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1 11 mm Lattian pintamateriaali, Pulastic Classic 110
2 24 mm Puolipontattu vanerijoustokasetti liimattuna ja mekaanisesti

kiinnitettynä
3 48 mm Kertopuujoustinpalkki 75x48 k600 + mineraalivilla
4 Suodatinkangas
5 15 mm Lauta 15x95, hienosahattu/höylätty
6 39 mm Kertopuujoustinpalkki 39x84x895, mekaaninen kiinnitys

betonilaattaan esim. karmitulppa 8x140 k600, päihin 2
kiinnikettä ja väliltä siksakkiin, k 600, tartuntapituus min. 50
mm, tarvittaessa palkkiin esiporataan 10mm upotusreikä.

7 30/40 mm Alumiinipintainen polyuretaanilevy, esim Kingspan Therma
TF 70, saumoihin höyrynsulkuteippi, esim Tescon Vana,
Tiivistalo Oy

8 UZIN PE 480 epoksipinnoite, kahteen kertaan, ylösnosto 40
mm mahdollisiin läpivienteihin.

9 0-30 mm Tasoite, Ardex A46 + E100 lisäaine materiaalitoimittajan
ohjeiden mukaan.

10 100-120 mm Maanvarainen teräsbetonilaatta

x Polyuretaanilevyn ja tasoitekerroksen paksuudet varmistetaan purkutöiden
jälkeen. Tasoitteen paksuus valitaan lattian oikaisutarpeen mukaan.

x Rakennekerrokset 1-6 muodostavat yhdistelmäjoustavan liikuntasalin
lattiarakenteen Pulastic Combi 160 (Urheilulattiat-indoors Oy).

x Uuden rakenteen korko vastaa vanha lattian tasoa.
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AP1, liikuntasalin alapohja
Uudet rakenteet
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1 12 mm Muovipinnoitettu lattianpäällyste
2 12 mm Havuvaneri
3 28 mm Ponttilauta, höylätty 28x45 mm
4 n. 50 mm Sahatavara 50 x 100 mm k600, koolaustila täytetty

lasivillalla
5 n. 50 mm Sahatavara 50 x 100 mm k600, koolaustila täytetty

lasivillalla
6 n. 2-4 mm Bitumisively
7 100-120 mm Maanvarainen teräsbetonilaatta

x Vanhat rakenteet puretaan betonilaatasta ylöspäin.
x Bitumisively poistetaan kauttaaltaan betonipinnasta esim. jyrsimällä.
x Betonipinnasta poistetaan kaikki heikkolujuuksinen pintaosa.
x Alipaineistettua osastointia jatketaan kunnes epoksipinnoite on kuivunut siten,

että pinnoitteesta lähtevä haju ei leviä viereisiin tiloihin.
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AP1p, liikuntasalin alapohja
Vanhat rakenteet, purkutyöt
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TYÖOHJEET, ALAPOHJAN KORJAUS:

BETONILAATAN TASOITUSTYÖT:

Betonilaatta tasoitetaan tarvittavassa laajuudessa. Tasoitteena käytetään
Ardex A46 lattiatasoitetta. Massaan lisätään Ardex E100 lisäainetta 0,9
kg/säkki sekä vettä 2,75 l/säkki. Tasoitepaksuus valitaan tarpeen mukaan
2-30 mm väliltä. Pinta imuroidaan huolellisesti ristiin ennen tasoitusta.
Tasoitettava alusta voi olla kostea, mutta sen tulee olla puhdas, luja ja karhea.

BUTYYLINAUHAN ASENNUS:

Alapohjan ja ulkoseinän liittymään liimataan codex BST 75 (Betton Oy)
butyylinauha valmistajan ohjeiden mukaan.Tarvittaessa tartuntapinnat
tasoitetaan ennen ensimmäisen epoksisivelyn asentamista. Butyylinauha
asennetaan ensimmäisen ja toisen epoksipinnoite levityskerran väliin, ks
epoksipinnoitteen asennus. Tartuntapinta lattia- ja seinäpinnoilla vähintään 20
mm. Toinen puoli taustanauhasta poistetaan pieni pala kerrallaan liimauksen
kanssa samanaikaisesti ja nauha liimataan alustaan työstäen nauha
huolellisesti alustaan tapettisaumatelalla telaamalla. Tämän jälkeen toinen
puoli liimataan vastaavasti tiivistysalueen toiselle vastepinnalle. Nauhan
asennuksen tulee olla tiivis ja rypytön.

