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1. JOHDANTO 

Mikkelin kaupungin toimeksiannosta Ramboll Finland Oy on suorittanut Mikkelin vanhan veturital-
lin rakenteiden kunto- ja haitta-ainekartoituksen, sisäilmastoselvityksen, maaperän ympäristö- ja 
geoteknisen tutkimuksen sekä rakennuksen sisätilojen kartoituksen. Nämä selvitykset ja koko-
naiskuvan muodostaminen Veturitallialueesta ovat tehty päätöksenteon tueksi mietittäessä Vetu-
ritallien tulevaa käyttömuotoa. Eräs vaihtoehto on, että Veturitalliin sijoitetaan näyttely- ja muuta 
kokoontumistilaa. Tämän raportin yhteenvedossa on esitetty tulkintaa ja toimenpidesuosituksia 
juuri tätä käyttömuotoa silmälläpitäen.  
 
Rakenteiden kuntokartoituksella selvitettiin kantavien rakenteiden vauriot ja vaurioiden syntyme-
kanismit sekä kantavien rakenteiden kapasiteetti. Kuntokartoitus sisälsi laastinäytteiden ottoa ja 
kosteusmittauksia. 
 
Rakenteiden haitta-ainekartoitus perustui asiakirjatietoihin, kokemusperäiseen tietoon ja raken-
teista otettuihin materiaalinäytteisiin. Materiaalinäytteistä tutkittiin mahdollista asbestin käyttöä 
sekä PCB- ja PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. 
 
Sisäilmaselvityksessä otettiin pannuhuoneesta ja kahdesta hallista ilmanäytteet, joista analysoi-
tiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet. Lisäksi seinärakenteiden materiaalinäytteistä 
analysoitiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia.  
 
Veturitallien alapuolelta on otettu maanäytteitä vuonna 2009 yhteensä viidestä tutkimuspistees-
tä. Maaperä todettiin paikoin pilaantuneeksi öljyjakeilla (>C10-C40) ja PAH-yhdisteillä. Nyt suorite-
tun ympäristöteknisen tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää tallien alapuolisen maaperän pi-
laantuman laajuutta ja laatua. Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin tallien tiili- ja betonilattioiden 
haitta-ainepitoisuuksia sekä –liukoisuusominaisuuksia, tulevaa mahdollista lattian purkua ja pur-
kujätteen jatkokäsittelyä silmälläpitäen. 
 
Geoteknisessä tutkimuksessa selvitettiin rakennuksen alapuolisen maaperän laatua painokairaus-
ten ja pilaantuneen maan tutkimusten yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella. 
 
Rakennuksen sisätilamittauksissa kartoitettiin olemassa olevat rakenteet ja tilat.  Kartoituksista 
on laadittu myös sähköisessä muodossa olevat piirustukset. 
 
Tilaajan edustajana työssä on toiminut Mikkelin kaupungin tekninen johtaja Jorma Holopainen. 
Ramboll Finland Oy:ssä työstä on vastannut projektipäällikkönä ins. Mikko Penttinen. 
 
 

2. KOHDETIEDOT 

2.1 Sijainti ja omistus 
 
Mikkelin vanha veturitalli sijaitsee Mikkelin satama-alueen läheisyydessä Ratakadulla. Kohteen 
kiinteistörekisteritunnus on 491-413-1-3 ja omistaja Senaattikiinteistöt. Kohteen sijainti on esi-
tetty kuvassa 1. 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

 

 
Kuva 1. Sijaintikartta. 
 
 

2.2 Pinta- ja pohjavedet 
 
Pintavedet imeytyvät maahan. Lähin vesistö, Saimaa, sijaitsee noin 315 metrin etäisyydellä koil-
lisessa. Veturitallinlahti-niminen vesialue sijaitsee noin 65 m etäisyydellä veturitallista itään. Ve-
turitallinlahti oli vielä 1950-luvulla kiinteä osa Saimaata, mutta VT-5 rakentamisen yhteydessä se 
rajautui erilliseksi "lammekseen". Lampi purkaa vetensä Kaihunlahden ja Pursialanlahden kautta 
Saimaaseen. Lammen pinta-ala on noin 3,6 ha. 
 
Saimaan pinnantaso 13.12.2011 oli +75.52 (N60). Saimaan keskivesi (MW) on +75.84, alivesi 
(NW) +75.01 ja ylivesi (HW) +76.49. 
 
Veturitalli sijaitsee vedenhankinnan kannalta tärkeäksi luokitetulla pohjavesialueella (Pursiala 
0649151). Alueen pohjavesi havaittiin veturitallien läheisyydessä olevissa pohjaveden havainto-
putkissa GA3 ja GA5 tasoilla +75.56 ja +75.53 (N60), eli noin 3 metrin syvyydellä lattiapinnasta 
(13.12.2011). 
 
 

2.3 Aikaisemmat tutkimukset 
 
Vuonna 2009 veturitallin alapuolisen maaperän tilaa selvitettiin ympäristöteknisin tutkimuksin 
(Golder Associates Oy). Tutkimuksessa veturitallien perustusten alapuolisissa maista (pilttuut 5, 
4 ja 2) otetuissa näytteissä havaittiin osin voimakkaasti öljyhiilivedyillä pilaantunutta maata 
(maks. pitoisuus 12 750 mg/kg) ja PAH -yhdisteillä pilaantunutta maata (32 mg/kg). Myös latti-
asta otetusta betoninäytteessä todettiin voimakasta pilaantuneisuutta (öljyhiilivedyt 8 700 
mg/kg). 
 
 



 
 
 

 
 
 

 

3. RAKENTEIDEN KUNTOTUTKIMUS 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kantavien rakenteiden vauriot ja vaurioiden syntymeka-
nismit sekä kantavien rakenteiden kapasiteetti. Rakenteiden kuntotutkimuksesta on laadittu eril-
linen raportti, joka on esitetty tämän yhteenvetoraportin liitteenä 1 ja haitta-ainekartoituksesta 
erillinen raportti, joka on yhteenvetoraportin liitteenä 2. Tässä raportissa kerrotaan lyhyesti suo-
ritetut toimenpiteet ja tutkimusten johtopäätökset. 
 

3.1 Tutkimus ja näytteenotot 
 
Rakennekatselmus kohteessa suoritettiin 2-4.11.2011. Havaintoja tehtiin perustuksista, kantavis-
ta seinistä ja pilareista, palkeista, ala-, väli- ja yläpohjista sekä kirjattiin yleisesti muita havainto-
ja. Rakennelaskelmien laatimisessa täytyi tehdä lähtötietojen puutteen vuoksi paljon oletuksia. 
 
Rakenteiden kuntotutkimusten yhteydessä otettiin laastinäytteitä ja suoritettiin kosteusmittauk-
sia. Lisäksi otettiin asbesti ja haitta-ainenäytteitä, joista on kerrottu tarkemmin kappaleessa 4.  
 
Muurauslaasteista otettiin yksi näyte alkuperäiseltä osalta ja kaksi näytettä laajennusosalta siten, 
että laastia otettiin rapautuneiden tiilien alueelta ja vaurioitumattomalta seinältä. Laastinäytteet 
lähetettiin analysoitavaksi Nordkalk Oy Ab:n kemian laboratorioon. 
 
Rakenteiden suhteellista kosteutta mitattiin koepalamenetelmällä, koska rakennuksen ja raken-
teiden lämpötila oli liian alhainen porareikämittauksille (+5…+8 oC). Mittaukset tehtiin näkyvien 
vaurioiden perusteella tilan 1 tiiliväliseinästä ja tilan 7 betonipilarista sekä ulkoseinästä. Lisäksi 
tehtiin vertailumittaus tilan 3 kuivalta vaikuttavasta väliseinästä. 
 

3.2 Johtopäätökset 
 
Ulko- ja väliseinissä olevat halkeamat ovat aiheutuneet perustusten epätasaisesta painumisesta. 
Painuminen on todennäköisesti aiheutunut maaperän kantavuuden vaihtelusta rakennusalueella. 
On myös mahdollista, että halkeamat ovat aiheutuneet rakennuksen kylmäksi jättämisen aiheut-
tamasta routimisesta. Jos maaperää kuivatetaan tai rakennusta pidetään kylmillään, routimista 
tai painumista saattaa tapahtua jatkossakin. Tällöin painumisen aiheuttaa silttisen maaperä ku-
tistuminen ja lankkuarinan lahoaminen. 
 
Yläpohjan kantavien betonirakenteiden kantavuus on heikko johtuen sekä materiaaleista, että 
työn laadusta. I-palkkien ruostuminen on johtunut noen ja kattovuotojen yhteisvaikutuksesta. 
Rakennuksen kylmänä olo rasittaa kattorakenteita normaalia enemmän, koska lunta ei sula siinä 
määrin kun rakennusta vielä lämmitettiin.  
 
