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Kulmakivi 

1 Yleistiedot 

1.1 Tilaaja 

Haminan ev. lut. seurakunta 
Talousjohtaja Tarja Partanen 
PL 77, Pikkuympyränkatu 34 
49400, Hamina 
p. 050 594 3888 
 

1.2 Arviointikohde ja lähtötilanne 

Kulmakivi 

Mannerheimintie 12 
49400 Hamina 

Kohde käsittää 1950-luvulla rakennetut Haminan seurakuntatalon ja seurakunnan virastotalon, 
sekä niiden väliin vuonna 2003 rakennetun toimistosiiven. Rakennukset ovat pääasiassa kolme 
kerroksisia, lukuun ottamatta toimistosiipeä, joka on kaksi kerroksinen. Seurakuntatalossa on 
tehty korjaus- ja muutostöitä v. 1980, jolloin mm. kellarikerrokseen on remontoitu saunatilat. 

 

Kuva 1. Kohteen asemapiirros v. 2003 
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Oireilua ja epäviihtyvyyttä on koettu kanttorien huoneessa, bänditilassa, ala-aulassa, 
kokoustiloissa ja diakonien työhuoneessa. Lisäksi vastaanottotiloissa on koettu kesällä kuumaa 

ja talvella palelemista sekä homeenhajua. Yläsalissa kuorolaisilta on mennyt ääni, samoin 
alasalissa laulutilaisuuksien vetäjältä. 

Diakonien työhuoneessa on koettu iho-oireita, iho kuivuu, sormenpäät auki, silmissä tuntuu, 
jos huoneessa on pidempään, äänen kanssa ongelmaa. Päänsärkyä koetaan kaikissa tiloissa, 
jos tekee pidempää päivää, myös kokoustiloissa Jammun kammari ja Ellin kammari. 
Diakoniatoimistossa työntekijän mielestä liian lämmin ja tuntee, että happi loppuu. 

Tutkimustulosten perusteella rakenteissa esiintyy mikrobivaurioita, joista on todettu 
ilmayhteys sisäilmaan. Mikrobivaurioita esiintyy esim. huoneen 113 ikkunapenkin 
levyrakenteessa, huoneen 003 ikkunapenkin eristeessä ja tiiliverhotun seinän eristeessä. 

Tutkimuksissa todettiin runsaasti epätiiviitä rakenteita ja ilmavuotokohtia. Alapohjan 
läpivienneissä todettiin olevan maa-ilmayhteyksiä, joiden kautta maaperästä siirtyy 
epäpuhtauksia sisäilmaan. Todettiin myös vesikaton tuulettuvan huonosti, josta johtuen siellä 
on huono ilma, joka voi tuulen vaikutuksesta päästä sisätilaan rakenteiden ilmavuotokohdista. 

Ilmanvaihtokoneistossa oli tutkimusten mukaan roskia, pölyä ja vaurioituneita materiaaleja, 
joiden haittavaikutukset kulkeutuvat ilmastointiputkien kautta sisätiloihin. 

 

1.3 Korjaustapaehdotus 

Tämä asiakirja on korjaustapaehdotus Haminan Kulmakivessä havaittujen sisäilmaongelmien 
syiksi arvioitujen kosteusvaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien korjaamiseksi. 
Korjaustapaehdotus kattaa myös riskirakenteiksi arvioitujen rakenneosien korjaukset siinä 
laajuudessa, kuin toimitetuista asiakirjoista ne on ollut mahdollista arvioida. 
Korjaustapaehdotus on luonnosvaiheen suunnitelma, jonka pohjalta pystytään arvioimaan 
korjausten laajuutta ja kustannustasoa, ei lopullinen korjaussuunnitelma. 

Korjaustapaehdotuksen liitteenä on pohjakuva. Pohjakuvan avulla on havainnollistettu sitä, 
missä osissa rakennusta korjauksia tehdään milläkin tavalla. Liitteenä on kustannusarvio, joka 
on laadittu korjaustapaehdotuksen ja pohjakuvan pohjalta ja on siten suuntaa antava.  

Korjaustapaehdotuksessa ei ole huomioitu käyttäjän tarpeeseen perustuvia tilojen 
käyttötarkoituksen tai tilajärjestyksen mahdollisia muutoksia. 

 

1.4 Riskirakenteen määritelmä 

Riskirakenne on rakenneratkaisu, joka on kosteusvaurioaltis joko veden vuotamisen, 
kapillaarisen veden kulkeutumisen, vesihöyryn liikkeen tai muun veden kulkeutumisen 
johdosta. Rakenne on voitu suunnitella väärin kosteusteknisesti toimimattomaksi tai rakenne 
on vaurioitunut rakennusvaiheessa rakennekosteuden vaikutuksesta. Riskirakenne voi sisältää 

materiaaleja, jotka ovat sisäilman epäpuhtauslähteitä. Teknisen käyttöiän umpeutuessa 
rakenne voi muuttua riskirakenteeksi. Eri aikakausien rakennusten rakenteista on määritelty 
riskiherkimmät tyypillisimmät tai ongelmallisimmat rakenteet. Kaikki riskirakenteet eivät ole 
välttämättä vaurioituneita, mutta ovat vaurioitumisherkkiä ja rakenteet on syytä tutkia 
vaurioiden ennaltaehkäisemiksi. (TTL - Arvorakennusten käytettävyys ja hyvät 
korjauskäytännöt (ARVO), 2013.) 
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1.5 Lähtötietoina käytetyt asiakirjat 

Ehdotus pohjaa FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:n 08.07.2015 päivättyyn 
kuntotutkimusraporttiin.  
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2 Seurakuntatalon korjaustapaehdotus rakenneosittain ja alueittain 

Kuntotutkimuksessa havaittujen riskirakenteiden perusteella suuritöisimmät korjaustoimet 
ovat lattia-seinäliittymien ja läpivientien tiivistäminen, rivipeltikatteen uusiminen, ulkoseinien 
eristeiden purku ja yläpohjan eristeiden vaihto ja näiden uudelleen rakentaminen lämpö- ja 
kosteusteknisesti toimivaksi. Niiden korjaaminen täysin riskittömiksi on vaikeaa ja vaatii 
erityisen tarkkaa suunnittelua ja huolellista työtä. 

Rakennus on korjattavissa jäljempänä esitetyllä tavalla. 

 

Kuva 2. Seurakuntatalo merkitty punaisella 

 

2.1 Rakennuksen vierustat 

 Ulkoseinän vierellä on mursketäyttö ja maanpinta viettää rakennuksesta poispäin. 

 Kellarin seinien vedeneristyksestä ei tietoa. Sisäpuolella ei kuitenkaan pääsääntöisesti 
havaittu ongelmia seinissä. 

 Pensas länsijulkisivun kulmassa pitää kellarin kosteana. 

 Mannerheimintiellä syöksytorvi kastelee julkisivua. 

