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Yleistiedot

1.1

Kohde ja tilaaja

1.2
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Kohde

Pikon Betoni, elementtitehdas
Valimokatu
36220 Kangasala

Tilaaja

Kangasalan kunta
Kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen
markku.lahtinen@kangasala.fi

Tutkimuksen tekijä
Tutkimuksen tekijä

Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Tampellan esplanadi 2, 3.krs
33100 Tampere

Yhteyshenkilö

Arto Toorikka
Puh. 044 7688 346
Sähköposti: arto.toorikka@vahanen.com

Yleistä korjaustarveselvityksestä
Korjaustarveselvitys on laadittu rakenneasiantuntijan toimesta. Kiinteistön kunnon
määrittämiseksi tutustuttiin saatavilla oleviin lähtötietoihin ja suoritettiin kiinteistötarkastus ja rakenneavaukset 17.7.2017. Tässä korjaustarveselvityksessä esitetään yhteenveto kiinteistötarkastuksen tärkeimmistä havainnoista sekä johtopäätökset rakenteiden
kunnosta ja rakennuksen soveltuvuudesta muuhun käyttöön. Rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteessä 1.
Korjaustarveselvityksen yhteydessä havaittiin, että rakenteet ja rakennelmat ovat osin
sellaisessa kunnossa, että kiinteistössä liikkumiseen saattaa liittyä turvallisuusriskejä,
mm. putoamisriski.
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Kiinteistön perustiedot ja lähtötiedot
Rakennustyyppi:

tehdaskiinteistö

Rakennusvuosi:

1930 – 1970-luku

Rakennusten lukumäärä:

1 (laajennettu useasti)

Rakennuksen ala:

noin. 2500 m2

Rakennuksen omistajalta saatujen eri aikakausien suunnitelmien perusteella tontilla on
alun perin ollut useita rakennuksia. Nyt tutkittua rakennusta on laajennettu useasti, rakennuspiirustusten perusteella ei voida kuitenkaan sanoa tarkkoja rakentamisaikoja,
sillä useista laajennuksista on piirustuksia päivättyinä useille vuosille, mm. 1951, 1959,
1964, 1974. Kuvassa 3.1 on esitetty rakennuksen laajennusosat. Rakennus on ollut
noin viimeiset viisi vuotta pois tuotantokäytöstä ja pääosin kylmillään.
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Toimisto- ja sosiaalitilat sijaitsevat rakennuksen lounaispäässä, tilojen alla on osin kellaria ja osin matalaa tuotantotilaa. Elementtitehtaan halliosa on rakennettu kahdessa
osassa ja sitä on osittain laajennettu sivulle. Halli on pääosin kaksilaivainen betonirunkoinen puolilämmin teollisuushalli. Aivan hallin vieressä on huomattavasti itse hallia
korkeampi betoniasema, jonka yläosaan johtaa hihnakuljetin. Halliosan koillispäässä
on massiivinen jännitetyistä betonielementeistä koostuva katosrakenne.

Kellarin levennys

Toimisto- / sosiaalitilat

Betoniasema
Hallin levennys

Hallin 2. osa

Katos

Hallin 1. osa
Kuva 3.1 Ilmakuva rakennuksesta. Kuvassa esitetty rakennuksen laajennukset. Pohjoinen ilmansuunta on osoitettu kuvassa punaisella nuolella.
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Havainnot ja toimenpide-ehdotukset