EPOKSIPINNOITTEEN ASENNUS:

Alustan tulee olla tasainen, tiivis, puhdas, kuiva ja vapaa tartuntaa
heikentävistä aineista. Heikkolujuuksinen betoni poistetaan ja tasoitetaan
tarvittaessa. Mahdollisten tasoitteiden kuivuttua levitetään ensimmäinen
kerros UZIN PE 480 epoksipinnoitetta valmistajan ohjeiden mukaan.
Ensimmäisen kerroksen kuivuttua levitetään toinen kerros enintään 24-36
tunnin kuluttua ensimmäisen kerroksen levityksestä. Toiseen kerrokseen
listään max 1% UZIN Epoxi-Colourant väriainetta, jotta toinen kerros on
helpompi erottaa ensimmäisestä. Alustan ja materiaalin lämpötilan on oltava
yli 15 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 65 %. Ensimmäisen kerroksen
menekki, vähintään 350 g / m2 ja toisen kerroksen vähintään 200 g / m2.

LÄMMÖNERISTELEVYN YLÄPINNAN SEINÄLIITTYMÄN TIIVISTYS:

PU-levyjen ja seinän liittymät tiivistetään liitosnauhalla, esim, Contega Solido
SL, tiivistalo Oy. Kiinnitysalustan tulee olla sileä, kuiva ja vapaa tartuntaa
heikentävistä aineista. Seinän tartuntapinnat tasoitetaan tarvittaessa, ennen
epoksipinnoitteen ylösnoston tekoa. Läpivientien pinta karhennetaan
hiomapaperilla. Vastepinnat imuroidaan ja nihkeäpyyhitään puhtaaksi pölystä
ennen liitosnauhan asennusta. Asennuspintojen lämpötilan tulee olla
vähintään +10 °C.

LÄMMÖNERISTELEVYJEN SAUMOJEN TIIVISTYS:

Lämmöneristelevyjen saumat tiivistetään teippaamalla 60 mm leveällä Tescon
Vana -teipillä . Tartuntapinnat imuroidaan ja nihkeäpyyhitään ennen teipin
asennusta. Teippi hierretään tiukasti kiinni lämmöneristelevyyn ja katkaistaan
repäisemällä.

MALLITYÖT:

Valvoja tarkastaa vähintään seuraavat työmallit ennen työosuuden
täysimittaista suorittamista:
x Betonilaatan ja seinäpinnan pohjatyöt
x Epoksipinnoitteen levitys betonilaatalle ja seinäpinnalle
x Lämmöneristeen tiivistystyöt
Töitä ei saa toteuttaa ennen kuin mallityöt on hyväksytty.

DET1
Alapohjan ja väli/ulkoseinän liittymän tiivistysperiaate

1:2

n.10

8. Jalkalistat uusitaan kauttaaltaan. Uusi jalkalista on vanhaa vastaava
musta puulista. Jalkalista asennetaan irti seinästä siten että
joustolattia tuulettuu reunoilta sisäilmaan.

6. Lämmöneristeen yläpintaan ja epoksipinnoitteen päälle asennetaan
100 mm Contega Solido SL -liitosnauha (Tiivistalo Oy).

AP1

VS/US

1. Seinäpinnan kunto tarkistetaan vanhan alapohjarakenteen purkutyön
jälkeen. Heikosti alustassa kiinni oleva betonia ja maali hiotaan pois.
Maali poistetaan 300 mm korkeudelle uudesta lattiapinnasta ylöspäin.

2. Pohjalaatan pinta tasoitetaan, esim. Ardex A46, tarvittaessa lattia-
seinäliittymästä epoksitiivistyksen tasaiseksi alustaksi. Myös seinäpinta
tasoitetaan tarvittaessa.

3. Epoksipinnoite Uzin PE480 nostetaan seinälle. Pinnoite ulotetaan
joustolattian yläreunan tasolle.

4. Epoksipinnoitteen 1. ja 2. levityskerran väliin asennetaan butyylinauha
Codex BST 75 (Betton Oy)

n. 40
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5. Lämmöneristelevyt asennetaan tiiviisti epoksipinnoitteen päälle.
Lämmöneristeen saumat teipataan (Tescon Vana).

7. Uusi joustolattiarakenne asennetaan
lämmöneristeen päälle.

9. Seinän alaosa maalataan vesihöyryäläpäisevällä maalilla
300 mm korkeuteen lattiapinnasta ylöspäin.

Urakka-alue rakennus C:n liikuntasali

Paikannuspiirustus
Ei mittakaavassa.

