö
Käyttöikä / huoltoväli
Betonisen perusmuurin
mikrobikasvuston poisto
Vesivuodon korjaus

Toimenpiteellä
 saavutettavat hyödyt ja
 haitat

Edellytykset ja lisähuomiot

KUSTANNUS-
ARVIO

(sis. alv 24%)
(hintataso

2013)

YHTEENSÄ
[€]

(sis. alv 24
%)

TOIMENPIDE 1: Betonisen perusmuurin mikrobikasvuston poisto

Mikrobikasvusto saadaan pois
Kosteuden vaurioittamien
materiaalien poisto

saadaan poistettua kostuneet ja
vaurioituneet materiaalit

10 000 €

TOIMENPIDE 2: Vesivuodon korjaus

Kosteuden vaurioittamien
materiaalien poisto
Rakenteissa oleva mahdollinen
kosteus voidaan kuivata.
Estetään vaurioitumisen
laajeneminen
Estetään kosteista
materiaaleista lähtevien haitta
aineiden leviäminen

saadaan poistettua kostuneet ja
vaurioituneet materiaalit
estetään lisävaurioiden syntyminen
estetään haitta-aineiden leviäminen
sisäilmaan

20 000 €
+

lisätutkimukset
ja suunnittelu

KORJAUS
Sisältö
Käyttöikä / huoltoväli
Yläpihan pintaveden
ohjaus, salaojien ja
perusmuurin
vedeneristyksen korjaus

Toimenpiteellä
 saavutettavat hyödyt ja
 haitat

Edellytykset ja lisähuomiot

KUSTANNUS-
ARVIO

(sis. alv 24%)
(hintataso

2013)

YHTEENSÄ
[€]

(sis. alv 24
%)

TOIMENPIDE 1: Yläpihan pintaveden ohjaus, salaojien ja perusmuurin vedeneristyksen korjaus

Yläpihan ja perusmuurin
vierusta pintakallistusten
korjaus, pintavesien ohjaus
rakennuksen ohi

sade- ja hulevesien aiheuttama
perusmuurin kosteusrasitus
pienenee
salaojat madaltavat paikallisesti

30 000 €



Tutkimusselostus 38 (39)
Tuomarilan VPK:n talo
Korjaustarveselvitys
25.4.2014

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo
 www.vahanen.com  Y-tunnus 1639563-3

Salaojien rakentaminen
yläpihan ja päätyjen puolelle
perusmuurin vedeneristyksen
tekeminen

pohjavedenkorkeutta
perusmuurin vedeneristys estää
veden pääsyn seinärakenteen sisään
kustannuksissa ei ole huomioitu
mahdollisia louhintatöitä

KORJAUS
Sisältö
Käyttöikä / huoltoväli
Ikkunoiden uusiminen ja
peruskorjaus
Ulko-ovien uusiminen ja
peruskorjaus

Toimenpiteellä
 saavutettavat hyödyt ja
 haitat

Edellytykset ja lisähuomiot

KUSTANNUS-
ARVIO

(sis. alv 24%)
(hintataso

2013)

YHTEENSÄ
[€]

(sis. alv 24
%)

TOIMENPIDE 1: Ikkunoiden uusiminen ja peruskorjaus

Ulko- ja sisäpuitteiden ja
karmien vanhat maalit
poistetaan puupinnalle ja
tehdään uudelleen maalaus
Ikkunoiden ulkopuoliset
lasituslistat/kittaukset uusitaan
Ikkunat käyntisovitetaan ja
tiivisteet uusitaan
Heloituksen kunnostetaan
Ikkunat uusitaan tiheäsyisestä
puusta valmistetuilla ikkunoilla
Ikkunat tehdään alkuperäisen
mallin mukaan

huoltotoimenpiteet pidentävät
ikkunoiden käyttöikää.
Ikkunat vastaavat uusia ikkunoita
Ikkunoiden ominaisuuksia voidaan
parantaa
Vaatii tarkat arkkitehti- ja
rakennesuunnitelmat ja
viranomaisselvitykset
Suunnitelmat ja
viranomaisselvitykset aiheuttavat
lisäkustannuksia

400 € / m2
44 000 €

+suunnittelu

TOIMENPIDE 2: Ulko-ovien uusiminen ja peruskorjaus

Ulko-ovien uusiminen/
peruskorjaus
Pahimmin vaurioituneet ovet
uusitaan
Ulko-ovien paneelien
uusimisia, käynnin ja helojen
tarkastaminen sekä
tiivistäminen.
Ovien maalaus

Uusien ovien lämmöneristys ja
tiiviys ovat parempia kuin
alkuperäiset
Ovien kunnostaminen pidentää
ovien käyttöikää

1 000 € / kpl
13 000 €

+ suunnittelu

KORJAUS
Sisältö
Käyttöikä / huoltoväli

Toimenpiteellä
 saavutettavat hyödyt ja

KUSTANNUS-
ARVIO

(sis. alv 24%)

YHTEENSÄ
[€]

(sis. alv 24
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Vesikaton vesivuotojen
korjaus
Vesikaton uusiminen

haitat
Edellytykset ja lisähuomiot

(hintataso
2013)

%)

TOIMENPIDE 1: Vesikaton vesivuotojen korjaus

Peltikaton reikien paikkaus estetään vesivuodot
10 000€

TOIMENPIDE 2: Vesikaton uusiminen

Poistetaan vanha peltikate
Poistetaan lahonnut puutavara
Korjataan painuma-alue
Uusitan kattosillat ja tikkaat,
varusteina turvakiskot
Lumiesteiden asennus
Aluskate ja tuuletusrako
Räystäiden uusiminen
Vedenpoiston uusiminen
Kattopellin maalaus

Estetään vesivuodot
Turvallisuusåö

360 € / m2
90 000 €

+ suunnittelu

Espoossa 25.4.2014
Vahanen Oy

Juhani Koskinen Marko Leskinen

Unto Kovanen
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