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Kunnostettu vesikatto. amoy 2016
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Kunnotustyöt käynnissä. amoy 2015

TAMMINIEMI, SAUNAN VESIKATTOKUNNOSTUS
Tamminiemen huvila on rakennettu vuonna 1904 (Sigurd Frosterus ja Gustaf StrengelI). Amos Andersonin vuonna 1940 valtiolle lahjoittama huvila
on toiminut kolmen presidentin, Risto Rytin (1940-1944), Carl Gustaf Emil
Mannerheimin (1944-1946) ja Urho Kekkosen (1956-1981) virka-asuntona.
Presidentti Kekkosen kuoleman jälkeen Tamminiemi avattiin museona
joulukuussa 1987. Tamminiemen talousrakennuksen alkuperäiset osat ovat
vuodelta 1904. Rakennusta jatkettiin saunarakennuksella vuonna 1956
(Arkkitehtuuritoimisto Kokko & Kokko) ja uima-allasosastolla vuonna 1969
(Rakennushallitus, Matti S. Husa ja Leena Kaitera).
Keväällä 2015 havaittiin Tamminiemen saunan yläpohjassa vakava
lahovaurio. Usean eriaikaan rakennetun osan rakenteeliset erot vaikeuttivat
oikeiden korjaustapojen valintaa. Lisähaasteen korjaukselle muodostivat
Sauna- ja uimahallirakennuksen arvokkaat sisäpinnat. Laipioverhouksena
olevaa leveää panelointia ei ollut mahdollista irroittaa ilman näkyviä vaurioita. Tästä syystä kaikki yläpohjan korjaustoimenpiteet päädyttiin tekemään
yläkautta, mikä toisaalta vaikeutti entisestään korjausta ja esim. höyrynsulun asennustyötä.
Saunan kuparikate irroitettiin ellävaraisesti ja pystyttiin palauttamaan
takaisin yläpohjan korjaustöiden jälkeen. Jalkaränneissä, vesikourujen
sisäkouruissa ja uudessa alipainetuulettimessa käytettiin Kulttuuritalon
vesikatolta purettuja kuparivuotia.
Korjaustöiden kokonaiskustannukset n. 240 000 €.
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Palautettu kuparikate. amoy 2016

Uusi alipainetuuletin (vasemmalla) tehtiin vanhojen painovoimaisen ilmanvaihdon poistotuuletimien (oikealla) mallin mukaan. amoy 2016

- kuparipelti (vanha, uudelleen asennettu)
- aluskate (uusi)
- raakaponttilaudoitus (uusi)
yläpaarre 2"x6", kk 550 (vanha / vauriotuneet vaihdetaan)
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MITAT TARKISTETTAVA PAIKAN PÄÄLLÄ

VesikouruDet (1/1)
ARK 1262 001

Rakennuskohteen nimi ja osoite

URHO KEKKOSEN MUSEO TAMMINIEMI
Piirustuslaji

TYÖPIIRUSTUS
Piirustuksen sisältö

Mittakaavat

VESIKATTORAKENNE

1:5

YP2 (TAKKAHUONE) RAKENNELEIKKAUKSET
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Helsinki 04.01.2016

Kalliolanrinne 4 A 10, 00510 Helsinki
p. 09 8253 1220, fax 09 876 4747, toimisto@arkkitehditmustonen.fi
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Rakenneleikkaus takkahuoneen
kohdalta. amoy 2015
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Uusi sisäkouru ja uudet kourukannakkeet. amoy 2016
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Kunnotustyön suoritti Helsingin
Peltityö R&V Oy.

Sisääntuloaula ja neuvontatiski, taustalla lastenosasto, oikealla pääkirjastosali.
kuva amoyamoy
20162015
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