LIIKUNTASALIN ALAPOHJAN KORJAUS:

Korjauksessa uusitaan liikuntasalin vanha puukoolattu lattiarakenne. Suunnittelun lähtötietoina
käytetään Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n katselmointikäyntiä liikuntasalissa (26.5.2016 Klaus
Viljanen). Tarkastuksen perusteella alapohjan pohjabetonilaatan alapuolinen maa-aines on hiekkaa
ja maapohjan kosteus nousee (tutkimushetkellä) hiekassa betonilaatan korkeudelle. Maasta nousi
alipaineistettuun osastoituun tilaan mikrobiperäinen haju. Betonilaatan yläpinnassa on bitumisively.
Bitumisively voi sisältää PAH-yhdisteitä. Rakenneavauskohdissa puukoolaus oli hyväkuntoinen.
Liikuntasalin katonrajassa olevissa ikkunaverhoissa havaittiin kosteusjälkiä.

Korjaustyössä tulee noudattaa yleisiä rakennustyön turvallisuusmääräyksiä. Vanhojen rakenteiden
haitta-aineet tulee tutkia ennen purkutöiden aloittamista. Urakoitsijan tulee osastoida ja alipaineistaa
työalue urakan ajaksi. Osastointi tulee suorittaa mahdollisten haitta-aineiden asettamien vaatimusten
mukaisesti. Vaarallinen jäte on käsiteltävä kulloinkin voimassaolevia viranomaismääräyksiä
noudattaen.

Valvoja tarkastaa ja hyväksyy kaikki työvaiheet kokonaisuutena ennen seuraavaa ja korjauksen
peittävää työvaihetta. Lisäksi korjauksista tehdään mallityöt (esitetty työohjeissa). Työn
toteuttamiseksi pyydetään tarvittava ohjeistus materiaalitoimittajilta, jotka ohjeistaa työn suorittajaa,
mikäli työntekijöillä ei ole aiempaa kokemusta käytettävistä materiaaleista.

Korjaustyö toteutetaan seuraavalla periaatteella:
1. Vanha alapohjarakenne puretaan AP1p mukaisesti.
2. Alapohjan seinäliittymissä seinäpinnoista hiotaan vanha maali ja heikkolujuuksinen
pintabetoni/tasoite poistetaan. Maali hiotaan 300 mm korkeudelle uudesta lattiapinnasta ylöspäin.
3. Puhdistettu alapohjalaatan betonipinta tasoitetaan tarvittavassa laajuudessa, siten että
epoksipinnoitteelle ja joustolattiarakenteelle saadaan tasainen alusta. Tasoitustyöt tehdään
tarvittaessa myös liittyviin seinäpintoihin.
4. Tasoitteen annetaan kuivua vähintään 3 päivää. Pinnassa ei saa olla vapaata vettä.
5. Tasoitteen päälle asennetaan kauttaaltaan koko liikuntasalin alapohjaan epoksipinnoite Uzin
PE480 tämän suunnitelman ja materiaalitoimittajan ohjeiden mukaisesti.
6. Uusi joustolattiarakenne (AP1) rakennetaan epoksin päälle asennettavan
solumuovilämmöneristeen päälle.
7. Seinän alaosa (lattiapinnasta 300 mm korkeudelle) maalataan vesihöyryä läpäisevällä maalilla,
esim. silikaattimaalilla.
8. Puretut varusteet, asennukset ym. asennetaan takaisin vanhoille paikoilleen.
8. Liikuntasalin verhot uusitaan. Verhomateriaali ja värisävy hyväksytetään tilaajalla.
9. Viimeistelytyöt ja loppusiivous. Rakennuttajalle ei saa jäädä mitään korjaukseen liittyviä siivous- tai
viimeistelytöitä.

Liikuntasalin koko on n. 500 m2. Urakoitsija tarkistaa mitat ennen tarjousta.

DET2
Alapohjan läpivientien tiivistysperiaate

1:2
AP1

Putkiläpivienti lattiamaton reunalla tiivistetään M1-luokitellulla
elastisella massalla, jonka jatkuva lämmönkesto 60 °C, esim.
Kiiltofix Masa. Massa tasataan lattiapinnan tasoon.

n.
 4

0

n. 40

Lämminvesiputket/kylmävesiputket lämmöneristetään
putkieristeellä, esim. joustava solukumieriste Armaflex.

Betonilaatan läpivientikohdissa epoksipinnoite Uzin PE 480
nostetaan läpivientirakenteen pystypinnalle n. 40 mm korkeudelle.
Epoksipinnoitteen 1. ja 2. levityskerran väliin asennetaan
butyylinauha Codex BST 75 (Betton Oy)

Läpivien kohdalla puurakenteisiin jätetään riittävä
liikevara. Väli täytetään elastisella lämmönkestävällä
PU-vaahdolla.

Putkieristeen ja lämmöneristelevyn väli tiivistetään 100 mm
Contega Solido SL -liitosnauhalla (Tiivistalo Oy)
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