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Tutkimusraportti TILAUSNUMERO 65078

Tilaaja Tstoarkkit. Mikko Krohn Kohde
Vantaan Kaupunki Katriinan sairaala, vanha osa

Katriinankuja 4
01760 VANTAA

040 749 2594

Tarkastus pvm: 2.12.2013 Kartoittaja: Jani Streng 040-827 7549

Toimeksianto Rakenteiden kosteuskartoitus

Kohteen perustiedot: 

Tiilirunkoinen kerrostalo

Rakennusvuosi 1959 Kerrosluku 3+kellari Huoneistoala  ~ m²

Rakenteet:                                                                                                                                         

Alapohjarakenne: maanvarainen betonilaatta

Ulkoseinärakenne: massiivitiili

Käyttövesiputkisto:

Käyttövesiputkiston runkolinjat on putkihormissa

Ilmanvaihto:

Kiinteistössä on koneellinen ilmanvaihto

Lattiakaivot:

Lattiakaivo  valurautaa ja korokerengas kuparia

Tarkastuksessa ei ollut käytettävissä rakennepiirustuksia

Läsnäolijat:

Jakelu:

htm. Mauri Hynynen, Anticimex Oy / Jani Streng ja Sami Jyräsalo

Työn tilaaja Tstoarkkit. Mikko Krohn

Tämä vahinkoraportti on laadittu toimeksiannosta nimenomaan epäillyn tapahtuman aiheuttamien vahinkojen 
selvittämiseksi, eikä sitä siten voida käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrityksen 
perusteena, eikä myöskään sellaisenaan käyttää rakennussuunnitelmana tai työselvityksenä.
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Päiväys Paikka Allekirjoitus

3.12.2013 HELSINKI Jani Streng

Vuotokohta / tapahtuma:
Suoritettu kosteusvauriokartoitus Katriinan sairaalan vanhassa osassa. 
Kellarikerroksessa todettiin, että rakenteisiin nousee maakosteutta.
1.-3. kerroksen rakenteissa todettiin kohonnutta kosteutta märkätiloissa / vesipisteiden läheisyydessä.
Yläpohjassa kattorakenteissa havaittiin paikoin kosteuden aiheuttamia värjäymiä, mutta pinnoilla ei todettu 
normaalista poikkeavaa kosteutta-> ei havaittu aktiivisia vuotoja.

Märkätiloja oli käytetty samana päivänä, kun mittaukset tehtiin.
Pohjakuvissa olevat huonenumerot eivät täsmää huoneiden ovissa oleviin numeroihin. Raporttiin on kirjattu 
huoneen ovissa olevat numerot. 1.-3. kerroksissa tarkastettiin kaikki märkätilat ja huoneista noin puolet. 
Raporttiin kirjattiin vain tilat, joissa todettiin vaurioita.

Vaurioalueet:

KELLARIKERROS:
-tavaran vastaanottohuoneessa lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla pilarin ympärillä ja 
oviaukon edustalla. Seinäpinnat on paneloitu, varsinaista seinäpintaa ei voinut mitata.
-vanhan obduktiohuoneen lattiassa on kohonnutta kosteutta muovimaton alla pilarien ympärillä, 
käsienpesualtaan viemäröinnin ympärillä ja putkikoteloiden edustoilla
-varaston lattiassa on kohonnutta kosteutta muovimaton alla lähes koko alalla. Pilarien alaosissa on 
kohonutta kosteutta n. 30 cm korkeudelle ja maalivaurioita. Vasemmassa sivuseinässä on kohonnutta 
kosteutta n. 20 cm korkeudelle.
-lamppuvaraston maalatussa betonilattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta seinien vierustoilla
-varastohuone 018 maalatussa betonilattiassa on kohonnutta kosteutta lattiakaivon ympärillä noin 40cm 
säteellä
-varastohuone 020 maalatussa betonilattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta seinien vierustoilla
-väestönsuojan maalattu betonilattia on kastunut n. 6 m² alalta. Seinän alaosa on kastunut n. 0,5 x 2 m alalta
-varastohuone 031 takahuoneen maalatussa betonilattiassa on kohonnutta kosteutta lähes koko alalla
-varastohuone 032 maalatussa betonilattiassa on kohonnutta kosteutta seinien vierustoilla
-LVI-huoneen maalatussa betonilattiassa on kohonnutta kosteutta lattiakaivon ympärillä n. 0,5 m² alalla. 
Lämpöjohdon venttiili tiputtaa hieman. Myös oikean seinän edustalla betonilattiassa on kohonnutta kosteutta.
-miesten pukuhuoneen B6 pesuhuoneen ulkoseinässä on lievästi kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla 
yhden laattarivin korkeuteen
-päiväkodin siivouskomeron lattiassa on kohonnutta kosteutta muovimaton alla lähes koko alalla
-päiväkodin keittiön lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla lähes koko alalla
-päiväkodin ruokailutilan lattiassa on paikoin lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla
-päiväkodin tuulikaapin lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla lähes koko alalla, samoin 
portaiden alla olevan varaston betonilattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta
-pukuhuone B5 pesuhuoneen lattiassa on kohonnutta kosteutta muovimaton alla koko alalla, matto on 
paikoin irti alustastaan. Myös wc:n ja pukuhuoneen lattioissa on kohonnutta kosteutta muovimaton alla. Matto 
on paikoin irti alustastaan.
-pukuhuone B4 lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla. Wc:n lattiassa on kohonnutta 
kosteutta muovimaton alla koko alalla. Pesuhuoneen lattiassa takaseinän edustalla on lievästi kohonnutta 
kosteutta muovimaton alla n. 0,5 m leveydellä. Eteisen seinien alaosissa on kohonnutta kosteutta 10 cm 
korkeudelle, sekä lattiassa seinien edustoilla on lievästi kohonnutta kosteutta.
-LVI-huone (iso) oviaukon vasemmalla puolella seinän alaosassa on kohonnutta kosteutta n 20 cm 
korkeuteen. Pilarin alaosa on kastunut 20 cm korkeuteen.
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-naisten pukuhuoneen lattiassa on kohonnutta kosteutta muovimaton lähes koko alalla, matto on paikoin irti. 
Ulkoseinä on kastunut n. 1,5 m korkeuteen (maalattu tiili). Pilarin alaosassa on kohonnutta kosteutta. 
Kylpyhuoneen suihkunurkkien seinissä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla yhden laattarivin 
korkeuteen.
-pukuhuone 006 (naisten pukuhuoneen vieressä) laatoitetussa lattiassa on kohonnutta kosteutta oviaukon 
edustalla ja pesualtaan kohdalla. Seinän alaosassa on kohonnutta kosteutta n. 20 cm korkeudelle.
-naisten pukuhuone 2/sairaala-apuvälineet- huoneen takaseinä on kastunut n. 1,8 m korkeuteen. Seinän läpi 
on valunut hieman vettä lattialle. Naisten pukuhuoneen kylpyhuoneen vastaisen seinän alaosassa on 
kohonnutta kosteutta. Lattiassa on kohonnutta kosteutta muovimaton alla lähes koko alalla.
-kellarikäytävän massalattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta suurelta osin. Kellarikäytävän lattia on 
kastunut suurelta osin muovimaton alta. Muovimatto on irronnut alustastaan aiemmin korjatuilta kohdilta.