 Sisäpuolella on WC-tila, jonka alaslaskettu katto pitäisi avata ja varmistaa, ettei 
vuoto ole kastellut sisäpuolisia rakenteita 

Toimenpiteet: 

 Syöksytorvet ja sadevesikaivot, joiden toiminnassa on puutteita, korjataan 

 Poistetaan länsijulkisivun kulmassa oleva pensas 

 

 



FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjaustapaehdotus 5 (27) 
   

16.3.2018   
   

 
 
 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 

Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 
 

 
Y-tunnus 2474031-0 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

2.2 Perustukset ja maanvastaiset seinät 

 Kellarin seinät ovat osittain maanvastaiset, seinien yläosassa on ikkunoita. 

 Huoneen 001 ulkoseinä on sisäpuolelta puukoolattu ja levytetty rakenne, jonka 
taustalta virtaa ilmaa maasta sisään 

o Puurakenteissa todettiin mikrobikasvustoa 

 Huoneen 003 seinässä on sisäpuolinen tiiliverhous, jonka takana on lämmöneriste ja 
ilmarako 

o Lämmöneriste on mikrobivaurioitunutta 

o Ilmaraosta vuotaa ilmaa sisätiloihin päin 

o Ulkopuolen tiilen sisäpinnassa on kivihiilitervasively, jossa todettiin hieman PAH-
yhdisteitä 

 Muissa maanvastaisissa seinissä on alkuperäinen korkkieriste ja kosteussulku 
sisäpuolen tiilimuurauksen takana 

 Valokuva vaihdetaan piirustukseen 

Kuva 3. Maanvastaisissa seinissä on korkkieristeet tiiliverhoilun takana. 

Toimenpiteet: 

 Puretaan maanvastaisten seinien sisäpuoliset rakenteet kantavaan 
betonirunkoon asti 

 Puhdistetaan perusmuuri sisäpuolelta mekaanisesti esimerkiksi 
hiekkapuhaltamalla 

 Varmistetaan perusmuurin vedeneristys ja sen kuivuminen kaivamalla rakenne 
esiin ulkopuolelta ja kosteuden- ja lämmöneristämällä se 

 Uusi rakenne sisältä päin: 
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 pinnoite 

 oikaisu ja tasoitus 

 vanha kantava betoniseinä 350mm 

 oikaisulaasti 

 kermieristys käsittelyineen 

 EPS 150mm maan alla 

 EPS 50mm maan pinnan yläpuolella 

 lämpörappaus maan pinnan yläpuolella 

 

2.3 Alapohjat 

 Maanvastainen teräsbetonilaatta 

 Suunnitelmien mukaan tilojen 001-012 alapohjarakenne on muutettu kosteusteknisesti 
paremmin toimivaksi aiemman korjauksen yhteydessä asentamalla lämmöneriste ja 
kapillaarikatkokerrokset betonilaatan alapuolelle. Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu 
kosteutta, ei korjaustarvetta. 

 Savuilmaisimella todettiin ilmavuotoja alapohjasta huonetilaan, varsinkin alasali (008) 
ja käytävän (005) kohdalla 

 Alasalin (008) lattian ja seinän välissä on rako, josta vuotaa pahanhajuista ilmaa 
sisään. Lattialaatan ja seinän sauma on jätetty tiivistämättä peruskorjauksessa 2003. 

 Käytävän viemäriputkikotelossa on ilmayhteys alapohjarakenteen alapuoliseen 
maatäyttöön, betonivalu ja tiivistys puuttuvat 

Toimenpiteet: 

 Pintamateriaalit poistetaan 

 Kaikki seinä/pilari-lattialiittymät tiivistetään 

 Kaikki läpiviennit tiivistetään 

 Uudet pintamateriaalit 

 

2.4 Runko ja välipohjat 

 Alasalin 008 välipohjan alapinnassa jäänteitä vanhoista akustiikkalevyistä ja avointa 
mineraalivillakuitua 

Toimenpiteet: 

 Alakattojen levyt puretaan 

 Vanhat akustiikkalevyjäämät poistetaan 
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 Avoimet mineraalivillat poistetaan tai pinnoitetaan 

 Alakattolevyt asennetaan takaisin 

 Välipohjat ovat ylälaattapalkistoja, joissa on yläpuolella kevytsoraeristys ja sen päällä 
betonilaatta, ks. kuva 4. 

Toimenpiteet: 

 Kevytsorasta otetaan mikrobinäyte 

 Jos näyte on puhdas (todennäköistä), niin seinien ja pintalaatan liitokset 
tiivistetään, vain reuna-alueiden lattiapintaa korjataan 

 Jos näyte on pahoin vaurioitunut, niin pintalaatta ja kevytsora poistetaan 

 Uusi rakenne ylhäältä päin: 

 Pintamateriaali, esim. parketti 

 Uusi pintalaatta 60mm 

 Askeläänieriste 130mm EPS 

 Vanha ylälaattapalkisto 

Huom! Eteisen WC-tilojen kohdalla lattian mahdollinen purku johtaa koko tilan 
uusimiseen. Laskettava molemmat vaihtoehdot. 

 

2.5 Julkisivut 

 Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiiliseiniä 

 Julkisivut rapattuja 

 Korjaustöiden yhteydessä on asennettu sisäpuolinen lämmöneristys 50mm ilman 
höyrynsulkua 

o Rakenteeseen voi muodostua kastepiste 

o Tilasta 119 otetussa materiaalinäytteessä ei havaittu ongelmaa 

o Tiilikuoren välissä oleva mineraalivilla on tuulettumattomassa tilassa ja altis 
mikrobivaurioille 

 Eteistilan 106 ulko-oven pielipellitysten kautta virtaa ilmaa sisätiloihin, kohdasta on 
myös ilmayhteys seinärakenteen eristetilaan 

 WC-tilassa 108 ulkoseinän sisäpuolelta pintakosteudenmittarilla mitaten kosteus on 
kohonnut 

o Ulkopuolella on pääsisäänkäynnin tasanne, johon lumi ja sadevedet valuvat 
seinää vasten. Seinä pitäisi avata rakenteen kunnon selvittämiseksi 

 Rappaukset ovat rapautuneet monin paikoin 
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 Valokuva vaihdetaan piirustukseen 

Kuva 4. Julkisivurakenteessa on tuulettumaton mineraalivilla ja korkki ikkunapalkkien välissä. 

Toimenpiteet: 

 Puretaan sisäpuoliset levytykset ja lämmöneristeet pois 

 Puretaan ulkopuolen tiilikerros ja lämmöneriste pois 

 Hiekkapuhalletaan sisäpuolen tiilimuurauksen ulkopinta 

 Uusi rakenne sisältä päin: 

 Pintamaali 

 Oikaisutasoite 

 Vanha tiilimuuraus 

 Kevytbetoniharkkomuuraus 240mm 

 Ohutrappaus 

 Silicapinnoite tms. 