4.1

Toimisto-osa
Yhteenveto
Toimisto-osan käyttöönotto vaatii laajaa kunnostusta ja peruskorjausta, jonka yhteydessä rakennustekniset työt ovat laajoja ja talotekniset järjestelmät on alustavan arvion
mukaan uusittava käytännössä kokonaan.
Ulkoseinät, ovet ja ikkunat
Rakennuksen keskikerroksen ulkoseinien rakennekerrokset ovat rakenneavauksen
RA3 perusteella sisältä ulospäin seuraavat: sementtitiili (220 mm), mineraalivilla (40
mm), sementtitiili (>150mm).
Julkisivu on rappaamaton sementtitiilipintainen ja paikoitellen siinä on havaittavissa rapautumaa. Suosittelemme teettämään julkisivujen kuntotutkimuksen ennen mahdollista korjaussuunnittelua. Julkisivujen kunnon ja korjaustarpeen lisäksi tutkimuksessa
suositellaan selvittämään ulkoseinärakenteiden mahdollista kosteusvaurioitumista.
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Ulkoseinärakenteen eristekerros saattaa olla mikrobivaurioitunut johtuen ulkopuolisesta kosteusrasituksesta, mikä tulee huomioida jatkokäytössä. Vaurioista aiheutuvia
riskejä voidaan mahdollisesti hallita rakennusvaipan sisäkuoren ilmatiiveyttä parantamalla.
Useita rakennuksen ikkunoita ja ovia on rikottu. Ikkunoiden ulkopuolella ei ole vesipeltejä, ja ikkunoiden ulkopuolen vesitiiveyttä voidaan pitää nykyaikaiseen rakennustapaan nähden riittämättömänä. Rakennuksen ovet ja ikkunat on uusittava, mikäli rakennus halutaan ottaa käyttöön.
Alapohja ja maanvastaiset rakenteet
Toimisto-/sosiaalitilojen alla on osittain kellari ja osittain matalaa varastotilaa. Kellarin
maanvastaiset seinät olivat aistinvaraisesti tarkasteltuina kosteat. Maanvastaisten seinien ulkopuolinen kosteusrasitus voidaan arvioida voimakkaaksi. Alapohja on maanvastainen ja betonirakenteinen, alapohjan rakennetyyppiä ei selvitetty rakenneavauksin.
Maanvastaisten rakenteiden kosteusteknisillä puutteilla ei ole merkittävää vaikutusta
tilojen nykyisellä käytöllä (varasto tms.), mikäli tiloja halutaan ottaa muuhun käyttöön,
tulee rakenteiden kosteusteknistä toimintaa tarkastella tilan käyttötarkoituksen mukaan. Alustavasti voidaan arvioida, että kellari-/varastotilat eivät sovellu esimerkiksi jatkuvaan oleskeluun ilman merkittäviä rakenteellisia muutostöitä.
Rakennuksen mahdollisista salaojajärjestelmistä tai perusmuurin vedeneristyksestä ei
ole tietoa.
Välipohjat
Kellarin ja toimisto- / sosiaalitilojen välinen välipohjarakenne selvitettiin rakenneavauksilla RA2 ja RA4. Välipohjan rakennekerroksen ovat ylhäältä lukien seuraavat: betonilaatta (70 mm), EPS-eriste (80 mm), kantava betoninen ylälaattapalkisto (laatan paksuus 100 mm).
Toimisto- / sosiaalitilojen ja ullakon välinen rakenne selvitettiin rakenneavauksella
RA1. Välipohjan rakennekerrokset ovat ylhäältä lukien seuraavat: betoni (85 mm), sekalainen täyttö, mm. hiekkaa ja orgaanisia materiaaleja (>180 mm), betoni (avausta ei
jatkettu).
Toimistokerroksen päällä oleva osittain orgaanisia täyttöjä sisältävä kaksoislaattavälipohja tulee tutkia ja sen vaikutuksista rakennuksen sisäilmaan tulee varmistua ennen
tilojen ottamista uudelleen käyttöön. Tyypillisesti tulee varautua vähintään laatan ilmatiiveyden parantamiseen, mutta kokonaisuus (sisäilma laatuun liittyvät riskit ja mm.
lämpötekninen toiminta) huomioiden saattaa täyttökerrosten uusiminen ja betonipintojen mekaaninen puhdistus olla suositeltavaa.
Vesikatto
Toimisto-osan vesikatto on puurunkoinen ja tiilikatteinen. Rakenteesta puuttuu nykyohjeistuksien mukainen aluskate, joka toimii vuotovesien ohjaimena varsinaisen katteen vuotaessa. Toimistokerroksen päällä on kylmäullakko. Vesikatossa havaittiin
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useita aktiivisia epätiiveys-/vuotokohtia. Ennen rakennuksen ottamista uudelleen käyttöön tulee vesikatto lähtökohtaisesti uusia.

