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Kuva 1. Kylpylän alakaton romahtaminen Kuopiossa 4.9.2003. Alas tullut katto vesiliuku-
mäkikulmasta kuvattuna. Miesuimari pääsi pois altaasta vasemmalla takana ole-
vasta kulmasta ja nainen keskeltä oikealta.

Bild 1. Raset av undertaket i badinrättningen i Kuopio 4.9.2003. Det rasade taket sett från vattenrutschba-
nan. En manlig simmare kom upp ur bassängen från hörnet som ligger till vänster i bakgrunden och
en kvinna ur hörnet i mitten på höger sida.

Figure 1. Dropped ceiling of indoor spa resort collapsing on September 4, 2003, in Kuopio. Collapsed
ceiling as seen from the water slide corner. A male swimmer managed to get out of the pool in
its left back corner and a female swimmer in the middle on its right side.

Kuva 2. Kylpylän alakaton romahtaminen Kuopiossa 4.9.2003. Alas tullut katto toisesta
päästä kuvattuna. Naisuimari avustettiin pois altaasta keskellä kuvaa näkyvästä
kulmasta.

Bild 2. Raset av undertaket i badinrättningen i Kuopio 4.9.2003. Det rasade taket sett från motsatt ända.
Den kvinnliga simmaren hjälptes upp ur bassängen från hörnet som syns i bildens mitt.

Figure 2. Dropped ceiling of indoor spa resort collapsing on September 4, 2003, in Kuopio. Collapsed ceiling
as seen from the other end. A female swimmer was helped out of the pool in the corner seen in the
middle of the photo.



Kuva 3. Kylpylän alakaton romahtaminen Kuopiossa 4.9.2003. Katkennut ripustinlanka,
jonka jousiripustin on kiinni kannatinrangassa.

Bild 3. Raset av undertaket i badinrättningen i Kuopio 4.9.2003. Bruten hängartråd vars fjäderupphäng-
ningsanordning är fast i stödprofilen.

Figure 3. Dropped ceiling of indoor spa resort collapsing on September 4, 2003, in Kuopio. Broken suspen-
sion wire, the spring suspension of which is fitted in the support long beam.

Kuva 4. Kylpylän alakaton romahtaminen Kuopiossa 4.9.2003. Jousiripustin on irronnut
kannatinrangasta ja kannatinrangan kanttaus on pettänyt nuolten osoittamista
kohdista. Kuvan keskellä rankojen lukituskappaleet.

Bild 4. Raset av undertaket i badinrättningen i Kuopio 4.9.2003. Fjäderupphängningsanordningen har los-
sat från stödprofilen och pilarna visar ställena där stödprofilens kantning har givit efter. Profilernas
låsstycken ses på mitten av bilden.

Figure 4. Dropped ceiling of indoor spa resort collapsing on September 4, 2003, in Kuopio. The spring sus-
pension has detached from the support long beam and the edging of the support long beam has
broken at the points indicated by the arrows. In the middle of the photo, the locking pieces of the
long beams.



Kuva 5. Kylpylän alakaton romahtaminen Kuopiossa 4.9.2003. Kannatinrangasta irron-
neita ripustimia, joiden korvakkeet ovat taipuneet.

Bild 5. Raset av undertaket i badinrättningen i Kuopio 4.9.2003. Upphängningsanordningar som lossat från
stödprofilen. Fästena på dem har böjt sig.

Figure 5. Dropped ceiling of indoor spa resort collapsing on September 4, 2003, in Kuopio. Suspensions with
bent lugs, as detached from the support long beam.

Kuva 6. Kylpylän alakaton romahtaminen Kuopiossa 4.9.2003. Ripustinlankoja oli kahta eri
tyyppiä. Oikeanpuoleisessa langassa on koneellisessa oikaisussa syntynyt lankaa
kiertävä matala ura. Kummassakin langassa on merkkejä korroosiosta.

Bild 6. Raset av undertaket i badinrättningen i Kuopio 4.9.2003. Det fanns två olika typer av hängartråd.
Tråden till höger uppvisar ett ytligt spår runt tråden som uppstått vid maskinell riktning. Båda trådar-
na uppvisar tecken på korrosion.

Figure 6. Dropped ceiling of indoor spa resort collapsing on September 4, 2003, in Kuopio. The suspension
wires used were of two types. The right-side wire features a low spiral-formed groove around the
wire, as generated in the mechanical realigning. Both wires show traces of corrosion.