1. KERROS:
-siivouskomeron 144 levykotelon laatoitus on irti, laattoja puuttuu (kuiva)
-huoneen 158 patterisyvennyksen maalatussa betonilattiassa on lievästi kohonutta kosteutta (ei havaittu 
vuotoa)
-laboratoriotilojen 1.6 laatoitetussa lattiassa on kopoa ulkoseinän edustalla lähes koko matkalta. 
Huuhteluhuoneen alakaappien sokkelilevy on vaurioitunut kosteudesta (kuiva).
-huoneen 1.8 (EKG) lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla pesualtaan viemäröinnin 
ympärillä n. 20 cm säteellä. Matto on irti alustastaan putken ympäriltä.
-wc:n 1.27 lattialaatoitus on kopona koko alalta, lattia on lievästi kastunut
-wc:n 1.24 lattia on lievästi kastunut, paikoin kopoa
-kylpyhuoneen 1.25 lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta n. 1 m² alalla. Kylpyhuone on ollut lukittuna 
pidemmän aikaa huoltomiehen kertoman mukaan. 
-huone M. Korkiamäki lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla wc:n oven kohdalla. 
Mattosauma on auki -> todennäköisesti siivousvesiä.
-tuulikaapissa (pyykkivaraston vieressä) on kosteuden aiheuttama hajuhaitta. Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta muovimaton alla lähes koko alalla. Seinien alaosissa on lievästi kohonnutta kosteutta n. 20 cm 
korkeuteen (maakosteus/sadevedet).

2. KERROS:
-kylpyhuoneen 210 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 0,8 m korkeuteen ja n. 1,5 m 
leveydeltä. Kylpyhuonetta oli käytetty -> lattialla irtovettä.
-Inva wc:n 211 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 0,8 m korkeuteen. Lattian 
massapinnoitteessa olevan halkeaman kohdalla on lievästi kohonnutta kosteutta (n. 2 m pitkä).
-huuhteluhuoneen 213 massalattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta pesualtaan viemäriputken ympärillä n. 
10 cm säteellä
-kylpyhuoneen 216 suihkunurkan seinien alaosissa on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 40 cm 
korkeuteen. Massalattia on lievästi kastunut n. 1 m² alalta. Käytävän kylpyhuoneen vastaisessa seinässä on 
kohonnutta kosteutta, myös lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla.
-inva wc:n 217 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 0,8 m korkeuteen. Massalattia on 
lievästi kastunut seinän edustalta.
-huoneen 235 lattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta muovimaton alla pesualtaan viemäriputken ympärillä 
n. 15 cm säteellä
-kylpyhuoneen 245 suihkunurkan molemmissa seinissä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla yhden 
laattarivin korkeuteen n. yhden metrin leveydellä
-inva wc:n 246 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla yhden laattarivin korkeuteen n. yhden 
metrin leveydellä
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Päiväys Paikka Allekirjoitus

3.12.2013 HELSINKI Jani Streng

-huuhteluhuoneen 249 massalattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta huuhtelualtaan viemäriputken ja 
lattiakaivon ympärillä n. 30 cm säteellä
-inva wc:n 250 seinän alaosassa on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 40 cm korkeuteen ja n. yhden 
metrin leveydellä. Massalattiassa on lievästi kohonnutta kosteutta halkeaman kohdalla.
-kylpyhuoneen 251 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla kahden laattarivin korkeuteen n. 
yhden metrin leveydellä

3. KERROS:
-huoneen 303 lattiassa on kohonnutta kosteutta muovimaton alla n. 3 m² oikeanpuoleisen patterin edustalla. 
Ulkoseinän alaosa on kastunut n. 40 cm korkeuteen patterin kohdalta ja patterin oikealta puolelta.
-siivouskomeron 312 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 0,5 m korkeuteen ja n. yhden 
metrin leveydellä
-huuhteluhuoneen 313 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. yhden metrin leveydellä 
huuhtelualtaan kohdalla ( seinää ei pääse mittaamaan kauttaaltaan)
-kylpyhuoneen 316 suihkunurkan seinissä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 40 cm korkeuteen n. 
yhden metrin leveydellä. Massalattiassa on kohonnutta kosteutta seinien edustoilla n. 30 cm leveydellä. 
Käytävän kylpyhuoneen vastaisen seinän alaosassa on kohonnutta kosteutta, samoin muovimaton alla 
seinän edustalla n. 30 cm leveydellä.
-inva wc:n 317 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. kahden laattarivin korkeuteen n. 0,5 m 
leveydellä
-kylpyhuoneen 345 suihkunurkan seinissä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 20 cm korkeuteen n. 
yhden metrin leveydellä
-inva wc:n 346 seinässä on kohonnutta kosteutta seinälaattojen alla n. 20 cm korkeuteen n. yhden metrin 
leveydellä
-huone 363 lattiassa on kohonnutta kosteutta muovimaton alla n. 50 cm leveydellä parvekkeen oven 
edustalla -> sadevesiä