4.2

Halliosa laajennuksineen
Yhteenveto
Elementtitehtaan halliosan (osat 1. ja 2.) ottaminen muuhun kuin teollisuuskäyttöön
vaatii alustavan arvion perusteella halliosan alapohjan korjaamista tai uusimista, talotekniikan uusimista sekä julkisivujen ja yläpohjan kunnon tarkempaa tutkimista. Mikäli
tiloista toteutetaan lämpimiä, tulee rakenteiden lämpötehokkuuteen tehdä merkittäviä
parannuksia.
Halliosan laajennukset luoteen suuntaan ovat huonokuntoisia ja ne suositellaan lähtökohtaisesti purkamaan.
Runko
Hallien kantava runko on betonirakenteinen pilari-palkkirunko. Osat 1 ja 2 on rakennettu eri aikaan ja rakenteet ovat osin paikallavalettuja ja osin elementtirakenteisia.
Halli on pääosin kaksilaivainen, mutta sitä on osittain laajennettu sivuille päin. Hallin
vapaa korkeus on noin 7,4 m.
Mikäli kantavia pilareita halutaan poistaa, jotta saataisiin suurempia yhtenäisiä alueita
esimerkiksi pelikenttiä varten, vaatii tämä muutoksia hallin kantavissa rakenteissa. Yksittäisiä pilareita voitaneen poistaa verrattain kevyillä rakenteiden vahvistustoimilla, ja
koko keskimmäinen pilaririvi voidaan alustavasti poistaa, mikäli yläpohjarakenne uusitaan ja kaksiaukkoiset betonipalkit korvataan esimerkiksi jännitetyillä HI-palkeilla.
Alapohja
Halliosien alapohjana on massiivinen maanvastainen betonilaatta. Alapohjassa on kiinnitettynä useita elementtitehtaan tuotantolaitteita, sekä monia syvennyksiä yms. Paikoitellen lattiataso on 1,5 … 2 m yleistä lattiatasoa alempana. Halliosan lattiapinta on
kauttaaltaan alempana kuin toimisto-osan alapuolisen varastotilan lattiapinta.
Alapohja on oletettavasti lämmön- ja kosteudeneristämätön ja sen päälle ei voida suoraan asentaa pintamateriaaleja. Hallin käyttöönoton edellytyksenä on nykyisen alapohjarakenteen uusiminen tai mahdollisesti uuden rakenteen rakentaminen nykyisen lattiapinnan päälle.
Ulkoseinät, ovet ja ikkunat
Halliosan seinät ovat hallin alkupäässä betonireikätiilirakenteisia ja hallin uudemmassa
osassa elementtirakenteisia. Suunnitelmien mukaan tiilirakenteisen seinän rakenne on
seuraava: betonireikätiili (100 mm), vuorivillalevy (50 mm), betonireikätiili (100 mm).
Uudempaa halliosaa on laajennettu avonaisella katetulla varastotilalla. Laajennus on
huomattavasti kevytrakenteisempi verrattuna varsinaiseen halliosaan. Laajennusosan
julkisivut ovat peltiverhoillut.
Useita rakennuksen ikkunoita ja ovia on rikottu. Rakennuksen ovet ja ikkunat on lähtökohtaisesti uusittava, mikäli rakennus halutaan ottaa käyttöön.
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Yläpohja ja vesikatto
Kantavien betonipalkkien päällä on elementtirakenteinen betonilaatta, jonka päällä on
lämmöneristeet ja ullakko-/tuuletustila. Vesikatto on puurunkoinen peltikatto.
Vanhemman halliosan alkuperäinen vesikate on uusittu peltikatteella. Peltikatteet ovat
silmämääräisesti hyvässä kunnossa, mutta ne on toteutettu ilman aluskatetta. Vanhemman halliosan alkuperäisenä vesikatteena olleet asbestikuitusementtilevyt on purettu yläpohjan lämmöneristekerroksen päälle.
Uudemman halliosan vesikattoa ei päästy tarkastamaan ja sen kunto sekä korjaustarpeet tulee selvittää esimerkiksi henkilönostimella tehtävällä kuntokartoituksella.

4.3

Betoniasema
Betoniasema on noin 18 m korkea teräsbetoni/teräs rakenteinen torni, joka on rakennettu paikallaan olevien tuotantolaitteiden kuten siilojen ja sekoittimien ehdoilla. Betoniaseman yläosaan johtaa maasta hihnakuljetin.
Betoniaseman julkisivu on alaosastaan betonielementtirakenteinen, jossa on isoja
nosto-ovia ja ikkunoita. Julkisivun yläosa on peltiverhoiltu. Rakennepiirustusten mukaan seinissä ja yläpohjassa on lämmöneristekerros, jonka tarkemmasta toteutuksesta
ei ole tietoa.
Vesikattoa ja yläpohjaa ei turvallisuussyistä tarkistettu.
Betoniaseman alapohja on maanvarainen ja betonirakenteinen, alapohjassa on betonitehtaan vaatimia tuotantovarauksia, kuten 0,5 m syvä ura.
Betoniaseman jatkokäyttö muuhun tarkoitukseen vaatii vähintään tuotantolaitteiden
purkamisen ja säilytettävien rakenteiden tarkemman tutkimisen.
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Jatkotutkimustarpeet
Rakennuksen korjaus- tai purkusuunnittelua varten tulee teettää haitta-ainetutkimus,
jossa on suositeltavaa tutkia myös betonirakenteisiin mahdollisesti imeytyneet haittaaineet.
Mikäli rakennus tai sen osia halutaan ottaa käyttöön, suosittelemme teettämään julkisivujen (ja ulkoseinien) ja vesikattojen kuntotutkimuksen tarkemman kunnon ja korjaustarpeiden määrittämiseksi.
Halliosan alapohjan kosteustekninen toiminta tulee selvittää, mikäli alapohjaa ei uusita
kokonaisuudessaan.
Toimisto-osan maanvastaisten rakenteiden ja välipohjien kosteustekninen toiminta ja
vaurioituminen suositellaan selvittämään kosteusteknisellä tutkimuksella.
Koillispäädyn katosrakenteen kantavuus ja jäljellä oleva käyttöikä tulee selvittää betonirakenteiden kuntotutkimuksella.
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Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Tampereella, 18.9.2017

__________________

____________________

Timo Korkala

Arto Toorikka

Tämän dokumentin saa kopioida vain kokonaan, ellei yritys ole antanut kirjallista lupaa
osittaiseen kopiointiin.
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