Laajennusosan ulkoseinän tiilet eivät ole pakkasenkestäviä kosteina. Aikaisemman katon vesi-
vuotojen ja lyhyiden räystäiden vuoksi tiiliseinässä on laajoja rapautuneita alueita. 
 
Rakennuksen sisäpuolinen täyttömaa ei katkaise riittävästi kosteuden nousua. Ongelma korostuu 
alapohjasta puuttuvan lämmöneristyksen vuoksi. Tila 11 (toimistot) alueella tiilialapohjan päälle 
tehty puurakenteinen, sahanpurulla eristetyssä alapohjassa on suuri kosteusvaurioitumisen riski. 
 
Väliseinistä ja pilareista todennäköisesti puuttuu kosteuden nousun katkaiseva kerros. Alkuperäi-
sellä osuudella kosteuden nousun estää tiiliseinän ja kivilatomuksen välinen lohkokivisokkeli. 
Lohkokivet tosin toimivat myös kylmäsiltana. Laajennusosan ulkoseinissä on kosteudennousun 
katkaiseva bitumisively perusmuurin ja ulkoseinän rajakohdissa. 
 
 

4. RAKENTEIDEN HAITTA-AINEKARTOITUS 

Rakenteiden haitta-aineainekartoitus suoritettiin kuntotutkimusten yhteydessä. Kartoitus perus-
tuu asiakirjatietoihin, kokemusperäiseen tietoon ja otettuihin materiaalinäytteisiin. Haitta-
ainekartoituksesta on laadittu erillinen raportti, joka on esitetty tämän yhteenvetoraportin liittee-
nä 2. Betoni- ja tiililattioiden haitta-aineselvitykset suoritettiin ympäristöteknisen tutkimuksen 



 
 
 

 
 
 

 

yhteydessä (kts. kohta 6). Tässä raportissa kerrotaan lyhyesti suoritetut tutkimukset ja tutkimus-
tulokset. 
 

4.1 Tutkimukset 
 
Havaintoja asbestista ja muista haitta-aineita sisältävistä materiaaleista tehtiin kohdekäynnin yh-
teydessä. Lisäksi kohdekäynnin yhteydessä yhteensä 4 PCB-, 6 PAH- ja 11 asbestimateriaalinäy-
tettä, jotka tutkittiin RSLab Oy:n laboratoriossa Jyväskylässä. 
 

4.2 Tutkimustulokset 
 
Laboratorioanalyyseissä asbestia todettiin tilan 1 yläpohjan aluskatteena olevassa bitumikermis-
sä. Lisäksi kohdekäynnin yhteydessä asbestia havaittiin mm.  

- lämpöputkien ja vesisäiliön eristeissä (asbestimassa),  
- savunpoistopiippujen ja yläpohjan välissä paloeristeissä (asbestipahvi) 
- osassa katoissa ja väliseinissä mineriittilevyinä (suurin osa pudotettu lattialle) 
- lämpökeskuksen ja öljysäiliötilan paloluukuissa (asbestipahvi) 
- lämpökeskuksen metallisten savukanavien liitoksissa (asbestipunos) 
- lämpökattilan sisäosien eristeenä (asbestipahvi ja –punos) 
- putkien laippaliitoksissa (asbestitiiviste) 
- öljysäiliötilan IV-kanava 

 
Kohdekäynnin yhteydessä PAH-yhdisteitä todettiin mm. kreosoottina ratapölkyissä, sähköjohto-
jen kiinnityslaudoissa ja kangaspäällystetyissä sähköjohdoissa. Laboratorioanalyyseissä PAH-
yhdisteitä todettiin: 

- ulko-ovien ja yläpohjien pikipapereissa 
- ulkoseinien ja perusmuurien välisessä pikisivelyssä 
- alkuperäisen katon bitumikermeissä 

 
PCB-yhdisteet tutkittiin tilan 3 väliseinän harmaasta maalista, tilan 5 lattian punaisesta maalista 
tilan 8 sisävaraston lattian harmaasta maalista ja tilan 10 välipohjan ja seinän öljyyntyneestä 
pinnoitteesta. Näytteissä ei todettu laboratorioanalyysin määritysrajaa ylittäviä pitoisuuksia PCB-
yhdisteitä (<10 mg/kg). 
  
Muista haitta-aineista kohdekäynnin yhteydessä havaittiin lyijyjuotokset valurautaviemäreiden lii-
toksissa. 
 
 

5. SISÄILMASTOTUTKIMUS 

Sisäilmastotutkimuksesta on laadittu erillinen raportti, joka on yhteenvetoraportin liitteenä 3. 
Tässä raportissa kerrotaan lyhyesti suoritetut näytteenotot, analyysit ja analyysitulokset sekä 
johtopäätökset. 
 

5.1 Näytteenotto ja analyysit 
 
Tilojen seinä-, lattia- ja kattopintoja tarkasteltiin aistinvaraisesti.  
 
Sisäilmanäytteitä otettiin yhteensä kolmesta yleisilmeeltään ja ilmastoltaan erilaisilta vaikutta-
vasta tilasta. Sisäilmanäytteet otettiin tilasta 2 (pannuhuone), tilasta 8 (korjaushalli) ja tilasta 1 
(korjaushalli). Näytteet otettiin absorptioputkiin (Tenax-TA) ja niistä analysoitiin RSLab Oy:n la-
boratoriossa Jyväskylässä TD-GC-MS –laitteistolla haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispi-
toisuudet (TVOC). 
 
Materiaalinäytteitä otettiin pistokoeluonteisesti, välttäen selvästi öljyyntyneitä kohtia ja selvästi 
”puhtaita” alueita. Materiaalinäytteitä otettiin yhteensä 11 kappaletta. Näytteitä otettiin neljän 
erillisen tilan seinästä eri syvyyksiltä (tilat 2, 3, 7, 10) ja kahdesta erillisestä pilarista (betoni ja 
tiili). Näytteet lähtettiin RSLAB Oy:n laboratorioon Jyväskylään, missä ne punnittiin ja pestiin he-



 
 
 

 
 
 

 

liumkaasulla Tenax-TA –absorptioputkiin, ja niistä analysoitiin TD-GC-MS –laitteistolla haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC). 
 

5.2 Analyysitulokset 
 
Seinä- ja kattopintojen todettiin olevan noen peitossa. Alapohjien todettiin olevan öljyn ja noen 
peittämiä. Tilassa 8 havaittiin kreosoottiöljyn hajua ja tilan 1 väliseinän läheisyydessä voimakasta 
homeen hajua. 
 
Näytteenottohetkellä rakennuksen sisälämpötila oli vain noin +8oC, mikä vaikutti merkittävästi 
näytteistä saataviin tuloksiin sekä vaikeutti niiden tulkintaa. Sisälämpötilan noustessa VOC-
yhdisteiden haihtuminen lisääntyy ja yhdisteiden kokonaismäärä tulee olemaan moninkertainen 
nyt saatuihin tuloksiin verrattuna. 
 
Sisäilmanäytteiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuudet olivat erittäin vähäisiä (TVOC 
9…42 µg/m3). 

- Tilassa 2 todettiin TVOC–pitoisuus 42 µg/m3, mikä koostui pääosin hiilivety-yhdisteitä (27 
µg/m3). Näyte sisälsi vähäisesti kreosootista peräsin olevaa naftaleenia (0,4 µg/m3). 
 

- Tilassa 8 todettiin TVOC–pitoisuus 9 µg/m3, mikä koostui pääosin alkoholi- ja aldehydiyh-
disteistä. Näyte sisälsi 2-etyyli-1-heksanolia, jota käytettään mm. liuottimina ja muovien 
pehmittiminä sekä erikoisvoiteluöljyissä ja dieselöljyssä. 

 
- Tilassa 1 TVOC–pitoisuus 32 µg/m3, mikä koostui pääosin alkoholi- ja aldehydiyhdisteistä 

sekä ketoniyhdisteistä. Näyte sisälsi vähäisesti kreosootista peräsin olevaa naftaleenia. 
Näyte sisälsi hallitsevana yhdisteenä 2-etyyli-1-heksanolia, jota käytettään mm. liuotti-
mina ja muovien pehmittiminä sekä erikoisvoiteluöljyissä ja dieselöljyssä. 

 
Materiaalinäytteissä todettiin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia välillä 57…620 
µg/m3. Pitoisuudet kostuivat pääosin öljystä peräisi olevista hiilivety-yhdisteistä. Pintarakenteissa 
todettiin myös kreosootista peräisin olevia yhdisteitä. 
 

