
  31.5.2012   pvm 31.3.2012 (ei automaattipäivitystä) 

 

 

 

  

   

 

       KOSTEUSVAURIOKARTOITUS JA PINTAKOSTEUSMITTAUKSET  

 

                    AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI 

                      LAMMASLAMMENTIE 3 

                                           01710 VANTAA 

 

DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI 

Mikko Mäkinen 

p. 040 584 4688 

mikko.makinen@delete.fi 

mailto:mikko.makinen@delete.fi


 

  

 
SISÄLTÖ 

 

1 YLEISTÄ ................................................................................................................................. 3 

1.1 TILAAJA ............................................................................................................................. 3 
1.2 KOHDETIEDOT .................................................................................................................... 3 
1.3 TOIMEKSIANTO ................................................................................................................... 3 
1.4 TUTKIMUSKÄYNNIT .............................................................................................................. 3 
1.5 RAJAUKSET ........................................................................................................................ 3 
1.6 MERKINNÄT ........................................................................................................................ 3 
1.7 LÄHTÖTILANNE JA SÄÄ ........................................................................................................ 3 
1.8    KOSTEUSMITTAUKSET 9.5.2012 ............................................................................................. 3 
1.9 KARTOITUSMENETELMÄT ..................................................................................................... 4 

2 PÄÄHAVAINNOT .................................................................................................................... 4 

2.1 PIHA-ALUEET JA KATTOVESIEN POISTO ................................................................................. 4 
2.2 PERUSTUKSET, SOKKELI JA PERUSTUSTEN KUIVATUS ............................................................ 5 
2.3 ALAPOHJA, PINTAKOSTEUSMITTAUKSET ............................................................................... 6 
2.4 RUNKO, ULKOSEINÄT, JULKISIVU JA VÄLISEINÄT .................................................................... 7 
2.5 IKKUNAT JA ULKO-OVET ....................................................................................................... 9 
2.6 SISÄÄNKÄYNNIT, VESIKATTO, RÄYSTÄÄT JA YLÄPOHJA ......................................................... 10 
2.7 MÄRKÄTILAT ..................................................................................................................... 11 
2.8 KUIVAT HUONETILAT ......................................................................................................... 12 
2.9 ILMANVAIHTO.................................................................................................................... 13 
2.10 LÄMMITYS, PUTKISTOT JA VIEMÄRIT .................................................................................... 13 

3 PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ................................................................... 14 

4 LIITTEET ............................................................................................................................... 15 

 

 

 
 
 



Autioniityn päiväkoti, kv-kartoitus ja pintakosteusmittaukset                                           Sivu 3 / 15  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

1 YLEISTÄ 

1.1 Tilaaja 

Vantaan kaupunki, Tilakeskus 

Hankepalvelut, Rakennuttaminen 

Kielotie 13, 01300 VANTAA 

1.2 Kohdetiedot 

Autioniityn päiväkoti, Lammaslammentie 3, 01710 VANTAA 

Autioniityn päiväkoti on 1-kerroksinen, harjakattoinen ja puurakenteinen rakennus, joka on 
valmistunut v. 1989. Rakennus on perustettu maan varaan ja alapohja on ryömintätilainen. 
Kohteen julkisivut ovat puuverhotut. Harjakaton vesikatteena on konesaumattu pelti. Rakennuksen 
kokonaisala on noin 800 m², lisäksi on pihavajoja. 

1.3 Toimeksianto 

Toimeksiantona oli kartoittaa tiloista näkyvät kosteus- ja vesivauriot sekä mahdolliset riskitekijät ja 
laatia havainnoista raportti toimenpide-ehdotuksineen tilaajan käyttöön. Samalla tehtiin lattioiden 
pintakosteusmittaus märkätilojen ja vesipisteiden osalta.  

