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Katriinan sairaala 
Katriinankuja 4 
01760 Vantaa 

 

 

 
Kaivon padotuskoe 
 

Sisäpihojen kaivojen vuodot  

 

1. Lähtötiedot ja kohteen kuvaus 
Tutkittu kohde on Vantaalla sijaitseva Katriinan sairaala. Kiinteistö on rakennettu 70-
luvulla ja toimii terveyskeskuksena ja sairaalana. 2. kerroksen vuodeosastoilla on sisä-
pihan terassit, joissa on välipohja rakenteena ontelolaatat ja lämmöneristyksen päälle 
rakennetut bitumikermieristykset.  

Kohteessa pidettiin katselmus 5.6.2012 (Miika Virtanen, Vahanen Oy ja jossa katsel-
moitiin vuotopaikat sisältäpäin (huoneet 137 ja 140)ja tarkastettiin silmämääräisesti 
kaivot ulkona sisäpihalla.  

20.9.2012 suoritetulla tarkastuskäynnillä kohteessa yhdelle terassin kaivolle suoritettiin 
vesipainekoe, jonka tarkoituksena oli selvittää kaivon liittymien vedenpitävyys. Tar-
kastuksen suorittivat Miika Virtanen, Vahanen Oy ja Petri Sallinen, Vahanen Oy. 

 

2. Aistinvaraiset havainnot sisäpuolelta  

 
Kohteen sisäpuolisissa betonirakenteissa huoneessa 137 ja 140 havaittiin vesivuotojäl-
kiä (kuvat 1. ja 2.). 

Kaivon läheisyyteen betonirakenteisiin on aistinvaraisten havaintojen perusteella ker-
tynyt suoloja, joiden perusteella kaivojen liittymissä on ollut pidemmän aikaa vesi-
vuotoja. Suurimpia vesivuodot ovat terassikaivojen läpivientiputkien läheisyydessä, 
mutta osa vedestä on kulkeutunut ontelolaattojen saumoja pitkin, ja vuotanut raken-
teesta eri kohdasta kuin varsinainen vuotokohta (kuva 3). 
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Kuva 1. Terassikaivon läpivienti terveyskeskuksen puolella. 

 

 
Kuva 2. Terassikaivon läpivienti fysioterapian puolelta. 

 
 

Betonista liuenneita  
suoloja 
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Kuva 3. Vesivuotojälkiä pihakannen alapuolella olevassa välipohjarakenteessa. 

Vesivuotojen aiheuttamia jälkiä oli havaittavissa terveyskeskuksen puolella olevan seu-
rantahuoneen alaslasketussa katossa (kuva 4). Lisäksi kaivoliittymistä oli vuotanut sa-
man huoneen lattialle (kuva 5).  
 

 
Kuva 4. Vesivuotojälkiä alaslasketussa katossa. 
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Kuva 5. Kaivoliittymästä vuotanutta vettä terveyskeskuksen puolella olevan tutkimus-
huoneen lattialla. 

On mahdollista, että vuotovedet ovat kastelleet seurantahuoneen lattia –ja seinäraken-
teita. 
 

3. Sadevesikaivon vesipadotuskoe 
 
Terveyskeskuksen tilojen yläpuolella pääsisäänkäynnin puoleiseen sadevesikaivoon 
suoritettiin vesipadotuskoe. Kaivon liitosputki tulpattiin alapuolelta viemäritulpalla ja 
kaivo täytettiin vedellä vedeneristeen liittymien yläpuolelle saakka. Veden annettiin ol-
la kaivossa n.30min, jonka jälkeen tarkastettiin alapuolelta vuodon määrä ja yläpuolel-
ta veden pinnan korkeus. 
 
Terassin puolelta (yläpuolelta) tehdyn tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että veden-
pinta oli hieman laskenut. Pihakannen alapuolelta terveyskeskuksen seurantahuonees-
ta voitiin havaita vesivuodon voimakas tehostuminen (kuva 6). 
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Vesivuotoa havaittiin eri puolilta kaivon läpiviennin ympärillä olevaa täytevalua. Ais-
tinvaraisten havaintojen perusteella vedeneristyskermit olivat kiinni kaivon laipassa. 
On mahdollista, että vuotokohta on kaivon rakenteissa tai läpivientiputkessa. Kaivossa 
olevaa vauriota ei voitu aistinvaraisilla tutkimuksilla havaita. 

 
Kuva 6. Vesivuoto voimistui padotuskokeen aikana merkittävästi. 
 