- Tilan 2 ulkoseinässä todettiin pinnassa 0…2 mm (pinnoite+tiilen pinta) TVOC-pitoisuus 
325 µg/m3, mikä koostui pääosin öljystä peräisi olevista hiilivety-yhdisteistä. Näyte sisälsi 
vähäisesti kreosootista peräsin olevaa yhdisteitä. Syvyydeltä 20…30 mm otetussa näyt-
teessä (tiili) todettiin TVOC-pitoisuus 57 µg/m3. 
 

- Tilan 10 ulkoseinässä todettiin pinnassa (rappaus) TVOC-pitoisuus 174 µg/m3, mikä koos-
tui pääosin öljystä peräisin olevista hiilivety-yhdisteistä. Näyte sisälsi vähäisesti kreosoo-
tista peräsin olevaa yhdisteitä. Syvyydeltä 20…30 mm otetussa näytteessä (tiili, laasti) 
todettiin TVOC-pitoisuus 485 µg/m3, mikä koostui pääosin öljystä peräisi olevista hiilive-
ty-yhdisteistä.  

 
- Tilan 3 väliseinässä todettiin pinnassa 0…5 mm (tiili, laasti) TVOC-pitoisuus 139 µg/m3. 

Näyte sisälsi vähäisesti öljystä peräisin olevia hiilivety-yhdisteitä ja kreosootista peräsin 
olevaa yhdisteitä. Syvyydeltä 20…30 mm otetussa näytteessä (tiili, laasti) todettiin 
TVOC-pitoisuus 78 µg/m3 ja syvyydeltä 60…70 mm otetussa näytteessä (tiili, laasti) to-
dettiin TVOC-pitoisuus 58 µg/m3. 

 
- Tilan 7 väliseinässä todettiin pinnassa 0…5 mm (tiili, laasti) TVOC-pitoisuus 104 µg/m3. 

Näyte sisälsi vähäisesti öljystä peräisin olevia hiilivety-yhdisteitä ja kreosootista peräsin 
olevaa yhdisteitä. Syvyydeltä 20…30 mm otetussa näytteessä (tiili, laasti) todettiin 
TVOC-pitoisuus 486 µg/m3, mikä koostui pääosin öljystä peräisi olevista hiilivety-
yhdisteistä. 
 

- Tilojen 7 ja 8 välisessä betonipilarissa todettiin syvyydellä 5…10 mm  TVOC-pitoisuus 620 
µg/m3, mikä koostui pääosin öljystä peräisi olevista hiilivety-yhdisteistä. Näyte sisälsi 
runsaasti myös kreosootista peräisin olevia yhdisteitä. 
 



 
 
 

 
 
 

 

- Tilan 2 tiilipilarissa todettiin syvyydellä 5…10 mm  TVOC-pitoisuus 483 µg/m3, mikä koos-
tui pääosin öljystä peräisi olevista hiilivety-yhdisteistä. Näyte sisälsi runsaasti myös kreo-
sootista peräisin olevia yhdisteitä. 
 

 
5.3 Johtopäätökset 

 
Otettujen sisäilman VOC-näytteiden perusteella ei voida, tilojen alhaisen lämpötilan perusteella, 
olettaa yhdisteiden määrän olevan vähäinen. Sisälämpötilan noustessa haihtuminen lisääntyy ja 
yhdisteiden kokonaismäärä tulee olemaan moninkertainen nyt saatuihin tuloksiin. Yhdisteiden 
laadun perusteella voidaan olettaa, että tilojen ja rakenteiden lämmetessä, tiloissa tullaan aisti-
maan kreoosootin, öljyn ja liuottimien hajua. 
 
Materiaali VOC-näytteiden perusteella voidaan havaita, että kreosootti-yhdisteitä esiintyy seinien 
ja pilarien pintaosissa (0…10 mm), mutta ei syvemmältä otetuissa näytteissä. Ilmeisesti kreo-
sootti-pitoista kyllästettä tms. on sivelty tilojen 7 ja 8 välisen betonipilarin pintaan. Myös muut 
betonipinnat on saatettu käsitellä kyllästeellä. Koska suuressa osassa pistokoeluonteisesti ote-
tuissa näytteissä esiintyi kreosoottia, on oletettava, että kaikissa pinnoissa sitä on jossain mää-
rin. 
  
Öljyistä peräisin olevat hiilivedyt ovat korjaamokäytöstä poistetuissa tiloissa haihtuneet seinien ja 
pilarien pintaosista, mutta niitä on edelleen ko. alueilla syvällä rakenteissa. Poikkeuksena on öl-
jysäiliöhuone, jossa pintarakenteissa on enemmän hiilivetyjä, kuin syvemmällä. Koska kaikissa 
näytteissä esiintyi syvällä rakenteissa öljyistä peräisin olevia yhdisteitä, on oletettavissa että niitä 
tulee haihtumaan rakennuksen sisäilmaan tilojen lämmityksen alettua. Haihtumista tulee tapah-
tumaan ehkä vuosikymmeniä. 
 
 
 

  



 
 
 

 
 
 

 

6. MAAPERÄN JA LATTIARAKENTEIDEN YMPÄRISTÖTEK-
NINEN TUTKIMUS 

6.1 Näytteenotto 
 
Ympäristöteknisessä tutkimuksessa veturitallin lattiasta otettiin materiaalinäytteet (betoni/tiili) 
timanttiporalla 13.10.2011 yhteensä 33 tutkimuspisteestä (näytetunnukset V1–V33). 
 
Poratuista timanttirei’istä otettiin DualTube-ympäristönäytteenottimella varustetulla monitoimi-
kairalla maanäytteitä lattian alapuolisesta maaperästä yhteensä 23 tutkimuspisteestä (näytepis-
teet V1–V5, V9–V12, V14–V18, V20–V23 ja V27–V30).  Maanäytteitä otettiin kerroksittain sy-
vyydeltä 0…4,6 metriä lattiapinnasta yhteensä 114 kpl. Lisäksi veturitallin piha-alueella sijaitse-
vasta vanhasta kääntöpöydästä otettiin maanäytteitä yhdestä tutkimuspisteestä (tunnus: VKP) 
kerroksittain syvyydeltä 0–3,4 metriä maanpinnasta yhteensä 4 kpl. 
 
Piha-alueella selvitettiin rakennuksen perustamistapaa koekuoppatutkimuksella 3.11.2011, minkä 
yhteydessä tallin seinustalle kaivettiin yhteensä kolme koekuoppaa. Koekuopista otettiin yhteen-
sä 4 kpl maanäytteitä. 
 
Betoninäytteet on listattu raportin liitteenä 4 olevaan näytetaulukkoon ja maanäytteet liitteenä 5 
olevaan näytetaulukkoon. Tutkimuspisteiden ja koekuoppien sijainnit on esitetty tutkimuskartas-
sa YMP139637.1.  
 
 

6.2 Analyysit 
 
Betoni- ja tiilinäytteistä valittiin kolme näytettä, joista yksi edusti huoltomontun pohjabetonia 
(V24), yksi betonilattiaa (V28) ja yksi tiililattiaa (V9). Näytteille suoritettiin SGS Inspection Servi-
ces Oy:n laboratoriossa 2-vaiheinen ravistelutesti, millä selvitettiin näytteiden liukoisuuksia. Li-
säksi analysoitiin näytteiden PAH-yhdisteiden, PCB-yhdisteiden, öljyjakeiden (C10-C40), metallien 
ja orgaanisen hiilen kokonaispitoisuudet. 
 
Lisäksi yhdestä tiilinäytteestä (V19) ja kolmesta betoninäytteestä (V14, V27, V29) analysoitiin öl-
jyjakeiden (C10-C40) ja PAH-yhdisteiden pitoisuudet. 
 
Maanäytteitä tarkasteltiin aistinvaraisesti. Tarkastelun perusteella valittiin yhteensä 40 maanäy-
tettä, joista mitattiin kokonaishiilivetypitoisuudet PetroFlag-kenttämittarilla. Lisäksi kaikista ra-
kennuksen alapuolisista maanäytteistä mitattiin metallien pitoisuudet Niton-kenttämittarilla. 
 
Aistinvaraisten arvioiden ja kenttämittaustulosten perusteella lähetettiin yhteensä seitsemän 
maanäytteitä SGS Inspection Services Oy:n laboratorioon, missä niistä analysoitiin öljyjakeiden 
(>C10-C40), PAH-yhdisteiden ja metallien pitoisuuksia. 
 
Suoritettujen kenttämittausten ja laboratorioanalyysien määrät on esitetty taulukossa 1. 
 