1.4 Tutkimuskäynnit 

Selvityskäynti sisätiloihin tehtiin 9.5.2012, samalla tarkastettiin rakennuksen ulkopuoli. Yläpohjan ja 
alapohjan tarkastuskäynti suoritettiin 23.5.2012. Molemmat selvityskäynnit tehtiin Delete Tutkimus 
Oy:n Unto Kovasen ja Mikko Mäkisen toimesta. 

1.5 Rajaukset 

Rakenteita ei avattu. 

1.6 Merkinnät 

Havainnot ja vauriot merkittiin liitteenä olevaan pohjapiirustukseen. 

1.7 Lähtötilanne ja sää 

Kartoitukset ja kosteusmittaukset liittyvät perusparannusselvityksiin. Molemmilla käyntikerroilla sää 
oli selkeä ja aurinkoinen, ilman lämpötila n. +15 °C. 

1.8    Kosteusmittaukset 9.5.2012 

Rakennusosa                                 RH%           °C             g/m³ 

Ulkoilma klo 13.30                           37              16,4           5,1 

Sisäilma klo 13.40 / eteinen 35         26              23,2           5,3 

Alustatila klo 13.50                          58              11,3           6,0 
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1.9 Kartoitusmenetelmät 

Käytettävissä oli rakennuksen MK 1:100 pääpiirustukset. Aiemmin on tutkittu 10-päiväkotien 
rakennesuunnitelmia. Rakenteita ja pintoja havainnoitiin pääasiassa aistinvaraisesti. Ulkoilman ja 
huoneilman lämpö- ja kosteusarvoja mitattiin 9.5.2012 Vaisalan HMI41 -mittalaitteella sekä 
HMP42-mittapäällä. Osaa henkilökunnasta haastateltiin mahdollisten kosteusvaurioiden osalta. 
Kartoituksen eri havaintoja taltioitiin ottamalla valokuvia muistiinpanoja täydentämään. 
Puurakenteisen lattian pintakosteuksia havainnoitiin vesipisteiden kohdalla ja märkätiloissa GANN 
Hydromette UNI 1 näyttölaitteella käyttäen mittapäätä LB70. Pintakosteudentunnistin on ns. ”arvio-
mittari”, jonka lukemia ei tule käyttää yksin korjaustyön suunnitteluun. Mitatut pintakosteusarvot 
merkittiin pohjapiirrokseen. 

 

2 PÄÄHAVAINNOT 

2.1 Piha-alueet ja kattovesien poisto 

Rakennuksen vierustoilla nurmialueiden puolella on sepelikaista ja pintakallistukset näyttävät 
riittäviltä (kuvat 1 ja 2). Pihan puolella on asfaltti, jonka pintakallistukset ovat melko hyvät, mutta 
sateella pihan keskiosa lammikoituu ja sadevesikaivon korkeusero maanpintaan hidastaa pihan 
kuivumista (kuvat 3 ja 4).   

                                                                                                  

kuva 1 Rakennuksen vierustoilla on nurmi-
alueen puolella sepelikaista. 

kuva 2 Nurmialueen puolella ovat pintakallis-
tukset pääosin hyvät. 

                                                                                                                                    

kuva 3 Pintakallistukset ovat melko hyvät. kuva 4 Sadevesikaivon kansi on koholla. 
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Kattosadevedet ovat johdettu räystäskouruin ja syöksytorvin edelleen osin muovisiin 
kattovesikaivoihin, joissa on muoviset lehtiritilät, osin betonisiin avokanaviin ja asfalttikanaviin. 

Vaikka nurmialueiden pintakallistukset ovat hyvät, sadevesien poistumista heikentävät melko 
huonokuntoiset ja likaiset betoniset avokanavat (kuva 5). 

Pihalla oleva varasto on puuvuorattu. Sen kunto on päällisin puolin tyydyttävä, maalipinnat ovat 
kuluneet (kuva 6). 

   

kuva 5 Maanpinnan kanavat ovat huono-
kuntoisia. 

kuva 6 Piharakennuksen kunto on tyydyttävä. 