ULLAKKO:
-katon puurakenteissa havaittiin kosteuden aiheuttamia värjäymiä, mutta pinnoilla ei todettu kohonnutta 
kosteutta -> ei aktiivisia vuotoja. Tarvittaessa tarkastettava sade-/sulamisvesien aikana.

TOIMENPIDESUOSITUKSET:

-kellarikerroksessa ulkopuolisen kosteuden pääsy rakenteisiin on estettävä / pinnotteiden uusiminen 
hengittävillä materiaaleilla. Korjaustöistä on laadittava erillinen korjaussuunnitelma. Ennen korjaustöitä 
rakenteiden kosteusmittaus porareikämittauksin ja tarvittaessa rakenteiden koneellinen kuivaus.
-1.-3. kerroksissa kosteusvaurioalueilla pinnoitteiden poisto kastuneilta seinä- ja lattiapinnoilta puhtaalle 
betonipinnalle ja rakenteiden koneellinen kuivaus. Märkätilojen vedeneristys on puutteellinen, joten 
suositellaan kaikkien märkätilojen saneerausta.
3. kerroksen huoneen 303 kosteusvaurion aiheuttajan selvittäminen (patterissa ei havaittu vuotoa).
3. kerroksen parvekkeen kohdalla sade- / sulamisvesien pääsy rakenteisin on estettävä.
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Kuva 1

Kellarikerros, tavaran vastaanotto. 
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta muovimaton alla pilarin 
ympärillä.

Kuva 2

Kellarikerros, vanha obduktiohuone.
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta muovimaton alla pilarien 
ympärillä, sekä putkikoteloiden 
edustalla.

Kuva 3

Kellarikerros, varasto.
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta muovimaton alla koko 
alalla. Pilarien alaosissa on 
kohonnutta kosteutta.
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Kuva 4

Kellarikerros, lamppuvarasto.
Maalattu lattiabetoni on lievästi 
kastunut seinien edustoilta.

Kuva 5

Kellarikerros, varastohuone 018.
Maalatussa lattiabetonissa on 
kohonnutta kosteutta lattiakaivon 
ympärillä n. 40 cm säteellä.

Kuva 6

Kellarikerros, varastohuone 020.
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta seinien vierustoilla.
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Kuva 7

Kellarikerros, väestönsuoja.
Vanhan hätäpoistumisluukun 
kohdalla, lattiassa ja seinässä, on 
kohonnutta kosteutta.

Kuva 8

Kellarikerros, varastohuone 031.
Takahuoneen maalatussa 
lattiabetonissa on lievästi kohonnutta 
kosteutta koko alalla.

Kuva 9

Kellarikerros, varastohuone 032.
Maalatussa lattiabetonissa on 
lievästi kohonnutta kosteutta seinien 
vierustoilla.

Raksystems-Anticimex,  Sorvaajankatu 11a B,  00880  HELSINKI
puh. 0 207 495 711  fax 0 207 495 747
e-mail: helsinki@racx.fi  www.raksystems-anticimex.fi

Tutkimusraportti
TILAUSNUMERO: 65078

- 12 / 26 -



Kuva 10

Kellarikerros, LVI-huone.
Maalatussa lattiabetonissa on 
kohonnutta kosteutta lattiakaivon 
ympärillä n. 0,5 m² alalla. 
Lämpöjohdon venttiili tiputtaa 
lattialle.

Kuva 11

Kellarikerros, pukuhuone B6.
Pesuhuoneen ulkoseinän alaosassa 
on lievästi kohonnutta kosteutta 
yhden laattarivin korkeuteen.

Kuva 12

Päiväkoti, siivouskomero.
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta muovimaton alla koko 
alalla.