Taulukko 1. Kenttämittausten ja laboratorioanalyysien määrät. 
 kenttämittaukset laboratorioanalyysit 

PetroFlag Niton öljyjakeet PAH PCB metallit TOC liukoisuus 
maa 40 114 5 4 - 2 - - 

betoni - - 5 5 2 2 2 2 
tiili - - 2 2 1 1 1 1 

 
 

6.3 Tulosten vertailu 
 
Ympäristönsuojelulaissa (YSL 4.2.2000/86) olevan maaperän pilaamiskiellon mukaan maahan ei 
saa jättää tai päästää jätettä tai muutakaan ainetta siten, että seurauksena on sellainen maape-
rän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viih-



 
 
 

 
 
 

 

tyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus 
(7 §). 
 
Maaperänäytteistä mitattuja haitta-ainepitoisuuksia verrataan maaperän pilaantuneisuuden ja 
puhdistustarpeen arvioinnissa käytettäviin kynnys- ja ohjearvoihin. Valtioneuvoston asetuksessa 
214/2007 määritellään maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa käytettävät kynnys- ja ohjear-
vot seuraavasti: 
      

 Kynnysarvo ilmaisee haitta-aineen sellaisen pitoisuuden, jonka ylittävät pitoisuudet 
edellyttävät maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointia 

 
 Alempi ohjearvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka ylittävät pitoisuudet yleensä 

edellyttävät maaperän kunnostamistoimenpiteitä alueilla, joiden maankäyttö on herkkää 
 

 Ylempi ohjearvo ilmaisee haitta-aineen pitoisuuden, jonka ylittävät pitoisuudet yleensä 
edellyttävät maaperän kunnostustoimenpiteitä 

 
Alempaa ohjearvoa käytetään vertailuarvona yleensä, jos alueen maankäyttö on herkkää, esi-
merkiksi asutus, päiväkoti tai elintarvikkeiden tuotanto. Ylempi ohjearvo on vertailuarvona lähtö-
kohtaisesti, jos maankäyttö ei ole herkkää, kuten esimerkiksi teollisuus, varastointi tai liikenne. 
 
VNa:n mukaisia kynnys- ja ohjearvoja maanäytteistä tutkituille haitta-aineille on esitetty taulu-
kossa 2 ja liitteenä 5 olevassa näytepäiväkirjassa. 
 
Taulukko 2. VNa:n 214/2007 kynnys- ja ohjearvotasot. Pitoisuudet ovat mg/kg. 
Haitta-aine Kynnysarvo Alempi ohjearvo Ylempi ohjearvo 

Öljyjakeet (>C10-C40) 300   

Keskitisleet (>C10-C21)  300 1000 

Raskaat öljyjakeet (>C21-C40)  600 2000 

PAH-yhdisteet ( 16 yhdistettä) 15 30 100 

Antraseeni 1 5 15 

Bentso(a)antraseeni 1 5 15 

Bentso(a)pyreeni 0,2 2 15 

Bentso(k)fluoranteeni 1 5 15 

Fenantreeni 1 5 15 

Fluoranteeni 1 5 15 

Naftaleeni 1 5 15 

Antimoni 2 10 50 

Arseeni 5 50 100 

Elohopea 0,5 2 5 

Kadmium 1 10 20 

Koboltti 20 100 250 

Kromi 100 200 300 

Kupari 100 150 200 

Lyijy 60 200 750 

Nikkeli 50 100 150 

Sinkki 200 250 400 

Vanadiini 100 150 250 

 
Betoninäytteiden analyysituloksia verrataan, tulevaa mahdollista lattian purkamisen jälkeistä kä-
sittelyä silmälläpitäen, tavanomaisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuskriteereihin ja VNa:ssa 
591/2009 annettujen betonimurskeen hyötykäyttöön maarakentamisessa perustutkimuksen raja-
arvoihin. Kaatopaikkakelpoisuuskriteerit ja VNa:n 591/2009 enimmäistasot on esitetty taulukossa 
3.  
 



 
 
 

 
 
 

 

Taulukko 3. Betonijätteen laatukriteeritasot tavanomaisen jätteen kaatopaikalle sijoittamista 
varten sekä VNa:ssa 591/2006 betonimurskeen hyödyntämiseen maarakentamisessa annetut pe-
rustutkimuksen raja-arvot. 

Haitallinen aine 

Jätteen sijoitus tavan-
omaisen epäorgaanisen 
jätteen kaatopaikalle 

VNa: 591/2006 
Betonimurskeen hyödyntäminen 
maarakentamisessa 

Liukoisuusominaisuudet 
L/S-suhteessa 10 

Raja-arvo mg/kg kuiva-ainetta 
Liukoisuus, 
peitetty raken-
ne (L/S=10) 

Liukoisuus, pääl-
lystetty rakenne 
(L/S=10) 

Liukoisuusominaisuudet 
Arseeni 2 0,5 0,5 
Barium 100 20 20 
Kadmium 1 0,02 0,02 
Kromi (kok.) 10 0,5 0,5 
Kupari 50 2,0 2,0 
Elohopea 0,2 0,01 0,01 
Molybdeeni 10 0,5 0,5 
Nikkeli 10 0,4 0,4 
Lyijy 10 0,5 0,5 
Antimoni 0,7 0,06 0,06 
Seleeni 0,5 0,1 0,1 
Sinkki 50 4,0 4,0 
Kloridi 15 000 800 800 
Fluoridi 150 10 50 
Sulfaatti 20 000 1 000 6 000 
DOC 800 500 500 
TDS 60 000 - - 
Kokonaispitoisuudet 
TOC 5 - - 
pH >6 - - 
PCB  1,0 
PAH  20 
Öljyjakeet (C10-C40)  500 
Arseeni  50 
Kadmium  10 
Kromi  400 
Kupari  400 
Lyijy  300 
Sinkki  700 
 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

6.4 Analyysitulokset 
 

6.4.1 Betoni- ja tiilinäytteet 
 
Lattian betoni- ja tiilinäytteiden analyysitulokset on esitetty taulukossa 4. Laboratorion ana-
lyysiselosteet ovat raportin liitteenä 6. 
 
Taulukko 4. Lattian betoni- ja tiilinäytteiden analyysitulokset. 

Haitta-aine Tiilinäytteet Betoninäytteet 
V9 V19 V14 V24 V27 V28 V29 

Liukoisuudet, L/S=10  
Arseeni - <0,2 - <0,2 - <0,2 - 

Barium - 0,1 - 2,3 - 0,1 - 

Kadmium - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 

Kromi (kok.) - <0,1 - <0,1 - 0,4 - 

Kupari - 0,2 - <0,1 - <0,1 - 

Elohopea - <0,002 - <0,002 - <0,002 - 

Molybdeeni - <0,2 - <0,2 - <0,2 - 

Nikkeli - <0,1 - <0,1 - <0,1 - 

Lyijy - <0,1 - <0,1 - <0,1 - 

Vanadiini - 0,3 - <0,1 - <0,1 - 

Antimoni - 0,01 - <0,01 - <0,01 - 

Seleeni - <0,01 - <0,01 - <0,01 - 

Sinkki - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 

Kloridi - 42 - 34 - 17 - 

Fluoridi - <5 - <5 - <5 - 

Sulfaatti - 41 - 79 - 400 - 

DOC - 180 - 250 - 100 - 

TDS - 910 - 6500 - 4000 - 

Kokonaispitoisuus 
TOC - <0,1 - 2,0 - 0,7 - 

pH - - - - - - - 

PCB - <0,07 - 0,08 - <0,07 - 

PAH <3 <3 <3 6,2 <3 <3 4,5 

Öljyjakeet (C10-C40) 1200 510 320 11000 970 460 8200 

Arseeni - <5 - <5 - <5 - 

Kadmium - <0,4 - <0,4 - <0,4 - 

Kromi - 34 - 26 - <10 - 

Kupari - <10 - 26 - 11 - 

Lyijy - <10 - <10 - <10 - 

Sinkki - 17 - 41 - 57 - 

 
 
Näytteet V9 ja V19 edustavat veturitallin tiililattioita. Näytteiden liukoisuudet (LS=10) ei-
vät ylittäneet vertailussa käytettyjä liukoisuusrajoja. Näytteissä todettiin kuitenkin öljyjakeita 
(C10-C40) 510 ja 1 200 mg/kg, minkä johdosta tiilijätettä ei voida toimittaa tavanomaisen jätteen 
kaatopaikalle tai hyötykäyttää maarakentamisessa. Muista tutkituista haitta-aineista yksittäisiä 
PAH-yhdisteitä todettiin lievästi kohonneita pitoisuuksia, mutta PAH-yhdisteiden kokonaispitoi-
suus jäi alle laboratorion määritysrajan (<3 mg/kg). Myöskään PCB-yhdisteitä ei todettu labora-
torioanalyysin määritysrajoja ylittäviä pitoisuuksia (<0,07 mg/kg). 
 