 

2.2 Perustukset, sokkeli ja perustusten kuivatus 

Perusmuurien tb-anturat ovat valettu maanvaraisina. Perusmuurit ovat paikalla valettua 
teräsbetonia. Perusmuurien kosteussuojaa ei havaittu maanrajassa, eikä perustusten painumiin 
viittaavia merkkejä havaittu. 

Alustatilan kartoituksen yhteydessä havaittiin pari rakenteellista halkeamaa (kuva 7). Sokkelin 
korkeus vaihtelee arviolta 15-60 cm. 

Rakennuksen ympärillä on suunnitelmien mukaiset muoviputkesta tehdyt salaojat ja 
tarkastuskaivot. Alustatilassa on myös salaojat ja näiden tarkastusputket. 

  

kuva 7 Perusmuurissa on halkeama. 
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2.3 Alapohja, pintakosteusmittaukset 

Alapohja on koko alaltaan ryömintätilainen kantava puuelementtirakenne, jossa lattiapintana on 
hitsattu muovimatto ja sen alla lastulevy. Lattiat olivat pinnaltaan ehjiä. Tämän alla on koolaus, 
kantavat palkit ja eriste ja alapinnassa tuulisuojana maalattu bituliittilevy (kuva 8). Alustatilojen 
puolelta alapohjarakenne on pääosin hyvässä kunnossa. Alustatilassa on koneellinen 
poistoilmanvaihto, alustatilaan saadaan korvausilmaa ulkopuolisten korvausilmaputkien ja 
sokkeliventtiilien kautta. Alustatilan pohjalla on kevytsora, joissakin kohdissa on näkyvissä 
peruskallio. Ks. Alustatilakartoitus. 

Lattian kosteusmittaukset tehtiin wc- pesu- ja märkätiloissa 1,5− 2 metrin välein pintakosteuden 
tunnistimella. Lisäksi mitattiin kuivissa huonetiloissa olevien lavuaarien viemäriläpiviennit lattiaan. 
Märkätiloissa mitattiin lattiakaivojen ja viemärien läpivientikohtia ja otosmaisesti vertailuarvoja. 
Mittalaitteen maksimilukema on n. 170. Märkätiloissa pintakosteusarvot vaihtelivat pääosin 33−47 
(53), mitkä vastaavat pääosin normaalin kuivan rakenteen arvoja. Huonetilojen lavuaarien 
viemäriläpivientien kohdalla saatiin kuivaa vastaavat arvot. Mitatut pintakosteusarvot on merkitty 
pohjapiirustukseen. Muita korkeammat arvot voivat johtua veden käytöstä tai siivoustoimista. 

Märkätilojen muovimattojen saumat vaikuttivat tarkastetuin osin ehjiltä. Märkätilojen ovikynnykset 
ovat matalia muovilistoja tai muovimaton alle asennettu korotus (kuvat 9 ja 10). Vesileikkitilan 
märkäosa on korotettu (kuva 11). Kuivissa huonetiloissa ei havaittu huonoja muovimattosaumoja. 
Henkilökunnan mukaan v. 1997 sisätiloissa on tehty remontti, jossa mm. muovimatot ovat uusittu. 
Kotikeittiöissä vesiliittymät ovat suljettu. 

 

 

  

kuva 8 Alapohjan alapinnassa on maalattu 
bituliittilevy. 

kuva 9 Matala kynnyslista. 
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kuva 10 Kynnys on korotettu. kuva 11 Vesileikkitilan korotus. 

2.4 Runko, ulkoseinät, julkisivu ja väliseinät 

Rakennuksen rungon muodostavat kantava puuelementtirakenteinen alapohja, puurakenteiset 
ulkoseinäelementit ja todennäköisesti keskialueen pituussuuntaiset väliseinät, sekä puurakenteiset 
yläpohjaelementit ja vesikattorunkona olevat puiset naulalevyristikot, jotka tukeutuvat ulkoseinien 
ja em. kantavien väliseinien varaan. Rakenteet vaikuttivat olevan muuten kunnossa, mutta 
ulkovuorauslaudoituksessa on todennäköisesti hiirten tai muiden jyrsijöiden tekemiä koloja (kuvat 12 

ja 13). 