 

2.6 Yläpohjat ja vesikatot 

Salin vesikatto ja yläpohja 

 Salin katto on lappeen myötäinen 

 Rivipeltikate, ikä ei ole tiedossa 

 Vesikatolla havaittiin alkavaa ruostetta 

 Kattoa on paikkailtu massalla 

 Katto on jälkikäteen maalattu ja maalipinta on paikoin irronnut alustasta 
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 Rakennusmestarin ilmoituksen mukaan katto on avattu kuntotutkimuksen jälkeen ja 
siitä puuttuu höyrynsulku 

 Keittiön 104 yläpohjan alapuolelle on asennettu uusi höyrynsulkumuovi, joka ei liity 
tiiviisti muihin pintoihin tai rakenteisiin 

o Yläpohjan laudoitus on reuna-alueella tummentunutta 

Toimenpiteet: 

 Rivipeltikate aluslaudoituksineen uusitaan 

 Lämmöneristeet vaihdetaan 

 Sisäpinta uusitaan 

 Korjaus koskee koko seurakuntakoti osaa, myös keittiö ja ruokasali 

 Keittiön ja ruokailutilan sisäkatot puretaan 

 Uusi rakenne sisältäpäin: 

 Vaneriverhouslevytys, kuten vanha 

 Koolaus k400 

 Polyuretaanieristys 300mm, vanhat palkit puhdistetaan, uudet 
sekundäärirakenteet 2x50x150 k600 

 Tuuletusrako 100mm 

 Aluskate 

 Koolaus 100x25mm k200 

 Rivipeltikate 

Eteisen vesikatto ja yläpohja 

 Rakennusmestarin mukaan eteisaulan kattoa ei ole viime korjauksessa kunnostettu, 
vaikka se on suunnitelmissa. 

o Huoltomiehen mukaan rakenteesta puuttuu höyrynsulku 

o Lipan alle puhaltava tuuli voi painaa katon rakenteista epäpuhtauksia eteistilaan 
ja siitä yläsaliin 

Toimenpiteet: 

 Rivipeltikate aluslaudoituksineen uusitaan 

 Lämmöneristeet vaihdetaan 

 Sisäpinta uusitaan 

 Korjaus koskee koko seurakuntakoti osaa, myös keittiö ja ruokasali 

 Uusi rakenne sisältä päin: 
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 Vaneriverhouslevy, kuten vanha 

 Koolaus k400 

 Polyuretaanieristys 300mm, vanhat palkit puhdistetaan, uudet 
sekundäärirakenteet 2x50x150 k600 

 Tuuletusrako 100mm 

 Aluskate 

 Koolaus 100x25mm k200 

 Rivipeltikate 

 

2.7 Tilapinnat 

Lattiapinnoitteet 

 Huoneen 002 lattian muovimatossa kohouma. Kohoumaan tehdyn viillon perusteella 
sisällä jotain öljymäistä nestettä. Nesteen alkuperä ei selvillä. 

Toimenpiteet: 

 Uusittavien väli- ja alapohjarakenteiden alueilta lattiapinnoitteet puretaan. 

 Huoneen 002 muovimatto poistetaan, laatta puhdistetaan ja asennetaan uusi 
lattiapinnoite 

 Lattiapinnoitteen purkamisessa on huomioitava asbesti- ja haitta-
ainekartoituksessa havaitut haitta-aineet. 

 Kaikki maanvaraiset lattiapinnoitteet uusitaan ja lattioissa käytetään 
lattiapinnoitteena hyvin vesihöyryä läpäisevää materiaalia. 

Seinäpinnoitteet 

 Tiloihin, joissa on ala- tai välipohjan purkutöitä, uusitaan kaikki seinäpinnoitteet. 

Alakatot 

 Keittiön 104 alakaton yläpuolella vapaita lasivillapintoja 

 Alasalin 008 alaslasketun katon yläpuolella vanhojen akustiikkalevyjen jäänteitä ja 
avointa mineraalivillakuitua 

Toimenpiteet: 

 Keittiön ja ruokailutilan katot puretaan ja uusitaan kokonaan, ks. kohta 2.6 

 Alasalin vanhojen akustiikkalevyjen jäänteet poistetaan, ks. kohta 2.6 

 Poistetaan suojaamattomat lasivillat 
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2.8 Tilavarusteet 

 Keittiön 006 kalusteiden sokkelilevyt ovat vaurioituneet 

Toimenpiteet: 

 Keittiön kalusteiden sokkelilevyt uusitaan 

 Purettavissa rakenteissa kiinni olevat kalusteet ja varusteet uusitaan. 

 Rakennuttaja päättää uudet kalusteet ja varusteet tilojen 
käyttötarkoituksen mukaan. 

 

2.9  Lämmitysjärjestelmät 

 Lämmitysjärjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 

 Uusittu vuonna 2003, ei korjaustarvetta 

 Lämmitysjärjestelmän osia uusitaan niiltä osin kuin rakenneosien purkaminen 
edellyttää. 

 

2.10  KVV-järjestelmät 

 KVV-järjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 

 Uusittu vuonna 2003, ei korjaustarvetta 

 KVV-järjestelmän osia uusitaan niiltä osin kuin rakenneosien purkaminen 
edellyttää. 

 

2.11  Ilmanvaihtojärjestelmät 

 Kiinteistössä on tässä osassa v. 2003 rakennettu koneellinen tulo-poisto-
ilmanvaihtojärjestelmä 

 Alasalin 008 tuloilmaventtiili on osittain alaslasketun katon takana, jolloin tuloilma 
puhaltaa alaslaskun päälle saattaen levittää tilaan villapölyä alakaton yläpuolelta 

 Rakennus jakaa IV-konehuoneen laajennusosan kanssa 

Toimenpiteet: 

 Nostetaan alaslaskettua kattoa tuloilmaventtiilin kohdalta siten, että venttiili on 
kokonaisuudessaan alaslasketun katon alapuolella 

 Ilmanvaihtokanavien nuohous, ilmamäärien säätö 
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2.12  Sähkö- ja automaatiojärjestelmät 

 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 

 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien osia uusitaan niitä osin kuin rakenneosien 
purkaminen edellyttää. 

 

3 Virastotalon korjaustapaehdotus rakenneosittain ja alueittain 

Kuntotutkimuksessa havaittujen riskirakenteiden perusteella suuritöisimmät korjaustoimet 
ovat lattia-seinäliittymien ja läpivientien tiivistäminen, rivipeltikatteen uusiminen. Kellarin lattia 
on alkuperäinen eristämätön rakenne, joka on syytä uusia kokonaan. Ylemmässä välipohjassa 
ja yläpohjassa on kotelorakenteet, joista pitää purkaa vanhat muotit ja eristeet. Niiden 
korjaaminen täysin riskittömiksi on vaikeaa ja vaatii erityisen tarkkaa suunnittelua ja 
huolellista työtä. 

Rakennus on korjattavissa jäljempänä esitetyllä tavalla. 

 

Kuva 5. Virastotalo merkitty sinisellä 

 

3.1 Rakennuksen vierustat 

 Ulkoseinän vierellä on mursketäyttö ja maanpinta viettää rakennuksesta poispäin. 

 Patolevy havaittiin vain yhdellä seinustalla (itäjulkisivu). Kellarin seinien 
vedeneristyksestä ei tietoa. Sisäpuolella ei kuitenkaan pääsääntöisesti havaittu 
ongelmia seinissä. 