Näytteet V14, V27 ja V28 edustavat veturitallin betonilattioita. Näytteiden liukoisuudet 
(LS=10) eivät ylittäneet vertailussa käytettyjä liukoisuusrajoja. Näytteissä todettiin öljyjakeiden 
(C10-C40) pitoisuudet 320, 970 ja 460 mg/kg. Yhdessä näytteessä todettiin yksittäisiä PAH-
yhdisteitä lievästi kohonneita pitoisuuksia, mutta PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus jäi alle labo-
ratorion määritysrajan (<3 mg/kg). PCB-yhdisteitä ei todettu laboratorioanalyysin määritysrajoja 
ylittäviä pitoisuuksia (<0,07 mg/kg). Haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien perusteella betoniset 
lattiarakenteet soveltuvat pääosin sijoittamiseen tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tai hyöty-



 
 
 

 
 
 

 

käytettäväksi maarakentamisessa. Betonilattian öljyjakeiden pitoisuuksia tullee kuitenkin tarken-
taa kunnostuksen yhdessä näytteessä todetun raja-arvon ylittävän öljyjakeiden pitoisuuden joh-
dosta (näyte V27, 970 mg/kg). 
 
Näytteet V24 ja V29 edustavat veturitallin huoltomonttujen betonilattioita. Näytteiden 
liukoisuudet (LS=10) eivät ylittäneet vertailussa käytettyjä liukoisuusrajoja. Näytteissä todettiin 
kuitenkin öljyjakeita (C10-C40) 11 000 ja 8 200 mg/kg, minkä johdosta huoltomonttujen betonilat-
tioita ei voida toimittaa tavanomaisen jätteen kaatopaikalle tai hyötykäyttää maarakentamisessa. 
Muista tutkituista haitta-aineista yksittäisiä PAH-yhdisteitä todettiin lievästi kohonneet pitoisuudet 
6,2 ja 4,5 mg/kg ja PCB-yhdisteitä 0,08 mg/kg. 
 
 

6.4.2 Maanäytteet 
 
PetroFlag-kenttämittarilla todettiin kahdeksassa veturitallin sisäpuolisessa tutkimuspisteessä 
VNa:n 214/2007 öljyjakeille asetetun kynnysarvotason ylittäviä kokonaishiilivetypitoisuuksia. 
Neljässä näytteessä todettiin aistinvaraisesti mahdollista pilaantuneisuutta myös PAH-yhdisteillä. 
Laboratoriossa analysoiduissa rinnakkaisnäytteissä todettiin keskitisleiden pitoisuuksia välillä 
63…4 900 mg/kg ja raskaita öljyjakeita välillä 160…8 900 mg/kg. Näytteissä todettiin myös PAH-
pitoisuuksia välillä <3…39 mg/kg. 
 
Koekuopassa 1 todettiin rakennuksen anturan alapuolella syvyydellä 3,0–3,5 metriä maanpinnas-
ta kohonnut kokonaishiilivetypitoisuus 1 014 mg/kg. Lisäksi piha-alueelle todettiin aistinvaraisesti 
jatkuvan musta kerros (mahdollisesti kreosoottiöljyä) syvyydellä 0,9–1,0 metriä maanpinnasta. 
 
Koekuopassa 2 todettiin anturan alapuolisessa näytteessä syvyydellä 1,0–2,5 metriä maanpin-
nasta ei todettu kohonnutta kokonaishiilivetypitoisuutta (0 mg/kg). Kaivannossa ei todettu muu-
toinkaan aistinvaraisesti viitteitä maaperän pilaantuneisuudesta. 
 
Koekuopassa 3 ei todettu aistinvaraisesti viitteitä maaperän pilaantuneisuudesta. 
 
Pihan kääntöpöydän tutkimuspisteessä todettiin syvyydellä 0–1,0 metriä maanpinnasta koko-
naishiilivetypitoisuus >2 000 mg/kg. Laboratoriossa analysoidussa rinnakkaisnäytteessä öljyja-
keiden pitoisuudeksi varmistui 1090 mg/kg, josta 180 mg/kg oli keskitisleitä ja 890 mg/kg ras-
kaita öljyjakeita. Syvyydellä 1,0–2,0 metriä maanpinnasta todettiin kenttämittarilla kokonaishiili-
vetypitoisuus 22 mg/kg. 
 
PetroFlag-kenttämittaustulokset ja laboratoriossa analysoidut öljyjakeiden ja PAH-yhdisteiden pi-
toisuudet on esitetty taulukossa 5 ja raportin liitteenä 5 olevassa näytepäiväkirjassa. Laboratori-
on analyysiselosteet ovat raportin liitteenä 6. 
 
  



 
 
 

 
 
 

 

Taulukko 5. PetroFlag-kenttämittaustulokset ja laboratorion analyysitulokset. 

Näyte 
syvyys 

[m] 

PetroFlag 

[mg/kg] 

Keskitisleet, 

(>C10-C21) 

[mg/kg] 

Raskaat öljyja-

keet, (>C21-C40) 

[mg/kg] 

Öljyjakeet, 

(C10-C40) 

[mg/kg] 

PAH-yhdisteet 

[mg/kg] 

V1 0-0,5 >2000 600 1800 2400 <3 

V1 1,0-1,4 54 - - - - 

V2 0,6-1,0 22 - - - - 

V2 3,0-3,4 0 - - - - 

V3 0,3-0,7 1364 4900 8900 13800 7,2 

V3 0,7-1,0 930 - - - - 

V3 1,0-1,6 131 - - - - 

V3 3,0-3,4 138 - - - - 

V4 0-1,0 0 - - - - 

V5 0,1-1,0 >2000 - - - - 

V9 0-0,4 220 - - - - 

V10 0,6-1,0 574 - - - - 

V10 1,0-1,6 310 - - - - 

V11 0-0,5 0 - - - - 

V12 0-1,0 51 - - - - 

V14 0-1,0 0 - - - - 

V15 0,2-0,8 0 - - - - 

V16 1,0-2,0 2728 63 160 223 39 

V17 0,5-1,5 25 - - - - 

V18 0,3-0,7 0 - - - - 

V20 0,4-1,0 0 - - - - 

V21 0,5-1,0 1212 - - - - 

V21 1,0-2,2 3142 - - - <3 

V21 2,2-2,8 111 - - - - 

V22 0-0,5 0 - - - - 

V23 0,5-1,8 86 - - - - 

V27 1,0-1,6 36 - - - - 

V28 0-0,5 0 - - - - 

V29 0-1,0 >2000 340 1400 1740 - 

V29 1,0-2,2 11 - - - - 

V30 0,3-0,9 0 - - - - 

V30 3,4-4,0 752 - - - - 

VKP 0-1,0 >2000 180 890 1090 - 

VKP 1,0-2,0 22 - - - - 

kuoppa1 1,5-3,0 62 - - - - 

kuoppa1 3,0-3,5 1014 - - - - 

kuoppa2 1,0-2,5 15 - - - - 

Lihavoituna VNa:n 214/2007 alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus. 

Lihavoituna ja rasteroituna VNa:n 214/2007 ylemmän ohjearvotason ylittävä pitoisuus. 

- ei analysoitu 
 
Tutkimusten perusteella maaperä veturitallin alapuolella on pilaantunutta öljyjakeilla tutkimuspis-
teiden V1, V3, V5, V10, V16, V21, V29 ja V30 ympäristössä. Maaperän pilaantuneisuutta todettiin 
pääasiassa täyttömaissa syvyydellä 0…2,2 metriä maanpinnasta. Todetut pitoisuudet ylittävät 
pääosin VNa:n 214/2007 keskitisleiden ja raskaiden öljyjakeiden alemmat ohjearvotasot. Tutki-
muspisteessä V3 syvyydellä 0,3-0,7 metriä lattiapinnasta todettiin ylemmät ohjearvotason sekä 
ongelmajäterajan (10 000 mg/kg) ylittävä pitoisuus 13 800 mg/kg öljyjakeita. Tutkimuspisteessä 
V16 todettiin myös alemman ohjearvotason ylittävä pitoisuus PAH-yhdisteitä (39 mg/kg).  
 
Teknisten tilojen kuten, pannuhuoneen ja öljysäiliöiden varastohuoneiden, alapuolisen maaperän 
tilaa ei pystytty teknisistä syistä näytteistämään kairauskalustolla. 
 
