
KUUSKAJASKARIN 

KIINTEISTÖIDEN 

KUNTOKARTOITUS 

• Rivitalorakennukset 1-3 

• Kasarmirakennus 

 
J.Kekki 

Vahinkokartoittaja 



YLEISTÄ 

Kuuskajaskarin kiinteistöt 

 
• Kolme puurunkoista lautaverhoiltua yhteen asuinkerrokseen rakennettua rivitalo-rakennusta 

 

• Paikalla rakennettu TB-runkoinen tiiliverhoiltu kasarmirakennus sekä kellaritiloissa sijaitseva 

vanha merivartio (RAVAL)-asema. 

 

• Rivitalot valmistuneet 1965. Kasarmirakennus 1967 

 

• Tarkastushetkellä rakennukset eivät ole päivittäisessä käytössä. Pakkasajanjakson aikana 

käyttöaste matalampi kuin kesällä 

 

• Toimivat satunnaisena majoitustilana 



YLEISTÄ 

Rivitalorakennukset 1-3 

 

• Yhdessä rakennuksessa on neljä asuinhuoneistoa. Rakennuksissa 1 ja 3 huoneistot ovat 2h+k. 

Rakennuksessa 2 on kolme 3h+k sekä yksi 4h+k  

• Rakennukset ovat puurunkoisia ja lomalautaverhoiltuja 

• Yhteen asuinkerrokseen rakennettuja 

• Sen ajan rakennustyylin mukaisesti matalalle perustettuja 

• Alapohjarakenteena maanvastainen teräsbetoninen kaksoisvalulattia, lämmöneristeenä EPS-

eriste 

• Julkisivun puolella valesokkeli 

 

 



YLEISTÄ 

Rivitalorakennukset 1-3 

 

• Rivitalojen 1 ja 2 vesikatto on uusittu 2000-luvun alussa. Vanhan pulpettikaton päälle on 

puurakentein rakennettu harjakatto. Katemateriaalina profiilipelti, jonka alapuolella on 

lasikuituvahvisteinen alakatto 

 

• Rivitalon 3 vesikaton bitumihuopakermi on todennäköisesti uusittu tuolloin 

 

• Rakennuksissa on suoritettu Tehokuivaus OY:n toimesta kosteuskartoitus vuonna 2001, jolloin 

on todettu lämmityspatterien termostaattien sekä liitoksien vuotavan. 

 

• Tämän jälkeen lämmitysmuoto on vesikeskuslämmityksestä uusittu suoraksi 

sähkölämmitykseksi.  

 

• Käyttövesiputket ovat todennäköisesti uusittu myös 2000-luvun alussa, putkistot ovat asennettu 

pinta-asennuksena pääosin yläjakoisesti 

 

• Viemärijärjestelmä on alkuperäinen 

 



Kosteusmittaukset 

• Alapohjan eristetilan kosteutta mitattiin pohjakuvaan merkityistä pisteistä 

rakennekosteusmittarilla 

 

• Suuntaa-antavalla pintakosteuden ilmaisimella mitattiin pintabetonilattian sekä levyseinien 

alaosien kosteutta (märkätiloissa) 

 

• Ulkoseinän alaohjauspuun kosteutta mitattiin puurakenteiden kosteusmittarilla parittomien (1, 3, 

5, jne) asuntojen ulkoseinistä rakenneavauksien yhteydessä 

 

Eristetilan kosteusmittaus 



Kosteusmittaukset 

• Alapohjan eristetilan kosteutta mitattiin pohjakuvaan merkityistä pisteistä 

rakennekosteusmittarilla 

 

• Suuntaa-antavalla pintakosteuden ilmaisimella mitattiin pintabetonilattian sekä levyseinien 

alaosien kosteutta (märkätiloissa) 

 

• Ulkoseinän alaohjauspuun kosteutta mitattiin puurakenteiden kosteusmittarilla parittomien (1, 3, 

5, jne) asuntojen ulkoseinistä rakenneavauksien yhteydessä 

 

Pintakosteuden ilmaisin 



Kosteusmittaukset 

• Alapohjan eristetilan kosteutta mitattiin pohjakuvaan merkityistä pisteistä 

rakennekosteusmittarilla 

 