Toimenpiteet: 

 Asennetaan patolevyt ja maan alaiset lämmöneristeet 
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3.2 Perustukset ja maanvastaiset seinät 

 Kellarin seinät ovat osittain maanvastaiset 

 

Kuva 6. Virastotalon kellariseinät ovat säästöbetonia, jossa on sisäpuolinen tiilikuori. 

Toimenpiteet: 

 Puretaan maanvastaisten seinien sisäpuoliset tiilirakenteet 

 Puhdistetaan perusmuuri sisäpuolelta mekaanisesti 

 Varmistetaan perusmuurin vedeneristys ja sen kuivuminen kaivamalla rakenne 
esiin ulkopuolelta ja kosteuden- ja lämmöneristämällä se 

 Uusi rakenne maan alla: 

 Sisäpuolinen oikaisulaasti ja läpivärjätty vesihöyryä läpäisevä pintalaasti 

 Vanha säästöbetoni 

 Oikaisulaasti 

 Kermieristys 
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 XPS 100mm 

 Kapillaarisora tai sepeli 

 Erotuskangas 

 Uusi rakenne maan päällisellä osalla ulkopuolella: 

 Vanha säästöbetoni 

 Oikaisulaasti 

 Kermieristys 

 EPS 50mm 

 Lämpörappaus 

 Yläreunaan tippapelti 

Ratkaisussa syntyy julkisivuprofiiliin pykälä, joka voi olla arkkitehtonisesti 
haasteellinen ratkaisu. 

 

3.3 Alapohjat 

 Maanvarainen teräsbetonilaatta ilman lämmöneristystä ja kapillaarikatkoa, joka on 
riskirakenne 

Toimenpiteet 

 Vaihtoehto 1: Uusitaan alapohjalaatta 

 Uusi alapohjalaattarakenne: 

 Vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali, esim. 100x100 laatta 

 Tasoite ja kiinnityslaasti 

 100mm raudoitettu betonilaatta 

 100mm XPS tai 150mm EPS 

 Kapillaarikatko 300mm sepeliä 

 Vaihtoehto 2: Alapohjaan asennetaan vesihöyryä läpäisevä pinnoite ja seinän ja 
rajojen ym. ilmavuodot tiivistetään 

 Vanha pinta poistetaan jyrsimällä 

 Tasoite 

 Tiivistykset 

 Uusi pintamateriaali, 100x100 keraaminen laatta 
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3.4 Runko ja välipohjat 

Alempi välipohja 

 Ylälaattapalkisto, ei rakenteellista korjaustarvetta 

 Kellarin arkistohuoneissa vapaita mineraalivillapintoja, jotka mahdollisesti paloeristeitä 

Toimenpiteet: 

 Villat puretaan ja korvataan palosuojauslevyllä 

Ylempi välipohja 

 Ylempi välipohja on vanhojen piirustusten (kuva 6) perusteella kotelopalkkirakenteinen, 
koteloissa voi olla vanhat muotit ja täytteet jäljellä. 

Toimenpiteet: 

 Yläkerroksen pintalaatta puretaan 

 Välipohjan eristeet ja koteloiden ylempi betonilaatta poistetaan niin, että 
betonikotelot saadaan puhdistettua muoteista ja muusta orgaanisesta aineksesta 

 Betonirakenteet puhdistetaan mekaanisesti ja vetyperoksidisumutuksella 

 Välipohjatila imuroidaan puhtaaksi 

 Uusi rakenne ylhäältä päin: 

 Parketti ja askeläänieriste 

 Pontattu vaneri 22mm 

 Koolaus 100x25mm k300 

 Korokkeet 50x100 k600 

 Vanhat betonipalkit ja äänieristemineraalivilla 100mm 

 Vanha alalaatta 

 Oikaisulaasti, tasoite ja maali 

 

3.5 Julkisivut 

 Ulkoseinät ovat pääasiassa massiivisia tiiliseiniä 

 Julkisivut rapattuja 

 Korjaustöiden yhteydessä on asennettu sisäpuolinen lämmöneristys 50mm ilman 
höyrynsulkua 

o Rakenteeseen voi muodostua kosteuspiste 
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 Neuvottelutilan 119 sisäpuolelta eristetyistä seinistä löytyi tummentunutta villaa, mutta 
villassa ei todettu mikrobivaurioita. 

 Ikkunoiden tekninen käyttöikä alkaa olla lopussa 

 Sisäpihan betoniparveke on erittäin huonossa kunnossa 

 Parvekkeen ovi on huonossa kunnossa 

 Rappaukset ovat rapautuneet monin paikoin 

Toimenpiteet: 

 Kaikki sisäpuoliset puukoolaukset ja lisälämmöneristykset puretaan 

 Vaihtoehto 1: Sisäpinnat tasoitetaan ja maalataan 

 Vaihtoehto 2: Vanhat maalit poistetaan ja sisäpintaan muurataan ilmatiiviisti 
kevytbetoniharkko 50-75mm (mallinnettava), pintatasoite ja maalaus 

 Uusitaan kaikki ikkunat 

 Parveke puretaan ja rakennetaan uusi 

 Uusitaan parvekkeen ovi 

 Pinnoitetaan rapautuneet julkisivut uudelleen vastaamaan nykyistä pintaa 

 

3.6 Yläpohjat ja vesikatot 

Virastotalon vesikatto ja yläpohja 

 Virastotalon yläpohjaan kurkistettaessa havaittiin roskia eristeiden päällä, rakenteissa 
tummumia ja poikkeavaa hajua. 

 Yläpohjan tuuletus on puutteellinen niiltä osin, kun päästiin tarkistamaan. 

 Yläpohja on vanhojen piirustusten perusteella kotelopalkkirakenteinen, koteloissa voi 
olla vanhat muotit ja täytteet jäljellä. 

Toimenpiteet: 

 Vesikate ja koolauslaudoitus puretaan 

 Yläpohjan eristeet ja koteloiden ylempi betonilaatta poistetaan niin, että 
betonikotelot saadaan puhdistettua muoteista ja muusta orgaanisesta aineksesta 

 Betonirakenteet puhdistetaan mekaanisesti ja vetyperoksidisumutuksella 

 Yläpohjatila imuroidaan puhtaaksi 

 Uusi rakenne sisältäpäin: 

 Vanha alalaatta ja palkit 

 Höyrynsulku ja tiivistyskäsittely 
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 Puhallusvilla 400mm, reuna-alueilla tuulensuojalevyt 1m 

 Tuuletustila ja kulkusillat 

 Aluskate 

 Koolaus 25x100 k200 

 Rivipeltikatto 

 

Kuva 7. Yläpohjan kotelorakenne 

3.7 Tilan jako-osat 

 Eteistilan 114 ja aulan 109 välissä oleva palo-ovi menee seinän sisällä olevaan 
”koteloon”, jossa on vanha ulkorappauspinta näkyvillä. Kotelosta tulee ilmavirtausta 
sisätilojen suuntaan. 