Niton-kenttämittarilla todettiin veturitallin sisäpuolissa tutkimuspisteissä V2 syvyydellä 0-0,6 m 
lattiapinnasta kohonnut lyijyn pitoisuus 68 mg/kg ja V3 syvyydellä 0-0,3 m lyijyn pitoisuus 142 



 
 
 

 
 
 

 

mg/kg. Näyte V3 sisälsi pääasiassa tiiltä. Näytteestä V2 laboratoriossa analysoidussa rinnakkais-
näytteessä pitoisuudeksi varmistuivat VNa:n kynnysarvotason ylittävät pitoisuudet 70 mg/kg lyi-
jyä ja 7 mg/kg arseenia. Muutoin veturitallin sisäpuolen näytteissä ei todettu kohonneita metalli-
pitoisuuksia. 
 
Piha-alueen kääntöpöydän pintamaassa syvyydellä 0–1,0 metriä maanpinnasta todettiin kenttä-
mittarilla lyijyä 527 mg/kg. Laboratoriossa suoritetussa rinnakkaisanalyysissä pitoisuudeksi var-
mistui 1 047 mg/kg, mikä ylittää VNa:ssa lyijylle asetetun ylemmän ohjearvotason. 
 
Niton-kenttämittaustulokset ja laboratoriossa analysoidut metallien pitoisuudet on esitetty rapor-
tin liitteenä 5 olevassa näytepäiväkirjassa. Laboratorion analyysiselosteet ovat raportin liitteenä 
6. 
 
 

6.5 Pilaantuneisuuden laajuus 
 

6.5.1 Lattiarakenteet 
 
Huoltomonttujen pohjabetonin todettiin olevan voimakkaasti pilaantunutta öljyjakeilla (C10-C40). 
Pohjabetonissa todettiin myös kohonneita pitoisuuksia PAH- ja PCB-yhdisteitä. Huoltomonttujen 
pohjapinta-alan arvioidaan olevan yhteensä noin 200 m2. Betonin paksuus on noin 10 cm. Öljyja-
keilla pilaantunutta betonia on näin ollen noin 50 tonnia. 
 
Lattiatiilien todettiin olevan pilaantunutta öljyjakeilla (C10-C40). Lattioiden pinta-alasta noin 455 
m2 on tiilirakenteisia. Tiilen paksuus on 13 cm. Öljyjakeilla pilaantunutta tiiltä on näin ollen noin 
110 tonnia. 
 
Lattiabetonissa todettiin kohonneita pitoisuuksia öljyjakeita (C10-C40). Todettujen pitoisuuksien 
perusteella betonirakenteet voidaan kuitenkin pääosin sijoittaa tavanomaisen jätteen kaatopai-
kalle tai hyödyntää maarakentamisessa. Lattioiden pinta-alasta noin 720 m2 on betonirakenteisia. 
Betonin paksuus on noin 10 cm. Öljyjakeilla lievästi pilaantunutta betonia on näin ollen noin 1 
800 tonnia. 
 
Laskuissa ei ole otettu huomioon rakennuksen länsisiiven toimistotilojen lattioita (1. kerros, noin 
90 m2), joiden ei ole oletettu olevan pilaantuneita. 
 

6.5.2 Maaperä 
 

Veturitallin alapuolisissa täyttömaissa todettiin pistemäisiä pilaantuneita alueita. Todetut pilaan-
tumat pystyttiin pääosin rajaamaan horisontaalisesti. Tarkkaa arviota pilaantuneisuuden laajuu-
desta ei voida kuitenkaan pilaantuneisuuden pistemäisyydestä johtuen määrittämään. Maaperän 
pilaantuneisuuden laajuuden arvio on laadittu vertaamalla pilaantumattomien ja pilaantuneiden 
tutkimuspisteiden määrää prosentuaalisesti tallin pohjapinta-alaan. Massamäärää on arvioitu las-
kemalla keskimääräinen pilaantuneen kerroksen paksuus. Näin laskettuna pilaantuneen maape-
rän laajuus tallialueella on noin 500 m2 ja massamäärä 760 m3itd / 1 370 tonnia. 
 
Pihan kääntöpöydän pintamaan syvyydellä 0–1,0 metriä maanpinnasta todettiin olevan pilaantu-
nutta öljyjakeilla (>C10-C40) ja lyijyllä. Pilaantuneisuus saatiin rajattua horisontaalisesti. Pilaantu-
neisuuden oletetaan koskevan koko kääntöpöydän aluetta, eli 320 m2 laajuista aluetta. Pilaantu-
nutta maata arvioidaan olevan noin 380 m3itd / 700 tonnia. 
 
 
 

  



 
 
 

 
 
 

 

7. GEOTEKNINEN TUTKIMUS 

7.1 Tutkimus 
 
Rakennuksen perustamistavan ja pohjasuhteiden selvittämiseksi tehdyt tutkimukset ovat käsittä-
neet lattiatasojen vaaituksia, painokairauksia ja koekuoppien kaivua. Pohjavettä on havaittu koe-
kuopista ja erillisistä pohjavesiputkista. 
 
Painokairauksia on tehty rakennuksen sisällä viidessä tutkimuspisteessä (tutkimuspisteet V6, 
V13, V14, V26 ja V32). Kairaus pisteessä V13 on päättynyt täytemaan kiveen 1,3 metrin syvyy-
dessä lattiatasosta ja pisteen viereen tehty uusi kairaus V14 on läpäissyt täytemaan ja ulottunut 
kovaan pohjaan.  
 
Koekuoppia on kaivettu 3 kappaletta ja kuopista on tehty havaintoja rakennuksen perustamista-
vasta ja perustamissyvyydestä. 
 
Kairauspisteiden sijainnit on esitetty tutkimuskartassa 139385.1 ja kairaustulokset maalaji- ym. 
tietoineen liitteissä 5 (ympäristönäytteet) ja 8 (kairausdiagrammit). Koekuoppahavainnot on esi-
tetty liitteenä 7 olevissa koekuoppakorteissa. 
 

7.2 Pohjasuhteet 
 
Rakennuksen sisällä suoritettujen tutkimusten perusteella lattian alla on täytemaata, joka on 
hiekkaa ja soraa. Täytemaakerroksen paksuus vaihtelee rajoissa 1,0…4,0 metriä mutta suurim-
malla osalla rakennusta sen paksuus on yli kolme metriä. Täytemaa on epähomogeenista ja siinä 
on paikoin runsaasti kiviä. Täytemaassa on myös tavattu tiilimursketta. 
 
Täytemaan alla on suhteellisen homogeenista silttistä hiekkaa 3…6 metriä. Hiekan tiiviys vaihte-
lee hiukan rakennusalueella siten, että rannan puolella se on löyhää ja hienorakeisempaa muut-
tuen keskitiiviiksi ylärinteeseen päin mentäessä. Silttisen kerroksen alla hiekka muuttuu kiviseksi 
ja lähellä kalliota moreeniksi.  
   
Painokairaukset ovat päättyneet hiekkakerroksen tai pohjamoreenin kiviin tai kallioon 6,7…10,9 
metrin syvyydessä lattiatasosta.  
  
Rakennusalueen luonnonmaa on lievästi routivaa, mutta silttiset kerrokset ovat routivia ja mär-
känä helposti häiriintyviä. 
 
 

8. SISÄTILAKARTOITUS 

Mikkelin veturitallien sisätilamittaukset suoritettiin viikolla 45/2011. Mittauksen lähtöpisteenä ja 
muunnospisteenä Mikkelin kaupungin käyttämään koordinaatistoon, käytettiin pistettä Mp1204. 
Veturitallien ulkopuolelle mitattiin GPS paikantimella tarvittavat lähtöpisteet, joiden perusteella 
takymetrimittauksena siirrettiin mittausjono rakennuksen sisälle ja pinnasta mittaavalla takymet-
rillä kartoitettiin veturitallien rakenteet ja niiden korkeusasemat. Pohjakuvat veturitallin 1. ja 2. 
kerroksesta ovat piirustuksina 3 ja 4.  
 

  



 
 
 

 
 
 

 

9. YHTEENVETO 

Rakennuksen tuleva käyttötarkoitus vaikuttaa ratkaisevasti tarvittavien korjaustöiden laatuun, 
laajuuteen ja määrään. Terve talo- kriteerein toteutettavat asunto tai toimistotilat vaativat to-
dennäköisesti lähes kaikkien rakenteiden purkamisen ja uudelleen rakentamisen. Edullisempaa 
lienee löytää rakennukselle rakenteiden ja sisäilman kannalta alhaisemman vaatimustason mu-
kainen käyttötarkoitus, kuten esitetty näyttely- tai muu kokoontumistila. Vähäisimmillä kustan-
nuksilla tiloja voidaan käyttää korjaamo- tai varastotiloina. Ei kuitenkaan ole suositeltavaa käyt-
tää rakennusta herkkien tavaroiden tai esim. elintarvikkeiden varastoimiseen. 
  