4. Havainnot pihakannen puolelta 
 

Padotuksen yhteydessä havaittiin puutteita myös sisäpihan vedeneristyskermi kunnos-
sa ja laadussa. Kuvista 7. ja 8. voidaan havaita, että vesi jää seisomaan vedeneristeen 
päälle, joten vedeneristyksen alla olevat kaatovalut ovat puutteellisia. Vedeneristyksen 
päälle jäävän veden seurauksena bitumikermiin aiheutuu ylimääräistä vesirasitusta ja 
bitumikermi ikääntyy normaalitilannetta nopeammin. Lisäksi talviaikana vedeneris-
tyksen päällä oleva ylimääräinen vesi jäätyy ja aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta ve-
deneristykselle. 

 

Tippavuotoa 
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Kuva 7.  Vesi lammikoituu kaivon viereen. 
 
 

  
Kuva 8. Pihakannessa olevaan vesiuraan jää vesi seisomaan. 
 

Vesiura kaivolle 

Vesi lammikoituu ker-
min päälle 
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Lisäksi havaittiin, että fysioterapian puoleisen pihakannen sadevesikaivossa vedeneris-
tyskermit olivat irti kaivon laipasta (kuva 9). Kaivon puutteellisesta vedeneristyshuo-
van liittymästä pääsee vettä rakenteeseen ja sieltä edelleen alapuolella oleviin tiloihin.  
 

 
Kuva 9. Fysioterapian tilojen yläpuolella olevan pihakannen kaivo, joka sijaitsee pää-
sisäänkäynnin puolella. 
 
Vanhasta rakenneleikkauksesta (kuva 10) havaittiin, että kansirakenteissa olevien vesi-
vuotojen selvittäminen on erityisen hankalaa. Rakenteessa on kaksi erillistä vedeneris-
tyskerrosta, joiden väliin jää yläpohjan lämmöneristys ja betoninen pintalaatta. Pääl-
limmäisessä vedeneristeessä oleva vuotopaikan sijainti saattaa olla eri kohdassa kuin 
alemman vedeneristeen vuotokohta. Lisäksi ylemmän vedeneristeen vuodot saattavat 
kerryttää alemman vedeneristeen päälle paineellista vettä, mikä lisää huomattavasti 
alemman vedeneristeen vuotoriskiä. Vedeneristeiden välisessä eristekerroksessa ei ole 
tuuletusta.  
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Kuva 10. Rakenneleikkaus. 
 
 
 
 
 
 

Punaisen viivan koh-
dalla rakenteessa on 
vedeneriste.  
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5. Johtopäätökset 
Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että kaivoissa ja kaivojen liittymissä on puuttei-
ta, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä. Pihakansien vedeneristyksen alla olevat kaadot 
olivat puutteellisia. Vesi lammikoitui useaan kohtaan vedeneristyshuovan päälle. Sade-
vesien tulisi kulkeutua esteettömästi vedeneristyshuovan päältä kaivoon ja sieltä edelleen 
sadevesiviemäriin. Lisäksi kynnysten kohdalla huovan ylösnostoissa ja kynnysliittymissä 
havaittiin puutteita, jotka vaativat korjaustoimenpiteitä. 

On mahdollista, että terveyskeskuksen lattialla seisonut vesi on kastellut lattiarakennetta. 
 

 
6. Toimenpide-ehdotus 

Pihakansirakenteessa havaittiin niin paljon puutteita. Rakenteiden korjaaminen niin, 
että kaikki puutteet saadaan korjattua, on lähes mahdotonta. Suositeltavaa olisi, että 
molempien pihakansien vanhat rakenteet puretaan välipohjaonteloon saakka ja ra-
kennetaan uudestaan niin, että pihakansien vanhat sadevesikaivot, ovien kynnysraken-
teet ja pihakannen ylösnostot uusitaan. Ennen pihakansirakenteen uusimista työstä tu-
lee tehdä erillinen korjaussuunnitelma, jonka mukaisesti pihakansirakenteiden korja-
ustyö tulee suorittaa.  

Terveyskeskuksen puolella olevan seurantahuoneen lattiarakenteen ja seinien alaosien 
rakennekosteudet olisi suositeltavaa tarkistaa mittaamalla ennen tilojen käyttöönottoa.  

 
 
 

Espoo 28.9.2012 
Vahanen Oy 

 

 
 Miika Virtanen  

 Asiantuntija 

      

 

 

 

 

 

 
 