Raksystems-Anticimex,  Sorvaajankatu 11a B,  00880  HELSINKI
puh. 0 207 495 711  fax 0 207 495 747
e-mail: helsinki@racx.fi  www.raksystems-anticimex.fi

Tutkimusraportti
TILAUSNUMERO: 65078

- 13 / 26 -



Kuva 13

Kellarikerros, pukuhuone B4.
Lattiassa on paikoin lievästi 
kohonnutta kosteutta muovimaton 
alla.

Kuva 14

Kellarikerros, LVI-huone.
Seinissä on paikoin kohonutta 
kosteutta.

Kuva 15

Kellarikerros, käytävä.
Lattiapinnoite on uusittu 2-
komponenttimassalla. Lattiassa on 
lievästi kohonnutta kosteutta suurelta 
osin.
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Kuva 16

Kellarikerros, naisten pukuhuone.
Ulkoseinä on kastunut kaapiston 
takaa n. 1,5 m korkeuteen.

Kuva 17

Kellarikerros, pukuhuone 006 
(naisten pukuhuoneen vieressä).
Seinän alaosassa on kosteutta. 
Lattiassa on kohonnutta kosteutta 
käsienpesualtaan edustalla.

Kuva 18

Kellarikerros, naisten pukuhuone2 / 
sairaala-apuvälineet.
Takaseinä on kastunut n. 1,8 m 
korkeuteen. Seinästä on valunut 
vettä lattialle. Lattiassa on lievästi 
kohonnutta kosteutta lähes koko 
alalla.
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Kuva 19

1. kerros, siivouskomero 144.
Laatoitus on irronnut levykotelosta 
(kuiva)

Kuva 20

1. kerros, huone 158.
Patterisyvennyksessä, maalatussa 
betonissa, on lievästi kohonnutta 
kosteutta. Lattiassa muovimaton alla 
ei todettu normaalista poikkeavaa 
kosteutta pintamittauksin.

Kuva 21

1. kerros, laboratoriotilat 1.6.
Lattialaatoitus on kopona ulkoseinän 
edustalta n. 0,5m lähes koko 
matkalta.
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Kuva 22

1. kerros, laboratoriotilat 1.6.
Alakaappien sokkelilevyt ovat 
vaurioituneet (kuivia).

Kuva 23

1. kerros, huone 1.8 (EKG).
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta muovimaton alla 
käsienpesualtaan viemäröinnin 
ympärillä.

Kuva 24

1. kerros, wc 1.27.
Lattialaatoitus on kopona koko 
alalta. Lattia on lievästi kastunut 
laattojen alta.

Raksystems-Anticimex,  Sorvaajankatu 11a B,  00880  HELSINKI
puh. 0 207 495 711  fax 0 207 495 747
e-mail: helsinki@racx.fi  www.raksystems-anticimex.fi

Tutkimusraportti
TILAUSNUMERO: 65078

- 17 / 26 -



Kuva 25

1. kerros, wc 1.24.
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteuta lähes koko alalla. Laatat 
ovat paikoin kopona.

Kuva 26

1. kerros, tuulikaappi.
Tilassa on hajuhaitta. Lattiassa on 
lievästi kohonnutta kosteuta lähes 
koko alalla. Seinien alaosissa on 
lievästi kohonutta kosteutta ulko-
ovien edustalla.

Kuva 27

1. kerros, huone M. Korkiamäki.
Wc:n edustalla on lievästi 
kohonnutta kosteutta muovimaton 
alla mattosauman kohdalla.
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Kuva 28

2. kerros, kylpyhuone 216.
Seinässä ja lattiassa on kohonnutta 
kosteutta, myös käytävän puolella.

Kuva 29

2. kerros, huuhteluhuone 213.
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta pesualtaan viemäröinnin 
ympärillä n. 10 cm säteellä.

