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Kuva 2. Alkuperäinen osa. Palkissa on pystysuuntainen halkeama
lähellä tukea, moduulilinjalla B5. Halkeamaleveys mitattiin
rakotulkilla ja se on alle 0,05 mm.

(4)
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Kuva 1. Alkuperäinen osa on rakennettu vuonna 1976. Kantava
runko on pilari-palkkirunko. Yläpohjassa on Nilcon-laatat. Kuva on
keskilinjalta jossa on leukapalkit. Reunalinjoilla on
poikkileikkaukselta suorakaiteen muotoiset palkit.

1

Kuva 4. Alkuperäisen osan palkissa on halkeama tuen lähellä,
moduulilinjan C3 lähellä. Halkeama palkin alapinnassa ja sivuilla.
Halkeamaleveys on n. 1,0 mm.

Kuva 3. Alkuperäisen osan yläpohjan Nilcon-laatoissa on 
halkeamia, joiden läpi on tullut vesi. Rakennuksessa on ollut  
kattovuotoja. Laatat ja muut kantavat rakenteet ovat monin 
paikoin piilossa alaslaskujen alla, joten kaikilta osin rakenteiden 
kunto ei ollut tarkastettavissa.

Kuva 5. Edellisen kuvan halkeama jatkuu palkin sivulla. Kyseessä
mahdollisesti rakennusaikainen vaurio, halkeamakohtaa on
paikkailtu. Paikkauksissa ei havaittavissa jälkiä
muodonmuutoksista.

Kuva 6. Rakennuksen ei-kantavissa seinissä on monin paikoin
halkeamia. Rakenteissa on tapahtunut liikkeitä. Kyseisillä
halkeamilla ei ole vaikutusta rungon kantavuuteen.

1
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Kuva 12. Samalla seinälinjalla toisessa huoneessa vastaavia
halkeamia ontelolaatan reunassa. Halkeamaleveydet ovat
mitatuilta osin 10-20 mm.

(4)

Kuva 7. 1986 rakennetun laajennusosan kantavana runkona
pilari-palkkirunko. Yläpohjassa on ontelolaatat. Näkyviltä osin ei
havaittu vaurioita. Ontelolaattojen alapinnassa on akustolevyt,
minkä vuoksi niiden kunto ei ollut kaikilta osin todennettavissa.

Kuva 9. Vuonna 1999 rakennetun laajennusosan kantavina
rakenteina on keskilinjan pilarit ja palkit sekä reunalinjojen
kantavat seinät. Yläpohjassa on ontelolaatat.

04.01.2018

Kuva 10.Palkissa pystysuora halkeama tuen kohdalla. Halkeama
alkaa palkin alareunasta ja levenee ylöspäin. Halkeamaleveys
vaihtelee välillä 0,1-0,6 mm, leveimmillään ylhäällä. Syvyys
5-20mm.

2

Kuva 11. Ontelolaatan reunassa on pituussuuntaisia halkeamia,
ulkoseinän vieressä. Halkeamaleveydet ovat mitatuilta osin välillä
10-50 mm. onteloaattojen väärä tuenta?

Kuva 8. Ontelolaattojen jänneväliä on lyhennetty ontelolaattojen
alapuolelle ripustetuilla teräspalkeilla, jotka on kiinnitetty
yläpuolisen IV-konehuoneen sokkelipalkkiin. Insinööritoimisto
Jouni Sorvoja Oy:n lausunto 6/2014.



Kuva 15. Kuva palkin toiselta puolelta. Halkeama ulottuu palkin
läpi.

1

(4)

Kuva 18. Uusin vuonna 2006 valmistunut osa on
kaksikerroksinen. Kantava runko koostuu pilareista ja palkeista
sekä kantavista seinistä. Ylä- ja välipohjassa on ontelolaatat.
Kantavassa rungossa ei havaittu näkyviltä osin vaurioita.

Kuva 13. Ontelolaatan reunan halkeilua ulkoseinän vierellä.

Kuva 16. Vastaava vaurio toistuu samalla pilari-palkkilinjalla
kahden seuraavan pilarin kohdalla. Halkeama alkaa palkin päästä
ja ulottuu n. 2 metrin päähän.

Kuva 17. Kuva siivouskeskuksesta. Palkissa vastaavia halkeamia.

3
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Kuva 14. Vuoden 1999 laajennusosan toisen päädyn 
ontelolaatassa ja palkin yläreunassa on halkeamia. Pilarissa ei 
havaittu näkyviltä osin vaurioita. Halkeamaleveydet ovat luokkaa 
0,10 mm. 
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Kuva 19. Korkeamman kirjasto-osan seinissä sekä seinien ja
pilarien liitoskohdissa on havaittavissa halkeilua. Halkeamilla ei
ole vaikutusta rungon kantavuuteen.
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