• Suuntaa-antavalla pintakosteuden ilmaisimella mitattiin pintabetonilattian sekä levyseinien 

alaosien kosteutta (märkätiloissa) 

 

• Ulkoseinän alaohjauspuun kosteutta mitattiin puurakenteiden kosteusmittarilla parittomien (1, 3, 

5, jne) asuntojen ulkoseinistä rakenneavauksien yhteydessä 

 

Puurakenteen 

kosteusmittaus 



Kosteusmittaukset 

• Ulkoseinien- ja väliseinien puurunkorakenteet ovat pääosin kuivia. 

• Huoneistoissa 5 on pesuhuoneen ja vaatehuoneen välinen alaohjauspuu kostea  

 -> pesuhuoneen roiskevedet pääsevät rakenteisiin 

 

• Pintakosteuslukemat ovat huoneistoissa normaaliarvoissa. Pesuhuoneiden lattiakaivojen 

ympärillä on pienillä alueilla kosteutta 

 

• Alapohjan eristetilan mittaustulokset ovat rakenteet huomioon ottaen normaalit kaikissa 

mittauspisteissä 



Havainnot 

Rakennuksissa suoritettiin silmämääräinen tarkastus. Tarkastuksessa todettiin seuraavaa: 

 

• Pesuhuoneiden yleiskunto on pääosin huono 

• Huoneistot käytännössä alkuperäisessä kunnossa 

• Huoneistoissa on todettavissa aistinvaraisesti tunkkainen, kellarimainen haju 

• Jokaisessa rivitalorakennuksessa on aktiivista mikrobikasvustoa 

• Rivitaloissa 2 ja 3 lastulevyseinissä selkeitä kosteusvaurioita 

• Sähköjärjestelmä pääosin alkuperäinen 

• Sadeveden poisto rakennuksen ympäriltä puutteellinen 

• Maa-ainekset paikoin painuneet 

• Julkisivussa vaurioita 

• Ikkunat ja ovet paikoin vaurioituneita sekä alkuperäisiä 

 

 



VALOKUVIA 

 

 

Julkisivun vauriot + timanttikruunuporaus sokkelissa 



VALOKUVIA 

 

 

Sadeveden poisto 



VALOKUVIA 

 

 

Sokkelin vauriot 



VALOKUVIA 

 

 



VALOKUVIA 

 

 

Puutappeja sokkelissa 



VALOKUVIA 

 

 

Sadeveden poisto 



VALOKUVIA 

 

 

Ulkoseinän lämmöneriste päin valesokkelia 



VALOKUVIA 

 

 

Vanhoja läpivientejä 



VALOKUVIA 

 

 

Pesuhuoneiden yleiskunto 



VALOKUVIA 

 

 

Rakenteiden avaus, materiaalinäytteen otto rakennus 2 huoneisto 1. 



VALOKUVIA 

 

 

Lastulevyseinissä kosteuden aiheuttamia vaurioita 



Yleistä 

 

 . KASARMIRAKENNUS + RAVAL-ASEMA 

 

• Paikalla rakennettu teräsbetonirakenteinen tiiliverhoiltu rakennus 

 

• Kolmessa eri kerroksessa. Kaksi maanpinnan yläpuolella sekä kellarikerros 

 

• Aktiivinen käyttö loppunut 2000-luvun alussa 

 

• Rakennettu 1967. Käytännössä rakenteet alkuperäisessä kunnossa, lukuun ottamatta Raval-

asemalla 1990-luvun alussa tehtyä peruskorjausta 

 

• Kellaritiloissa maanvastainen teräsbetonilaatta. Ensimmäisen kerroksen alapohja teräsbetoninen 

kaksoisvalulattia, lämmöneristeenä mineraalivilla. Välipohjat paikalla valettuja massiivi 

teräsbetoniholveja, ilman lämpöeristeitä 

 



KOSTEUSMITTAUKSET 

 

 . KASARMIRAKENNUS + RAVAL-ASEMA 

 

• Suoritettiin pääosin pintakosteusmittarin avulla suuntaa-antava pintakosteusmittaus 

