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Linnankosken lukio, raapaisu historiasta…

• valmistunut keväällä 1953 koulukäyttöön

• alkuperäisistä rakenteista:
• perustukset, alapohjat ja kellarin seinät betonia, 

alapohjan alla kulkevat putkikanaalit betonia
• pilarit ja primääripalkit betonia
• kantavat väliseinät tiiltä, porrashuoneissa betonia
• väli- ja yläpohjat täytteellisiä (kutterilastu ym.) 

betonirakenteisia alalaattapalkistoja
• vesikattorakenteet puuta, peltikate

• peruskorjauksessa 2000-luvun alussa uusittiin 
pääosin tekniikkaa ja pintoja

• peruskorjauksen yhteydessä laaja vesivuoto 3. 
kerroksessa -> rakenteita kastui 1…3 kerrosten 
alueella

• sisäilman ongelmiin viittaavia seikkoja alettu 
tunnistaa enenevässä määrin 2010-luvulla

• kellaritiloihin tehtiin vuonna 2015 korjaus, jonka 
lähtökotana oli sisäilmaongelmien poistaminen



Rakenteiden kuntotutkimukset ja selvitykset 11/2015…9/2016

• rakennustekninen kuntotutkimus 
• todettiin välipohjatäytteiden laajemmat ongelmat

• tutkimus sisälsi kattavasti rakenneavauksia, 
materiaalinäytteitä ja mittauksia

• kantavien rakenteiden muut selvitykset
• selvitettiin suunnittelun pohjaksi kohteella 

käytettyjä rakenneratkaisuja ja kantavien 
rakenteiden sijainteja

• vanhoja rakennekuvia ei paljoa ollut käytettävissä

• selvitykset sisälsivät lisää rakenneavauksia

• julkisivurappauksen ja vesikaton 
kuntotutkimus

• tutkittiin henkilönostimesta käsin julkisivujen 
rappaukset ja vesikatteet

• sisälsi pääasiallisesti visuaalisen ja ”kolkuttelu” 
osuuden



Hankesuunnittelu 6/2016…9/2016

• hankesuunnitteluryhmän kokoaminen
• hankesuunnitteluryhmä koottiin 6/2016

• hankesuunnitteluvaiheessa oli tilaajan kanssa 
yhteistyössä arkkitehti, lvis-suunnittelijat, 
rakennesuunnittelija sekä kohteen kuntotutkimuksien 
vastuuhenkilö

• korjausratkaisun arviointi ja päättäminen
• tehtyjen tutkimusten ja selvitysten pohjalta päädyttiin 

välipohjatäytteiden poistamiseen, rakenteiden 
perusteelliseen puhdistamiseen ja hallitsemattomien 
ilmavuotojen poistamiseen

• ohjaava ajatus tilaajalla oli, että kompromisseja ei tehdä: 
vaikeasti toteutettavat asiat eivät estä niiden tekemistä

• valittu korjaustapa tuo tullessaan mittavat purku- ja 
uudelleenrakentamistyöt -> mahdollisuus parantaa 
toiminnallisuutta ja päivittää tilaratkaisuja 

• asbesti- ja haitta-ainekartoitus
• täydennettiin kuntotutkimuksen yhteydessä saatua 

materiaalia ja laadittiin AHA-kartoituksen raportti



Toteutussuunnittelu 10/2016…1(2)/2017

• toteutussuunnittelun suunnitteluryhmä
• hankesuunnitteluryhmä jatkoi totutussuunnittelussa

• suunnitteluryhmää täydennettiin akustiikan 
suunnittelijalla 

• suunnittelua ohjattiin suunnittelukokouksissa ja 
suunnitteluaika jousti -> tilaaja loi edellytykset 
laadukkaalle lopputulokselle

• terve talo - toteutusmalli
• kohde päätettiin toteuttaa terve talo - toteutusmallilla

• teknisen suunnittelun aikana hankkeeseen 
kiinnitettiin asiantuntija, joka laati terve talo -
asiakirjan hankkeelle 

• suunnitelmat auditoitiin asiantuntijan toimesta 
terveellisen lopputuotteen varmistamiseksi



Työmaatoteutus 5/2017…9/2018 • työmaa
• työmaatoteutus kohteella alkoi 5/2017

• alkuvaiheessa työmaalla on tehty purku- ja 
puhdistustöitä, rakennevahvistuksia ja läpivientejä 

• yllätyksiltä ei ole vältytty: ruokalan alapohjarakenne mm. 
poikkeaa oletetusta ja osin välipohjan purettavat 
lattiavalut ovat olleet oletettua paksumpia

• terve talo - valvonta
• terve talo - toteutusmallia ao. asiakirjassa kuvatun 

mukaisesti valvomaan on kiinnitetty erillinen henkilö

• alkuvaiheessa keskiössä on ollut pölynhallinta ja 
puhdistustyön onnistumisen todentaminen

• seuraavana merkittävänä asiakokonaisuutena on 
kosteudenhallinnan valvonta jota seuraa mm. 
puhtaustarkastukset alakattojen sulkemisvaiheessa  

• työmaan tilanne 10/2017 lopussa
• purkutyöt on pääosin saatu tehtyä ja suuri osa 

välipohjarakenteiden puhdistustyöstä on tehty

• uusien lattiarakenteiden tekeminen on käynnistynyt

Hankkeen kustannus on noin 9,1 miljoonaa euroa.