Pääpiirustuksen rakenneselvityksen mukaan ulkoseinät ovat puuelementtirakenteita, joissa on 
runkopuut 40 x 95 mm  k 600 ja välissä polyuretaanieriste 95 mm. Ulkopinnassa on jäykisteenä 6,5 
mm vaneri ja sisäpinnassa 10 mm kipsilastulevy. Ulkovuoraus on pääosin rimasaumattu 
pystylaudoitus, jonka alla on vaakalautakoolaus. Puuverhouksen tausta tuulettuu saumarimojen 
alla olevan pohjalautojen välisen kapeahkon n. 20 mm leveän tuuletusvälin kautta. Paikoin 
ikkunoiden yhteydessä on vaakapanelointia (kuvat 12 ja 14). Puuvuorauksen alareunassa on 
maalattu puinen vaakalista. Räystäät ovat maalattua lautaa ja osittain rännien kohdalta lahoa on 
havaittavissa.. 

Pystylautojen ja saumarimojen päitä ei ole viistetty ja niiden päiden maalaus on heikko tai kulunut 
(kuva 15). Ikkunoiden vesipellitykset ovat osittain liian loivia, joten viistosade roiskuu ikkunoiden 
alaosille (kuva 16). 

  

kuva 12 Eläinten tekemä kolo. kuva 13 Vuorilaudoissa on jyrsitty reikä. 
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kuva 14 Vaakapanelointia. kuva 15 Pystylautojen ja rimojen päiden 
maalaus on heikko. 

 

 

kuva 16 Ikkunoiden pellitykset ovat loivia. 

 

Sisäänkäyntien yhteydessä on pinnoiltaan kuluneita ja osittain huonokuntoisia kestopuurakenteisia 
kaiteita, puuportaita ja inva-luiska (kuva 17). Sisäänkäyntitasot ovat betonilaattapintaiset. 

Ulkoseinien sisäpinnoissa ei havaittu vesivuotojälkiä, kosteusvaurioita tai halkeamia. 

Väliseinät ovat puurunkoisia kipsilastulevyseiniä joissa on äänieristysvilloitus. Seinissä ei havaittu 
kosteusvaurioita paitsi pesutilan (36) ja kulkuluiskan välisessä väliseinässä alakaton yläpuolella 
(kuva 18). Seinässä näkyvät kosteusvauriot saattavat olla peräisin hiirien virtsasta Alakattojen 
yläpuolella väliseinäliittymät ovat tiivistetty polyuretaanivaahdolla. 
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kuva 17 Sisäänkäyntien luiskat ja kaiteet 
ovat kuluneet. 

kuva 18 Väliseinässä on kosteusvaurioita, 
mahdollisesti hiirien jätöksistä. 

   

2.5 Ikkunat ja ulko-ovet 

Ikkunat ovat pääosin kiinteitä ikkunoita, joissa on 3-kertaiset umpiolasielementit. Lisäksi on MSE-
rakenteisia tuuletusikkunoita, joissa on 2-kertainen umpiolasi (kuva 19). Ikkunat ovat maalattu ja 
niiden ulkopinnat ovat hieman kuluneet ja maali halkeillut (kuva 20). Tuuletusikkunoissa on 2 kpl 
tiivisteitä. Tuuletusikkunat toimivat myös varapoistumisteinä. Tilan 13 (leikki- ja lepohuone) 
tuuletusikkuna ei mene kunnolla kiinni. Ikkunoiden sisäpintojen kunto on vielä hyvä tai tyydyttävä, 
tiivisteet olivat ehjiä.  

Ulko-ovet ovat pääosin puurakenteisia maalattuja ikkunaovia, lisäksi on pari umpiovea. Ovet ovat 
jonkin verran kuluneet, mutta kosteusvaurioita ei havaittu. Katokset suojaavat ovia. 