 Sähköläpiviennit ovat kotelon kohdassa tiivistämättä 

Toimenpiteet: 

 Tiivistetään sähköläpiviennit 

 Tiivistetään palo-oven seinäkotelon aukko 

 Väliseiniä puretaan alapohjalaatan korjaustöiden vaatimalta laajuudelta 

 

3.8 Tilapinnat 

Lattiapinnoitteet 

 Uusittavien väli- ja alapohjarakenteiden alueilta lattiapinnoitteet puretaan. 

o Lattiapinnoitteen purkamisessa on huomioitava asbesti- ja haitta-
ainekartoituksessa havaitut haitta-aineet. 

o Kaikissa maanvaraisissa lattioissa käytetään lattiapinnoitteena hyvin vesihöyryä 
läpäisevää materiaalia. 

Seinäpinnoitteet 
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 Tiloihin, joissa on ala- tai välipohjan purkutöitä, uusitaan kaikki seinäpinnoitteet. 

Alakatot 

 Aulan 109 ja eteistilan 114 välisen palo-oven ”kotelon” alueella on alakattotilassa 
suojaamattomia palovillapintoja 

 Poistetaan suojaamattomat palovillat 

 

3.9 Tilavarusteet 

Kalusteet ja varusteet yleisesti 

 Purettavissa rakenteissa kiinni olevat kalusteet ja varusteet uusitaan. 

 Rakennuttaja päättää uudet kalusteet ja varusteet tilojen käyttötarkoituksen 
mukaan. 

 

3.10  Lämmitysjärjestelmät 

 Lämmitysjärjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 

 Lämmitysjärjestelmiä mahdollisesti uusittu v. 2003, ei korjaustarvetta. 

 Lämmitysjärjestelmän osia uusitaan niiltä osin kuin rakenneosien purkaminen 
edellyttää. 

 

3.11  KVV-järjestelmät 

 KVV-järjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 

 KVV-järjestelmiä mahdollisesti uusittu v. 2003, ei korjaustarvetta. 

 KVV-järjestelmän osia uusitaan niiltä osin kuin rakenneosien purkaminen 
edellyttää. 

 

3.12  Ilmanvaihtojärjestelmät 

 Kiinteistössä on koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmä 

 Yksittäisiä kellarin varastotiloja on alkuperäisellä painovoimaisella ilmanvaihdolla 

 Rakennuksen IV-konehuoneessa on yksi tuloilmakone (TK2) 

 Huoltomiehen mukaan kammioon tulee lunta ja vettä talvisin. Lumi on tukkinut 
tuloilmasuodattimia usein. 

 Raitisilmakammioon ei ole tarkastusluukkua, joten sitä ei tarkastettu. 

 Tuloilmansuodattimen suodatustaso: EU7 
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 Suodatinkehä on taipuisaa muovia 

 Runsaasti ohivirtauksia 

 Suodattimien jälkeen kammiossa on roskia ja pölyä 

 Puhallinsiivekkeet ovat erittäin likaiset 

 Puhallinkammiossa on runsaasti sade- ja sulamisvesien jälkiä 

 Jälkilämmityspatterin lamelleilla on karkeaa roskaa 

 Äänenvaimenninyksiköt ovat koneen jälkeen, tarkastettu kahdesta kohdasta 

o Reikäpelti, villa 

o Reikäpelti, muovikalvo, villa 

 Vesi on voinut kastella myös äänenvaimenninyksikön 

Toimenpiteet: 

 Suunnitellaan ja asennetaan riittävän suuret lumisuojat ulos raitisilmakammion 
etupuolelle, jotta ilmanvirtausnopeus on riittävän hidas estämään lumen 
kulkeutumisen kammioon 

 Otetaan huomioon uusien suojien aiheuttamat painehäviöt ilmavirtamääriin 

 Raitisilmakammion tarkastus ulkokautta tai uusiminen 

 Ohivirtauksen estäminen suodattimien kohdalla: parempilaatuiset suodattimet, 
jotta suodatinkehä tiivistyy ilmatiiviisti ja suodatinkehien karmien tiivisteiden 
uusiminen 

 IV-koneiden imurointi ja puhdistus, jatkossa vähintään kerran vuodessa 

 Tarkistetaan ovatko äänenvaimenninyksiköt päässeet kastumaan 

 Äänenvaimennusyksiköiden muuttaminen villattomiksi 

 IV-kanavien nuohous 

 Selvitetään mitkä painovoimaisen ilmanvaihdon hormeista käytössä ja ovatko ne 
auki 

 Uusitaan puuttuviin tiloihin koneellinen ilmanvaihto esimerkiksi tilakohtaisilla 
tulopoistokoneilla 

 

3.13  Sähkö- ja automaatiojärjestelmät 

 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 

 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien osia uusitaan niitä osin kuin rakenneosien 
purkaminen edellyttää. 
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4 Laajennuksen korjaustapaehdotus rakenneosittain ja alueittain 

Kuntotutkimuksessa havaittujen riskirakenteiden perusteella suuritöisimmät korjaustoimet 
ovat lattia-seinäliittymien ja läpivientien tiivistäminen sekä IV-konehuoneen ja 
sisäänkulkukatosten kattorakenteiden purkaminen ja uudelleen rakentaminen lämpö- ja 
kosteusteknisesti toimivaksi. Niiden korjaaminen täysin riskittömiksi on vaikeaa ja vaatii 
erityisen tarkkaa suunnittelua ja huolellista työtä. 

Rakennus on korjattavissa jäljempänä esitetyllä tavalla. 

 

Kuva 8. Laajennus merkitty keltaisella 

 

4.1 Rakennuksen vierustat 

 Ulkoseinän vierellä on mursketäyttö ja maanpinta viettää rakennuksesta poispäin. 

 Uusien rakennepiirustusten mukaan kellariseinissä on kermieristys. 
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 Valokuva vaihdetaan piirutukseen 

Kuva 9. Uuden osan kellariseinärakenne 

4.2 Alapohjat 

 Maanvarainen teräsbetonilaatta 

 Betonilaatan alapuolella lämmöneriste ja kapillaarikatko 

 Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kosteutta alapohjarakenteissa 

 Savuilmaisimella todettiin ilmavuotoja alapohjasta huonetilaan, varsinkin ala-aulan 
(020)? kohdalla. 

 Sähköpääkeskuksen (021) ja telekeskuksen (022) syöttökaapeliliittymissä on 
maaperäilmayhteys ja ilmavirtausta tiloihin. 

o Läpivientien kautta yhteys ylemmän kerroksen työtiloihin 

Toimenpiteet 

 Tiivistetään alapohjan ja seinien liittymät 

 Tiivistetään kaikki läpiviennit 

 

4.3 Runko 

 Eteisaulan (025 ja 109 välissä) korotetun lattian laatan ja perusmuurin välinen liitos on 
ratkennut. Rakenne ei ollut kostea. 

 Eteistilan vanhat ulkoseinärakenteet (pinnoittamaton rappauspinta) ovat suorassa 
ilmayhteydessä sisäilmaan. 