Rakennuksen alapuolisen maan todettiin olevan paikoin pilaantunutta keskitisleillä ja raskailla öl-
jyjakeilla. Maaperässä todettiin myös PAH-yhdisteitä sekä metallipitoisuuksia. Pilaantuman pis-
temäisyydestä johtuen laajuuden tarkka arviointi oli mahdotonta. Laskennallisesti arvioitu pilaan-
tuman laajuus on noin 500 m2 ja massamäärä noin 760 m3itd / 1 370 tonnia. Pilaantuneita maita 
voidaan olettaa olevan rakennuksen alla kuitenkin useampikertainen määrä nyt löydettyihin 
esiintymiin verraten. Todettujen pilaantumien perusteella, kohteessa on nykyisellään maaperän 
kunnostustarve pilaantumisen leviämisen estämiseksi ja mahdollisen altistumisen poistamiseksi. 
Kunnostuksen tavoitetasoa ja toimenpiteitä tulee arvioida tuleva käyttö huomioon ottaen erillisen 
riskinarvioinnin perusteella ts. mitkä ovat ne toimenpiteet, joilla päästään haitta-aineiden osalta 
hyväksyttävään tasoon, rakennuksen käytön kannalta.  
 
Rakennuksen alustäytöissä havaittujen öljyjen ja kreosootti-yhdisteiden voidaan olettaa paikoin 
imeytyneen myös seinien maanalaisiin osiin. Kreosootti-yhdisteitä (kivihiilipikeä) esiintyy seinien 
ja pilarien pintaosissa. Öljyistä ja pakokaasuista peräisin olevia hiilivety-yhdisteitä on edelleen 
runsaasti syvällä rakenteissa. Hallien betoni- ja tiililattioissa todettiin öljyjakeita. Tutkimusten pe-
rusteella alkuperäisten lattiarakenteiden voidaan olettaa olevan huoltotilojen ja pannuhuoneiden 
osalta kauttaaltaan vähintään lievästi pilaantunutta öljyjakeilla. Huoltomonttujen betonirakenteis-
sa todettiin ongelmajätetason ylittäviä öljyjakeiden pitoisuuksia (>10 000 mg/kg). Öljyjakeilla 
voimakkaasti pilaantunutta betonia arvioidaan olevan noin 50 tonnia (huoltomontut), pilaantu-
nutta tiiltä noin 110 tonnia ja lievästi pilaantunutta betonia noin 1 800 tonnia. Tulevaa käyttöä 
suunniteltaessa on kuitenkin huomioitava, että rakennuksen kaikkien alapohjarakenteiden on ole-
tettava olevan jollakin tasolla öljyyntyneitä, myös tutkimattomien alueiden.  
 
Rakennuksen rakentamisessa on käytetty runsaasti haitta-aineita sisältäviä materiaaleja, jotka 
tulee ottaa huomioon purkutöissä ja jätteenkäsittelyssä. 
 
Rakennuksen perustuksissa ei havaittu merkkejä puupaaluista. Pohjoispäätyseinän kivilatomus 
on asennettu lankkuarinan päälle. Ulko- ja väliseinissä olevat halkeamat ovat todennäköisesti ai-
heutuneet maaperän kantavuuden vaihtelusta rakennusalueella tai rakennuksen kylmänä olemi-
sen aiheuttamasta alapohjan alustäyttöjen routimisesta. Rakennuksen sisäpuolinen täyttömaa ei 
katkaise riittävästi kosteuden nousua alapohjaan ja väliseiniin. Väliseinistä ja pilareista todennä-
köisesti puuttuu rakenteiden sisältä kosteuden nousun katkaiseva bitumisively. Mikäli yläpohjaan 
tehdään muutoksia ja kuormitukset muuttuvat, on hyvin todennäköistä, että alapohjan perustuk-
sia joudutaan vahvistamaan. Tämä tulee tarkastella erikseen rakennesuunnittelun yhteydessä.  
 
Yläpohjan kantavien betonirakenteiden kantavuus on heikko. Ruostuneiden I-palkkien kantavuut-
ta ei voida taata, vaikka niissä ei vielä ole nähtävissä muodonmuutoksia. Ennen muutostöihin 
ryhtymistä on rakennesuunnittelijan tarkistettava kaikkien palkkien kapasiteetti, kunto ja tuenta 
tapauskohtaisesti. On todennäköistä, että palkkeja joudutaan vahvistamaan johtuen tulevista 
yläpohjan lisäeristämisistä sekä siitä johtuvasta kasvavasta lumikuormasta.  
 
Aikaisemman katon vesivuotojen ja lyhyiden räystäiden vuoksi laajennusosan tiiliseinässä on laa-
joja rapautuneita alueita. Koska muurauslaastina on käytetty pehmeää kalkkisementtilaastia, 
voidaan päätellä, että alueen tiilet eivät ole pakkasenkestäviä kosteina. Rapautuminen voidaan 
estää huolehtimalla siitä, että seinille ei pääse sade- eikä roiskevesiä. Selvästi rapautuneet tiilet 
on suositeltava uusia, ettei seinän sisään pääse kertymään viistosateella ylimääräistä kosteutta. 
 
Otettujen sisäilman VOC-näytteiden perusteella ei voida, tilojen alhaisen lämpötilan perusteella, 
olettaa yhdisteiden määrän olevan vähäinen. Sisälämpötilan noustessa haihtuminen lisääntyy ja 
yhdisteiden kokonaismäärä tulee olemaan moninkertainen nyt saatuihin tuloksiin. Yhdisteiden 
laadun perusteella voidaan olettaa, että tilojen ja rakenteiden lämmetessä, tiloissa tullaan aisti-
maan kreoosootin, öljyn ja liuottimien hajua. Betonirakenteita kuumentamalla saadaan nopeutet-



 
 
 

 
 
 

 

tua VOC-yhdisteiden haihtumista. Tiilirakenteiden kuumennuskäsittely ei onnistu tyydyttävästi 
niiden lämmöneristävyyden vuoksi. Tämän vuoksi pintojen purkamisen jälkeen rakennusta olisi 
syytä lämmittää ja tuulettaa useita kuukausia, mieluiten vuoden tai enemmän, ennen uusien ma-
teriaalien asentamista. 
 
Rakennukseen sijoitettavat toimistot ja muut vastaavat työtilat tulee erottaa ilmastollisesti nykyi-
sistä rakenteista. Toteutus voidaan tehdä usealla tavalla, kunhan huolehditaan, että työtilat ovat 
ylipaineisia ympäröiviin tiloihin nähden. Rakennuksen historia huomioiden yksi tapa voisi olla ju-
navaunumainen toimistotila pilttuussa. Auditoriot yms. tilat, joissa oleskellaan muutamia tunteja 
kerrallaan, voidaan ylipaineistaa ulkoilmaan nähden. Väliseinien kohdilla ylipaineistuksesta ei ole 
merkittävää hyötyä. Rakennuksen ulkoseinät ja todennäköisesti betonista rakennettava alapohja 
kestävät ylipaineistuksen aiheuttaman kosteusrasituksen hyvin. Yläpohjan materiaalien on tällöin 
oltava hyvin kosteutta kestäviä, kuten XPS-levyä, uretaania, siporexia ja terästä tai betonia. Uu-
det rakenteet ja niiden liitokset toisiinsa tulee tehdä mahdollisimman tiiviiksi. Lisäksi suunnitteli-
joilla tulee olla kokemusta ylipaineistettujen rakennusten suunnittelusta. Muissa tiloissa täytynee 
hyväksyä jonkin asteinen öljyn ja kreosootin sekä liuottimien aiheuttamat hajuhaitat, erityisesti 
mikäli vanhoja rakenteita jätetään näkyviin. Näissä tiloissa herkät yksilöt todennäköisesti kokevat 
erityyppisiä sisäilmasto-oireita. Haittoja voidaan vähentää hyvällä ilmanvaihdolla sekä ilmavirto-
jen suuntauksilla ja uusilla väliseinä ratkaisulla. 
 