 

 

   

kuva 19 Tuuletusikkuna. kuva 20 Ikkunapuut ovat ulkopuolelta hieman 
kuluneet. 
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2.6 Sisäänkäynnit, vesikatto, räystäät ja yläpohja 

Sisäänkäyntien edessä ovat kuistikatokset, joista sisäpihan puoleiset sisäänkäynnit ovat 
sisäänvedettyjä. Vesikatto on harjakaton mallinen ja katteena on alkuperäinen rivipeltikate. 
Vesikattorunkona ovat puiset naulalevyristikot. Vesikatolle pääsee irtotikkaita myöten. 
Lumimassojen irrottamia ja hajottamia lumiesteitä ja peltikatteita on uusittu (kuva 21). 

Räystäslautoihin kiinnitetyt sadevesikourut ovat osittain erittäin likaiset ja täynnä roskia. Sateella 
vesi pääsee kourun reunojen yli ja voi näin aiheuttaa liiallista kosteusrasitusta räystäslautoihin 
(kuva 26). 

Yläpohjaonteloihin on käynti päädyissä olevien luukkujen kautta irtotikkaiden avulla (kuva 22). 
Yläpohjaontelon tarkastus tehtiin koko itäsiiven alueella. Suoraan luukun kohdalla on kulkuesteenä 
iv-kanavia. Ontelotilan ilma pääsee vaihtumaan ainakin räystäiltä. Ontelotila on jaettu kipsilevystä 
tehdyllä palokatkolla. Ontelotilan kunto vaikutti hyvältä, rakennusjätettä on melko paljon (kuva 23). 
Aluskatteissa on runsaasti vesijälkiä ja myös vuotojälkiä havaittiin lähinnä iv-piippujen läpivientien 
kohdalla (kuvat 24 ja 25). IV-piippujen läpivientien kohdalla aluskate on myös huonosti asennettu. 
Rivipeltikatteen alla on ruodelaudoitus ja heti sen alla on aluskatepahvi, joka on limitetty. 
Pellitysten kiinnikkeiden naulat lävistävät aluskatteen, mutta em. johtuvia vesijälkiä ei havaittu. 

   

kuva 21 Lumiesteet ja peltikatetta on uusittu. kuva 22 Luukku yläpohjaan. 

 

   

kuva 23 Yläpohjatilassa on paljon rak.jätettä. kuva 24 Aluskatteissa on vesijälkiä. 
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kuva 25 Vuotojälkiä iv-piipun läpiviennin 
kohdalla. 

kuva 26 Räystäskouru on täynnä roskia. 
Räystäslaudoituksessa on selviä 
kosteusvaurioita. 

 

2.7 Märkätilat 

Märkätiloiksi luetaan mm. valmistuskeittiö ja PSH-/ WC -tilat, tuulikaappien yhteydessä olevat 
märkäeteiset, vesileikkitilat sekä vesiriskin osalta myös tekninen tila, joissa kaikissa on lattiakaivot. 
Keittiön muovimaton pinta on karhennettu, lattiakaivot ovat rst-rakenteiset. Lattiapinnat ja 
kaivoliittymät, sekä juurinostot vaikuttivat olevan kunnossa, mutta ovikynnys on melko matala (kuva 

10). Seinissä on laatoitus ja katossa on peltisäleverhous, jotka olivat kunnossa. Henkilökunnan 
mukaan keittiö on kokonaan remontoitu v. 1997. 

Muissa päiväkodin märkätiloissa on lattioissa hitsatut muovimatot, joissa on juurinosto seinälle, 
seinillä on laatoitus tai muovitapetti, katoissa on alakattona akustiikkalevy. Pinnat vaikuttivat olevan 
vielä pääosin kunnossa. Wc-tilan 37 akustiikkalevyissä on selviä merkkejä hiirten jätöksistä (kuvat 

27 ja 28). Wc-märkätilojen ovikynnykset ovat matalia muovilistoja, joissa on vesivuotoriski 
tulvimistilanteessa (kuva 9).   