 Tilassa 024 teräsrakenteisiin on kondensoitunut kosteutta, joka on valunut sisäpinnoille, 
verhoissa kosteusjälkiä 
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Toimenpiteet: 

 Tiivistetään eteisaulan korotetun lattian ja perusmuurin välinen rakenne 

 Pinnoitetaan rapatut seinäpinnat uudelleen sisätiloihin sopivalla pinnoitteella 

 Estetään kosteuden kondensoituminen teräsprofiileihin eristämällä ne 
ulkopuolelta 

 Vaihdetaan kosteusvaurioituneet materiaalit teräsosien ympäriltä 

 Puretaan kipsilevyrakenteet, n. 10m2 

 Vaihdetaan eristeet ja höyrynsulku 

 Puretaan ulkopuolelta puurakenteet n. 10m2 

 Lisätään mineraalivillaeristettä 50mm 

 Uusitaan julkisivu 

 

4.4 Julkisivut 

 Diakonien huoneen 113 ikkunapenkin levyrakenteissa todettiin mikrobivaurioita, joka 
johtuu todennäköisesti siitä, että ikkuna vuotaa sisään viistosateella 

Toimenpiteet: 

 Uusitaan huoneen 113 ikkunapenkin rakenteet kokonaan 

 Korjataan huoneen 113 ikkunoiden pielipellitykset ja pielirakenteet 

 Tarkistetaan muiden ikkunoiden pielipellitysten ja pielirakenteiden kunto 

 

4.5 Yläpohjat ja vesikatot 

Vesikatto 

 Pääosin rivipeltikate 

 Vesikatto on tältä osin vuodelta 2003 

 IV-konehuoneen katto on huopakate 

 Katosten katto on huopakate 

 Vesikaton tuuletus on puutteellinen niiltä osin, kun päästiin tarkistamaan 

 Paikoitellen kattoa on paikkailtu massalla 

 IV-konehuoneen katolla kasvaa sammalta 

 Antenniputken liittymä vuotaa IV-konehuoneeseen 
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 IV-konehuoneen katon kaadot eivät ole riittävät 

o Vesi lammikoituu helposti katolle 

 Kaivoja on puhdistettava usein 

 IV-konehuoneen katto notkuu/antaa periksi miehen painosta noin 5-10mm 

o Katon kantavuus ja huovan kesto ovat kyseenalaisia 

 Sadevesi lammikoituu molemmilla huopakatteella olevilla katoksilla 

o Keskellä oleva kattokaivo on tukkeutunut 

o Kallistukset eivät ole riittävät 

Toimenpiteet: 

 IV-konehuoneen kattorakenne uusitaan 

 Katosten kattokaivot puhdistetaan, kermit uusitaan ja kaatoja parannetaan 

Yläpohjat 

 Tilojen 023-026 kohdalla höyrynsulkumuovi ei liity tiiviisti yläpohjan 
ontelolaattarakenteeseen 

 Aulan 109 yläpohjarakenteiden liittymät vanhoihin rakenteisiin ovat epätiiviit 

o Runsasta ilmavuotoa sisätilojen suuntaan 

Toimenpiteet: 

 Tarkistetaan yläpohja ja siivotaan mahdolliset roskat pois. 

 Varmistetaan riittävä tuuletus 

 Tiivistetään yläpohjalaatan liittymät muihin rakenteisiin 

 Korjataan höyrynsulkumuovin liittymät muihin rakenteisiin tiiviiksi 

 

4.6 Tilan jako-osat 

Virasto-osan ja laajennuksen välinen seinä 

 Vanha massiivinen tiilirakenteinen ulkoseinä on muutettu sisäseinäksi levyttämällä se 
kipsilevyin 

 Liittymärakenteissa höyrynsulun ja muut liitokset on huonosti tehty 

o Runsasta ilmavuotoa sisätilojen suuntaan 

Toimenpiteet: 

 Puretaan väliseinän levyrakenteet pois ja ylä- ja välipohjaliittymät näkyviin 
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 Oikaistaan tiiliseinä rappaamalla ja tasoittamalla ja maalataan se 

 Tiivistetään ala- ja yläpohjalaatan liittymät seiniin ja läpivienteihin sekä muihin 
rakenteisiin 

 

4.7 Tilapinnat 

Lattiapinnoitteet 

 Uusittavien väli- ja alapohjarakenteiden alueilta lattiapinnoitteet puretaan. 

 Lattiapinnoitteen purkamisessa on huomioitava asbesti- ja haitta-
ainekartoituksessa havaitut haitta-aineet. 

 Kaikissa maanvaraisissa lattioissa käytetään lattiapinnoitteena hyvin vesihöyryä 
läpäisevää materiaalia. 

Seinäpinnoitteet 

 Tiloihin, joissa on ala- tai välipohjan purkutöitä, uusitaan kaikki seinäpinnoitteet. 

Alakatot 

 Diakonien huoneen (113) sähkökeskuskaappi on avoin alakattotilaan 

 

4.8 Tilavarusteet 

 Purettavissa rakenteissa kiinni olevat kalusteet ja varusteet uusitaan. 

 Rakennuttaja päättää uudet kalusteet ja varusteet tilojen käyttötarkoituksen 
mukaan. 

 

4.9  Lämmitysjärjestelmät 

 Lämmitysjärjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 

 Lämmitysjärjestelmät vuodelta 2003, ei korjaustarvetta 

 Lämmitysjärjestelmän osia uusitaan niiltä osin kuin rakenneosien purkaminen 
edellyttää. 

 

4.10  KVV-järjestelmät 

 KVV-järjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 

 KVV-järjestelmät vuodelta 2003, ei korjaustarvetta 

 KVV-järjestelmän osia uusitaan niiltä osin kuin rakenneosien purkaminen 
edellyttää. 
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4.11  Ilmanvaihtojärjestelmät 

 Kiinteistön tässä osassa on v.2003 koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmä 

 Rakennuksen IV-konehuoneessa on kaksi ilmanvaihtokonetta (TK1 ja TK3), joilla on 
yhteinen raitisilmakammio. 

 Huoltomiehen mukaan kammioon tulee lunta ja vettä talvisin. Lumi on tukkinut 
tuloilmasuodattimia usein. 

 Sadetunnistin on asennettu, rajoittaa ilmanvirtausnopeutta sateella. 