 

• Majoitussiiven alapohjan eristetilan kosteutta mitattiin kolmesta eri mittauspisteestä pohjakuvaan 

merkityistä kohdista 

 

• Pintakosteusarvot ovat kellaritiloissa koholla. Kohonneet arvot johtuvat kapillaarisesti 

maaperästä sekä läpi rakenteiden pääsevästä kosteudesta 

 

• Pesutilojen pintakosteusarvot ovat paikoin koholla 

 

• Majoitussiiven alapohjan eristetilan mittauspisteiden tulokset ovat koholla. Kohonneet 

kosteusarvot johtuvat ulkoapäin pääsevästä kosteudesta 

 

• Vanhan vartioston wc:ssä alapohjassa mahdollinen putkivuoto -> vaatii lisätutkimuksia 



HAVAINNOT 

 

 . KASARMIRAKENNUS + RAVAL-ASEMA 

 

• Raval-aseman tiloissa on  kosteus aiheuttanut voimakkaita kosteus- ja mikrobivaurioita.’ 

 

• Kellaritilojen varuskuntasairaalassa lastulevyseinien alaosissa kosteusvaurioita 

 

• Useita viemärivuotoja + mahd. kv-putkisto ? 

 

• Merkkejä maaperästä nousevasta kosteudesta anturalinjojen sekä seinän- ja lattian rajakohdissa  

 

• Ylempien kerroksien majoitustuvissa vanhoja patterivuotoja 

 

• Ikkunoissa kosteusvaurioita 

 

• Pesutilojen yleiskunto huono. Alakaton yläpuolella muutamissa eri kohdissa viemärivuotoja 

 

• Materiaaleissa käytetty asbestia 

 

• Ilmanvaihto 

  



HAVAINNOT 

 

 . KASARMIRAKENNUS + RAVAL-ASEMA 

 

• Maa-aines viettää rakennuksen suuntaan takapihan puolella voimakkaasti. Maanpinta on 

lattiarakennetta korkeammalla  

 

• Sokkelissa valuaikaisia puutappeja 

 

• Sokkelissa muutamissa eri kohdissa halkeamia 

 

• Vesikatolla avonaisia läpivientejä 

 

• Vanha lämmityspiippu vaurioitunut  

 

• Elokuva-luokka siiven ovet kosteusvaurioituneita 

 

 



VALOKUVIA 

 

 

Kasarmirakennus 



VALOKUVIA 

 

 

Raval-asema 



VALOKUVIA 

 

 

Raval-asema 



VALOKUVIA 

 

 

Kallion ja perusmuurin välissä vesi 



VALOKUVIA 

 

 

Varuskuntasairaalan ulkoseinä 



VALOKUVIA 

 

 

Viemärin kansi puuttuu 



VALOKUVIA 

 

 



VALOKUVIA 

 

 



VALOKUVIA 

 

 



Yhteenveto 

 

 . RIVITALORAKENNUKSET 1-3 

 

• Rakennuksen 1 yleiskunto välttävä. Rakennuksien 2 ja 3 yleiskunto huono. 

 

SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET 

 

• Luodaan rivitalorakennuksista käyttötarveselvitys.  

• Rakenteet vaativat mittavia korjaustöitä -> peruskorjaustöiden kustannusten kuolettaminen 

 

 

 



Yhteenveto 

 

 . KASARMIRAKENNUS JA RAVAL-ASEMA 

 

• Rakennus on peruskorjattavissa. Peruskorjauskustannukset mittavat 

 

SUOSITELTAVAT TOIMENPITEET 

 

VÄLITTÖMÄT TOIMET 

• Raval-aseman mikrobi- ja kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutyöt.  

• Kellaritilojen siivous, irtaimiston poisto. Varuskuntasairaalan levyseinien purku 

• Ko. tilaan ilmanvaihdon järjestäminen 

• Lämmitys 

 

TOISSIJAISET TOIMET 

• Ulkoa tulevan kosteuden estäminen 

• Luodaan  käyttötarveselvitys.  

• Rakenteet vaativat mittavia korjaustöitä -> peruskorjaustöiden kustannusten kuolettaminen 

 

 

 