Wc- ja pesutilojen lattiakaivot ovat muovikaivoja (kuva 29). Märkäeteisten rst-lattiakaivoissa on 
tyhjennettävä hiekkasäiliö, märkäeteisen lavuaarin viemäri on viety lattian läpi. Rst-kaivot olivat 
puhtaat. 

Pesutilojen lavuaarien puutasoja on osin uusittu vesivaurioiden takia, mutta uusituissa tasoissakin 
on jo jälkiä vesivaurioista (kuva 30). 
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kuva 27 Hiirten ”wc” jättää jälkensä. kuva 28 Hiirten jätöksiä akustiikkalevyn 
päällä. 

 

   

kuva 29 Lattiakaivot ovat muovia. kuva 30 Pesutilan (45) tasoissa on kosteus-
vaurioita. 

 

2.8 Kuivat huonetilat 

Siivouksen taso vaikutti olevan hyvä, paikallisesti pölyä oli lähinnä vaikeasti puhdistettavissa 
paikoissa esim. kaapiston alla kulkevan viemäriputken päällä (kuva 31). Pintamateriaalit ovat 
tyydyttävässä kunnossa. Henkilökunnan mukaan tilassa 50 (leikki- ja lepohuone) on aikoinaan 
vesi- / välikatolla ollut vesivahinko, josta on vielä näkyvissä vuotojälkiä (kuva 32). Maali- ja 
puupinnoissa on nähtävissä normaalia käytön aiheuttamaa kulumista. Alakattojen 
akustiikkalevyissä on IV-venttiilien kohdalla hieman likaa. Alakattojen yläpuolella kattopinnat 
vaikuttivat olevan kunnossa. 
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kuva 31 Viemäriputken päälle on kasautunut 
pölyä. 

kuva 32 Vanhan vesivuodon jälkiä on vielä 
näkyvissä. 

. 

2.9 Ilmanvaihto 

Ilmanvaihtoratkaisuna on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Keittiötä palvelee lisäksi oma 
poistopuhallin. Alustatilan tuuletuksesta huolehtii kolme erillistä huippuimuria. Teknisessä tilassa 
ovat tulo- ja poistoilmakone lämmöntalteenottoineen, lämmönvaihdin ja sähköpääkeskus. Pyöreät 
teräspeltiset kanavat ovat alakattotiloissa, lisäksi yläpohjaontelossa kulkevat lämpöeristetyt 
runkokanavat. 

Selvityskäyntipäivänä pääilmanvaihtokoneet olivat pois päältä koneiden käyntiaikana ja 
henkilökunnan mukaan sitä tapahtuu usein. Henkilökunta valitti myös suurista lämpötilavaihteluista 
sisätiloissa, jotka voivat osittain johtua iv-koneiden käyntiongelmista.  

 

2.10 Lämmitys, putkistot ja viemärit 

Rakennuksessa on normaalit teräsputkesta tehdyt vesikeskuslämmityksen patterilinjat, jotka ovat 
näkyvillä tai piilossa koteloissa ja alakattotiloissa. Alakattotiloissa lämpörunkoputkissa on 
villaeristeet, mutta huonetiloissa näkyvillä olevissa lämpöputkissa on puutteita eristyksessä (kuva 
33). Verhokoteloissa olevien putkien eristeitä ei päästy tutkimaan.  

Sisätilojen lämpötila oli kartoitushetkellä mittauksen mukaan n. 23 C°. Patterien termostaattien 
toiminnassa vaikutti olevan säätöeroja. Osaan termostaateista on asennettu rajoittimia, jottei 
termostaattia voi täysin avata. Termostaatit ovat osin kalusteiden tai verhojen katveessa, mikä 
heikentää lämpötilojen hallintaa.  