 TK3 on ”kovalla käytöllä”, koneen säädöt ja ilman riittävyys tarkistetaan 

 

Raitisilmakammion tarkastus 

 Kammiossa on lehtiä, pölyä ja roskia 

 Ei viemäröintiä 

 Kammion alla on sade- ja sulamisvesien jälkiä 

 Kammion peltisaumoja on tiivistämättä 

o Sade- ja sulamisvedet ovat kastelleet lämmöneristeitä 

 

Tuloilmakone 1 

 Valmistettu vuonna 2004 

 Pelkkätulokone 

 Tuloilmavirta 1,4m3/s, säätö taajuusmuuttajilla 

 Tuloilmansuodattimen suodatustaso EU7 

o Suodatinkehä on taipuisaa muovia 

o Ohivirtausta 

 Suodattimien jälkeen kammioissa on roskia ja pölyä 

 Puhallinsiivekkeet hieman pölyiset 

 Äänenvaimenninyksiköt ovat koneen jälkeen, tarkastettu kahdesta suunnasta 

o Reikäpelti, villa 

 Vesikiertoisen jälkilämmityspatterin kupariliitoksissa vuotojälkiä 
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Tuloilmakone 3 

 Valmistettu vuonna 2004 

 Tulo-poisto-kone, LTO kuutio 

 Tuloilmavirta 1m3/s, säätö taajuusmuuttajilla 

 Tuloilmansuodattimen suodatustaso EU7 

o Suodatinkehä on taipuisaa muovia 

o Runsaasti ohivirtausta 

 LTO-kammiossa viemäröinti 

 Suodattimien jälkeen kammioissa on roskia ja pölyä 

 Puhallinsiivekkeet erittäin pölyiset 

 Äänenvaimenninyksiköt ovat koneen jälkeen, tarkastettu pienestä luukusta 

o Reikäpelti, muovikalvo, villa 

 Äänenvaimenninkammion tarkastusluukku on epätiivis 

Toimenpiteet: 

 Suunnitellaan ja asennetaan riittävän suuret lumisuojat ulos raitisilmakammion 
etupuolelle, jotta ilmanvirtausnopeus on riittävän hidas estämään lumen 
kulkeutumisen kammioon 

 Otetaan huomioon uusien suojien aiheuttamat painehäviöt ilmavirtamääriin 

 Raitisilmakammion eristeiden uusiminen ja viemäröinnin rakentaminen 

 Ohivirtauksen estäminen suodattimien kohdalla: parempilaatuiset suodattimet, 
jotta suodatinkehä tiivistyy ilmatiiviisti ja suodatinkehien karmien tiivisteiden 
uusiminen 

 Tuloilmakone 3:n äänenvaimenninkammion tarkastusluukun tiivistäminen 

 IV-koneiden imurointi ja puhdistus, jatkossa vähintään kerran vuodessa 

 Äänenvaimennusyksiköiden muuttaminen villattomiksi 

 IV-kanavien nuohous 

 Tukitaan painovoimaisen ilmanvaihdon hormit ja korvataan koneellisella 
järjestelmällä 

 

4.12  Sähkö- ja automaatiojärjestelmät 

 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien tarkastelu ei kuulunut kuntotutkimukseen. 
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 Sähkö- ja automaatiojärjestelmien osia uusitaan niitä osin kuin rakenneosien 
purkaminen edellyttää. 

 

5  Liitteet 

Liite 1, Korjauskartat 

Liite 2, Kustannuslaskelma 
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Kattokaivot puhdistetaan, kermit uusitaan ja kallistuksia parannetaan.

Syöksytorvi
kastelee julkisivua

Höyrynsulkumuovin
liittymät muihin
rakenteisiin tiivistetään

Ovien
pielipellitysten
tiivistys

Alakattotilassa olevat suojaamattomat palovillat poistetaan

Sähkökeskuskaappi
avoin alakattoon.
Kaapeliläpiviennit
tiivistettävä.

Poistetaan
länsijulkisivun kulmasta
pensas, joka pitää
kellarin kosteana.

Teräsrakenteet eristetään ulkopuolelta.
Kosteusvaurioituneet materiaalit
uusitaan teräsosien ympäriltä.

Palo-oven kotelon
aukon tiivistys

Sähköläpiviennit
tiivistetään

Välipohjarakenteena yälaattapalkisto. Vähintään seinä-lattialiittymien tiivistys.
Mikäli kevytsorassa todetaan mikrobivaurio pintalaatan purku, kevytsoran poisto ja uusi rakenne.
Sisäkattopintojen uusiminen.

Julkisivujen
korjaustoimenpiteet.

Alemmassa välipohjassa ei rakenteellista korjaustarvetta.
Kellarin arkistohuoneiden kohdalla vaipaita mineraalivilloja, jotka poistettava.

Julkisivun
korjaustoimenpiteet

Ikkunapenkin
rakenteet uusitaan

Korotetun lattian ja
perusmuurin välinen
liitos on ratkennut,
rakenne tiivistettävä

Yläpohjan ja vanhan ulkoseinän
liittymät tiivistetään. Levytyksen
purku, tiiliseinän oikaisu, tasoitus ja
maalaus.

Kellarikerroksesta
tuleva
sähkökaapeliläpivienti
tiivistettävä

Vanhan ulkoseinän pinnoitus
sisätiloihin sopivalla
pinnoitteella.



Huopakate, kattorakenne antaa periksi aikuisen miehen alla 5-10mm ->
Uusitaan kattorakenne
Sisäpuolella vaurioituneet levyt vaihdetaan ja tarkistetaan lämmöneristyksen
kunto

Yläpohjan ja rivipeltikatteen korjaustoimenpiteet

Kattokaivot puhdistetaan, kermit uusitaan ja kallistuksia parannetaan.

Antenniputken
läpivienti tiivistetään

Parveke puretaan ja rakennetaan
uusi. Myös parvekkeen ovi uusitaan.

Kotelopalkkirakenteinen välipohja ja yläpohja.

Yläpohjatilan siivoaminen roskista yms.



Ikkunapenkin
rakenteet uusitaanAlapohjalaatan

puhdistus

Syöttökaapeliliittymistä
maaperäilmayhteyksiä.

Maanvarainen teräsbetonilaatta ilman lämmöneristystä ja kapillaarikatkoa.
Vaihtoehto 1: Alapohjalaattarakenteen uusiminen
Vaihtoehto 2: Alapohjaan asennetaan vesihöyryä läpäisevä pinnoite, ilmavuodot tiivistetään (seinä-lattialiittymät).

Maanvastaisten
seinien
toimenpiteet

Sisäpuolen
puukoolauksessa
vahva viite
vauriosta.

Seinä-lattialiittymien ja läpivientien tiivistys.
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Kustannuslaskennan perusteita 

 

 

Kohde:     Tilaaja: 
 
Kulmakivi     Haminan ev.lut. seurakunta 
Mannerheimintie 12    Talousjohtaja Tarja Partanen 
49400 Hamina      
 
 
 
 
 

Kustannuslaskenta on tehty perustuen FCG:n Korjaustapaehdotukseen (20.03.2018). Kaikki 
korjaustapaehdotuksen toimenpiteet on huomioitu laskennassa. Yleisenä perusteena 
kustannuslaskennassa on tilajärjestyksen uudelleen rakentaminen samanlaiseksi kuin 
nykyhetkellä. Kustannuslaskennan aikana ei ollut käytettävissä valmista asbesti- ja haitta-
ainekartoitusta. 
 