Merkittävimmät korjaustoimenpiteet ovat alapohjien ja öljyyntyneen täyttömaan poistaminen se-
kä yläpohjien uusiminen ja yläpohja kannattajien vahvistaminen / uusiminen. Myös ulko- ja väli-
seinien öljyyntyneiden pinnoitteiden poistaminen siten, että sisäilmasto-ongelmilta vältytään, 
saattaa osoittautua kustannuksiltaan merkittäväksi. Rakenteiden kapselointi esim. epoksipinnoit-
teilla ei onnistu tiilirakenteiden pinnan monimuotoisuuden ja niihin kosteusvaihteluista muodos-
tuvien mikrohalkeamien vuoksi. Koneellisesti tuuletettujen kuorirakenteiden teko seinän tai pila-
rin ympärille saattaa onnistua yksittäisen seinän tai rakenneosan kohdalla. Koko rakennuksen 
ongelmien poistajaksi ko. menetelmästä ei ole. Ennen purkutöihin ryhtymistä olisi hyvä jos ra-
kennusta voitaisiin lämmittää vuoden kaksi, jotta massiiviset tiilirakenteet olisi mahdollista saada 
kuiviksi rakennuksen korjaus- / muutostöiden valmistumiseen mennessä. Tällöin olisi syytä suo-
jata seinät katolta tulevilta sadevesiltä. 
 
TOIMENPIDESUOSITUKSET 
 
Toimenpidesuositukset ovat laadittu rakennuksen muuttamiseksi näyttelytiloiksi, jossa on myös 
toimistohuoneita. 
 

- Räystäille on asennettava vesikourut ja syöksyt. Kourut ja syöksyt tulee varustaa sula-
tuskaapeleilla. 

- Piha-alueen maanpintaa on muotoiltava, jotta pihan pinta saadaan viettämään riittävän 
paljon rakennuksesta poispäin. Lisäksi piha-alueelle ja rakennukselle tulee tehdä sade-
vesiviemäröinti. 

- Alapohjat ja alustäytöt puretaan maaperän ympäristö- ja geoteknisessä tutkimuksessa 
määritettyyn tasoon saakka.  

- Väli- ja yläpohjat puretaan. Mikäli nykyiset I-palkit ja teräsbetoniset pilarit ja –palkit ha-
lutaan hyödyntää,  on ennen yläpohjarakenteiden purkamista suoritettava ko. rakentei-
den koekuormitus. Kuorman suuruus on valittava ottaen huomioon tulevan yläpohjan 
tyyppi ja kuormitukset. Mikäli rakenteet osoittautuvat liian heikoiksi, niitä voidaan vahvis-
taa, tai tehdä uudet kantavat rakenteet siten, että nykyiset rakenteet jäävät toimimatto-
mina näkyviin. 

- Kaikki seinäpinnoitteet poistetaan sooda- tai vesihiekkapuhalluksella. Kaikki kosteat ra-
kenteet on ennen pinnoittamista kuivatettava. Massiivisten tiiliseinien kuivaminen saattaa 
kestää useita kuukausia, pahimmillaan jopa vuosia. 

- Ulkoseinistä puretaan kaikki rapautuneet tiilet. 
- Uusi, lämmöneristetty, alapohja varustetaan radon-putkistolla ja kaikki liittymät tehdään 

ilmatiiviiksi. Alapohjan korkeutta tulisi nostaa siten, että lohkokivet jäävät kokonaan ala-
pohjan lämmöneristekerroksen alle. Tällöin myös pahiten öljyyntyneet tiiliseinien alaosat 
jäävät tiivistetyn alapohjan alapuolelle.  

- Välipohjat tehdään tilojen tarpeen mukaan. 
- Yläpohjat tulisi rakentaa mahdollisimman tiiviiksi ja lämmöneristäviksi. Tämä onnistunee 

helpoiten alumiinipintaisilla uretaanilevyillä, joiden päälle rakennetaan tuuletettu bitumi-
kermikate. Mahdolliset uudet kantavat palkit lienee edullisinta tehdä I-palkistoilla. Uusi 
yläpohja voidaan tehdä myös elementtirakenteisena. 



 
 
 

 
 
 

 

- Väliseinien alaosat voidaan yrittää injektoida kosteuden nousun katkaisevalla aineella. In-
jektoinissa on kuitenkin aina epäonnistumisen riski. Varmin tulos saadaan ainoastaan 
purkamalla seiniä lamellitekniikalla ja asentamalla uusien muurauksien alle bitumikermi-
kaista. 

- Uusien lattia- ja seinäpinnoitteiden vesihöyryn läpäisevyys tulee olla mahdollisimman 
korkea. 

- Ulkoseinien rapautuneet alueet puhtaaksi muurataan nykyisen kaltaisilla laasteilla ja tiilil-
lä. 

- Mikäli nykyiset ikkunat aiotaan säilyttää, voidaan niiden lämmön eristävyyttä parantaa 
tyhjiölasielementeillä. Ikkunoiden mahdollisten muutostöiden parannetaan ikkunapellityk-
sen kallistukset. Ikkunoiden alta puretaan yksi tiilirivi ja uudet ikkunapellit asennetaan si-
ten, että niiden kaltevuus on vähintään kolmekymmentä astetta. 

- Mikäli nykyisiä ovia ei saa suojelusyistä poistaa, tai muuttaa esim. ikkunoiksi, voidaan ne 
kunnostetaan siten, että niiden heloitukset korjataan ja umpiosien sisäpuolelle asenne-
taan lämmöneristeet. Ovien ikkunalasit voinee vaihtaa tyhjiölasielementeiksi. 
 
 

- Aikaisemmassa käyttötarkoituksen (korjaamo) mukaisen toiminnan jatkuessa tulee toi-
menpiteitä tarkastella lähinnä ympäristön pilaantumisen näkökulmasta. 

- Rakennuksen alla olevien pilaantuneiden täyttöjen poistamisen yhteydessä tulee selvittää 
rakenteiden öljyyntyneisyys. Jos rakenteet ovat laajoilta alueita öljyn pilaamia, on raken-
teiden uusiminen erittäin vaikeaa ja kallista. Tällöin tulee harkita kunnostustyön jatkami-
sen järkevyyttä. 

- Uudet alapohjatäytöt tulee varustaa radon-putkistoilla siten, että alapohja on kauttaal-
taan alipaineinen sisätiloihin nähden. 

- Kaikki ulko- ja väliseinien pinnoitteet tulee poistaa. Betonipilarien pintaa tulee poistaa 
hiomalla noin 10 mm kerros (hakojen suojaetäisyydet on tarkistettava). Palkeista ei voida 
poistaa hakojen läheisyyden vuoksi kuin 2…3 mm kerros.  

- Betonirakenteista voidaan kuumentamisella saada kiihdytettyä VOC-yhdisteiden haihtu-
mista. Tiilirakenteiden kuumennuskäsittely ei onnistu tyydyttävästi niiden lämmöneristä-
vyyden vuoksi. Pintojen purkamisen jälkeen rakennusta olisi syytä lämmittää ja tuulettaa 
useita kuukausia, mieluiten vuoden tai enemmän. 

- Lämmittämisen ja tuulettamisen jälkeen rakenteet voidaan pinnoittaa materiaalien omi-
naisuuksien ja tilojen käyttötarkoituksien mukaisesti. 

- Toimistotilat tms. tulee erottaa ilmastollisesti nykyisistä rakenteista. Helpoin tapa on ra-
kentaa ne erillisinä kontteina nykyisen rakennuksen sisään. 

 
 
Kuten alussa jo mainittiin, rakennuksen tuleva käyttötarkoitus vaikuttaa ratkaisevasti tarvittavien 
korjaustöiden laatuun, laajuuteen ja määrään. Veturitalliin voidaan sijoittaa näyttely- ja muuta 
kokoontumistilaa, kunhan huomioidaan havaitut reunaehdot ja korjaustarpeet. 
 
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme jatkotoimenpideohjelman tekemistä ja alustavien kustannuslas-
kelmien tekemistä eri vaihtoehdoille/ratkaisuille. Mikäli tämän jälkeen hanke etenee ja tiedetään 
tuleva käyttömuoto, tulee kohteeseen laatia riskinarvio ja kunnostus- sekä korjaussuunnitelma. 
Riippumatta hankkeen toteutuksesta tulee tarkastella maaperän kunnostustarve pilaantumisen 
leviämisen estämiseksi ja mahdollisen altistumisen poistamiseksi. 
 
Tehdyistä ympäristöteknisistä tutkimuksista ja tutkimusten tuloksista tulee tiedottaa alueelliselle 
ympäristöviranomaiselle. 
 
 
Mikkelissä 5. tammikuuta 2012 
Ramboll Finland Oy 
 
 
 
Tuomas Lukkari   Mikko Penttinen 
FT, kehityspäällikkö   Ins., projektipäällikkö 
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