Käyttövesiputket ovat kuparia. Vesiputkien kytkennät vesipisteille ovat näkyvillä runkojen ollessa 
piilossa alakattojen yläpuolella. Kv-runkoputkissa on lämpöeristeet, jotka ovat solumuovia. 
Putkivuotoja ei havaittu. Vesikalusteissa eikä putkissa havaittu vuotoja.  

Viemärit ovat muoviputkea. Lattiakaivot ovat pääosin muovikaivoja, joissa on asianmukaiset 
kiristysrenkaat. Märkäeteisten ja keittiön lattiakaivot ovat ruostumatonta terästä. 
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kuva 33 Eristämättömiä lämpöputkia. 

  

 

3 PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 

Rakennuksen yleiskunto on hyvä tai tyydyttävä, mutta siitä löytyi erilaisia paikallisia tai yleisempiä 
epäkohtia, jotka tulee korjata tai kunnostaa. Osa korjauksista vaatii ao. korjaussuunnitelman. 
Mahdollisesti eteen tulevista epäselvistä kohdista tulee tehdä lisätutkimuksia (kosteusmittaukset, 
mikrobivauriotutkimukset, sekä rakenteiden avausta) rakenteiden kunnon selvittämiseksi.  

Pintakallistukset tarkastetaan ja kattosadevesijärjestelmät puhdistetaan ja vialliset rännit 
korjataan. 

Julkisivut korjataan ja huoltomaalataan. Pystylautojen alapäät viistetään tippanokalle ja 
maalataan huolellisesti tiiviiksi. Lisäksi uusitaan ikkunoiden vesipellitykset riittävän 
kalteviksi sekä varmistetaan tuuletusreitit niiden alta. Ikkunoiden ja ulkoseinien liittymät 
tarkistetaan tiiviiksi. Ikkunoiden ulkopinnat huoltomaalataan. Umpio-lasielementtien väliset 
elastiset kittaukset uusitaan, mikäli ovat alkuperäisiä. Tuuletusikkunoiden vialliset vastalevyt 
korjataan kestävällä tavalla ja tarkistetaan tiivisteet. 

Sisäänkäyntien huonokuntoiset puukaiteet, kulkuluiskat ja portaat uusitaan, vähintään 
tehdään pienkorjauksia ja kunnostuksia.  Ulkovarastojen ulkopinnat tarkastetaan ja 
kunnostetaan tarvittavin osin, mahdollisesti tehdään huoltomaalaus. 

Vesikaton kunto tarkastetaan. Vesikattorungon kantavuus tarkistetaan nivelosalla. 
Varmistetaan, että vesikatolla on kulkusillat koko harjalinjalle, lisäksi kiinnityspaikat turvaköysille. 
Tarkistetaan vanhojen lumiesteiden kunto ja niiden kiinnitys.  

Yläpohjaontelossa olevien Iv-piippujen läpiviennit tarkastetaan ja tiivistetään, aluskatteet 
korjataan ehjiksi. 

Märkätilojen ovikynnykset korotetaan. Märkätiloissa päästään lähivuosina pääosin 
pienkorjauksin mm. saumaustarkistuksin ja tarkistamalla pyttyjen kiinnitys sekä viemäriliitokset.  

Pesutilojen lavuaarien kosteusvaurioituneet tasot uusitaan. Eläinten jätösten turmelemat 
alakaton akustiikkalevyt uusitaan. 
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Ilmanvaihtokoneiden käyntikatkosten syyt selvitetään (sähkö / automatiikka) ja tehdään 
tarpeelliset korjaukset. Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihtoväliä ja –hetkeä kannattaa 
harkita. Mikäli suodattimet vaihdetaan vain kerran vuodessa, se kannattaa tehdä vasta pahimman 
siitepölykauden jälkeen (kesäkuun alkupuoli). Puiden lehtien lähdön jälkeen tarkastetaan 
raitisilman sisäänotto säleikkö ja tulosuodattimet.  

Mahdollisesti eteen tulevissa kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on 
noudatettava soveltuvin osin Ratu-korttia 82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden 
purku 11/ 2000.   
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