Kuva 30

2. kerros, inva wc 211.
Seinässä on kohonnutta kosteutta 
kylpyhuoneen 210 vastaisella 
seinällä. Lattiassa on lievästi 
kohonnutta kosteutta 
massapinnoitteessa halkeaman 
kohdalla.
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Kuva 31 

2. kerros, kylpyhuone 210.
Sekoittajaseinässä on kohonnutta 
kosteutta paikoin n. 80 cm n. 1,5 m 
leveydellä.
Lattialla oli irtovettä.

Kuva 32

2. kerros, inva wc 217.
Seinässä on kohonnutta kosteutta 
altaan kohdalla n. 80 cm korkeudelle 
n. 1m leveydellä.

Kuva 33

2. kerros, kylpyhuone 245.
Suihkunurkan seinissä on 
kohonnutta kosteutta yhden 
laattarivin korkeudelle.
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Kuva 34

2. kerros, inva wc.
Seinän alaosassa on lievästi 
kohonnutta kosteutta 1 laattarivin 
korkeuteen kylpyhuoneen 245 
vastaisella seinällä.

Kuva 35

2. kerros, huuhteluhuone 249.
Lattiassa on lievästi kohonnutta 
kosteutta kaivon ja viemäriputken 
ympärillä.

Kuva 36

2. kerros, inva wc 250.
Seinässä on lievästi kohonnutta 
kosteutta wc-istuimen vieressä n. 40 
cm korkeudelle n. 1 m leveydellä.
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Kuva 37

2. kerros, kylpyhuone 251.
Sekoittajaseinässä on kohonnutta 
kosteutta 2 laattarivin korkeuteen n. 
1m leveydellä.

Kuva 38

2. kerros, huone 235.
Lattiassa on lievästi kohonutta 
kosteutta muovimaton alla 
käsienpesulataan viemäriputken 
ympärillä n. 15 cm säteellä.

Kuva 39

1. kerros, huone 1.25.
(tilan ovet olivat lukossa, ei päästy 
kiertämään järjestyksessä).
Lattiassa on kohonnutta kosteutta 
muovimaton alla käsienpesualtaan 
edustalla n. 1 m² alalla.
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Kuva 40

3. kerros, huone 303.
Lattiassa on kohonnutta kosteutta 
oikeanpuoleisen patterin edustalla n. 
3 m² alalla.

Kuva 41

3. kerros, huone 312. Seinässä on 
kohonnutta kosteutta n. 0,5 m 
korkeuteen n. 1m leveydellä 
pesualtaan kohdalla.

Kuva 42

3. kerros, huuhteluhuone 313.
Seinässä huhtelualtaan takana 
kohonnutta kosteutta laattojen alla n. 
1 m leveydellä.
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Kuva 43

3. kerros, kylpyhuone 316.
Suihkunurkan seinissä on 
kohonnutta kosteutta n. 0,4 m 
korkeudelle. Massalattiassa on 
kohonnutta kosteutta seinien 
edustalla n. 30 cm leveydellä.
Vastakkaisella puolella käytävän 
seinä- ja lattiapinnoilla on kohonutta 
kosteutta.

Kuva 44

3. kerros, inva wc 317.
Seinässä on lievästi kohonnutta 
kosteutta altaan alapuolella n. 2 
laattarivin korkeuteen.

Kuva 45

3. kerros, kylpyhuone 345.
Suihkunurkan seinissä on 
kohonnutta kosteutta n. 1 m 
leveydellä ja n. 20 cm korkeudelle.
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Kuva 46

3. kerros, inva wc 346.
Seinässä on kohonnutta kosteutta
sekoittajan kohdalla n. 1 m 
leveydellä n. 20 cm korkeuteen.

Kuva 47

3. kerros, huone 363.
Lattiassa on kohonnutta kosteutta 
muovimaton alla parvekkeen oven 
edustalla n. 0,5 m leveydellä.

Kuva 48

Yläpohja.
Katossa näkyi paikoin läpivientien 
läheisyydessä kosteuden 
aiheuttamia värjäymiä, mutta 
pinnoilla ei todettu kohonnutta 
kosteutta.
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Kuva 49

Yläpohja

Kuva 50

Yläpohja
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