 
Alla luettelo laskennassa tehdyistä täydennyksistä ja oletuksista: 
 

- maanvastaiset seinät veden- ja lämmöneristetään ulkopuolelta 

- salaojat ja sadevesijärjestelmät uusitaan 

- tasakattoisten katosten kattorakenteet uusitaan kaatojen parantamiseksi 

- Seurakuntatalon 1. kerroksen ikkunat irrotetaan ja asennetaan takaisin 

- lattioiden pintamateriaaleja puretaan osittain ulkoseinätiivistysten takia 

- tilavarusteisiin on laskettu tavalliset märkätilakalusteet ja –varusteet sekä jokaisen 

kerroksen keittiöpisteet 

- tilavarusteissa ei ole huomioitu muita kalusteita, varusteita tai laitteita 

- talotekniikkajärjestelmien laskennassa huomioidut asiat: 

o lämmitys-, kvv- ja sähköjärjestelmiä voidaan joutua uusimaan purkutöiden 

yhteydessä 

o ilmanvaihtokoneet huolletaan ja ilmanvaihtokanavat nuohotaan 

- laskenta vaihtoehto 1:ssä virastotalon alapohjalaattarakenne uusitaan kokonaan 

- laskenta vaihtoehto 1:ssä virastotalon ulkoseinien kotelorakenteet puretaan ja 

sisäpintaan muurataan tiiviisti kevytbetoniharkko, seinäpinta tasoitetaan ja maalataan 

- laskenta vaihtoehto 2:ssa virastotalon alapohjalaattaa ei pureta, alapohjaan asennetaan 

vesihöyryä läpäisevä pinnoite ja seinä-lattialiittymät sekä läpiviennit tiivistetään 

- laskenta vaihtoehto 2:ssa virastotalon ulkoseinien kotelorakenteet puretaan, tiiliseinän 

sisäpinta tasoitetaan ja maalataan 

 
 
 
Kustannuksiin mahdollisesti vaikuttavat tekijät ja riskit: 
 

- pohjaveden pinnantaso on korkealla 

- suunnittelun aikainen muutos hintatasossa 
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- tilatarpeen muuttuminen ja tilajärjestyksen muuttaminen 

- lisä- ja muutostyöt 

- talotekniikkaratkaisut 
- asbesti- ja haitta-aineet 

 
 
 
 
 

Ystävällisin terveisin, 
 

 
Iida Varpukoski 

Projekti-insinööri 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
  



  
  
  
  FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki

Hamina Kulmakivi
kustannuslaskenta vaihtoehto 1

  Raporttityyppi
:

Tiivis kustannuslaskelma

Hanke: Hamina Kulmakivi
Rakennuslup
a:
Osoite: Mannerheimintie 12
Osoite 2:
Postinumero: 49400
Postitmp: Hamina
Maa:

  Tulostuspäivä: 04.04.2018
Muokkauspäivä: 23.03.2018
Laskelman laajuus: 1514 brm²
ALV-%: 24,00
Kustannukset/laajuus ALV 0%: 962 €/brm²
Kustannukset/laajuus sis. ALV: 1 193 €/brm²
Laskelmien kustannukset yht. ALV 0%: 1 456 230,83 €
Laskelmien kustannukset yht. sis. ALV: 1 805 726,23 €

Selite: 

Jnro Laskelman nimi Hankinnat
ja palvelut
(ALV 0%)

Materiaalit
(ALV 0%) 

Työ   
(ALV 0%)

Tunnit
(tth) 

Yhteensä
(ALV 0%)

Yhteensä: 488 379 € 395 892 € 571 960 € 14 149 1 456 231 €

1 Rakennuksen vierustat 13 296 € 18 455 € 16 126 € 404 47 876 €

2 Perustukset ja maanvastaiset seinät 17 730 € 38 907 € 52 402 € 1 284 109 038 €

3 Alapohjat 22 971 € 17 565 € 63 352 € 1 622 103 888 €

4 Runko 14 569 € 27 077 € 55 778 € 1 466 97 424 €

5 Julkisivut 13 544 € 36 013 € 66 932 € 1 619 116 489 €

6 Yläpohja ja vesikatto 36 825 € 123 017 € 104 929 € 2 666 264 771 €

7 Tilan jako-osat 430 € 5 441 € 7 191 € 188 13 062 €

8 Tilapinnat 6 045 € 58 405 € 92 389 € 2 333 156 840 €

9 Tilavarusteet 0 € 35 882 € 3 432 € 83 39 314 €

10 Lämmitysjärjestelmät 0 € 13 231 € 6 999 € 182 20 230 €

11 KVV-järjestelmät 0 € 6 944 € 7 797 € 202 14 741 €

12 Ilmanvaihtojärjestelmät 0 € 3 993 € 56 979 € 1 214 60 972 €

13 Sähkö- ja automaatiojärjestelmät 0 € 8 892 € 4 819 € 125 13 711 €

14 Hanketehtävät 260 360 € 0 € 18 127 € 379 278 487 €

15 Työmaapalvelut 102 610 € 2 071 € 14 708 € 382 119 388 €
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Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki

Hamina Kulmakivi
kustannuslaskenta vaihtoehto 2

  Raporttityyppi
:

Tiivis kustannuslaskelma

Hanke: Hamina Kulmakivi
Rakennuslup
a:
Osoite: Mannerheimintie 12
Osoite 2:
Postinumero: 49400
Postitmp: Hamina
Maa:

  Tulostuspäivä: 04.04.2018
Muokkauspäivä: 23.03.2018
Laskelman laajuus: 1514 brm²
ALV-%: 24,00
Kustannukset/laajuus ALV 0%: 899 €/brm²
Kustannukset/laajuus sis. ALV: 1 115 €/brm²
Laskelmien kustannukset yht. ALV 0%: 1 361 154,33 €
Laskelmien kustannukset yht. sis. ALV: 1 687 831,37 €

Selite: 

Jnro Laskelman nimi Hankinnat
ja palvelut
(ALV 0%)

Materiaalit
(ALV 0%) 

Työ   
(ALV 0%)

Tunnit
(tth) 

Yhteensä
(ALV 0%)

Yhteensä: 464 978 € 380 071 € 516 105 € 12 736 1 361 154 €

1 Rakennuksen vierustat 13 296 € 18 455 € 16 126 € 404 47 876 €

2 Perustukset ja maanvastaiset seinät 17 730 € 38 907 € 52 402 € 1 284 109 038 €

3 Alapohjat 0 € 7 103 € 12 755 € 331 19 858 €

4 Runko 14 569 € 27 077 € 55 778 € 1 466 97 424 €

5 Julkisivut 13 544 € 32 935 € 63 313 € 1 541 109 792 €

6 Yläpohja ja vesikatto 36 825 € 123 017 € 104 929 € 2 666 264 771 €

7 Tilan jako-osat 0 € 3 160 € 3 541 € 92 6 701 €

8 Tilapinnat 6 045 € 58 405 € 94 400 € 2 384 158 851 €

9 Tilavarusteet 0 € 35 882 € 3 432 € 83 39 314 €

10 Lämmitysjärjestelmät 0 € 13 231 € 6 999 € 182 20 230 €

11 KVV-järjestelmät 0 € 6 944 € 7 797 € 202 14 741 €

12 Ilmanvaihtojärjestelmät 0 € 3 993 € 56 979 € 1 214 60 972 €

13 Sähkö- ja automaatiojärjestelmät 0 € 8 892 € 4 819 € 125 13 711 €

14 Hanketehtävät 260 360 € 0 € 18 127 € 379 278 487 €

15 Työmaapalvelut 102 610 € 2 071 € 14 708 € 382 119 388 €

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               sivu 1 / 1

http://www.tcpdf.org

