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1 Johdanto 

Sisäilmaongelmaisen kiinteistön korjauksen onnistuminen riippuu merkittävästi tehdyn 

sisäilmatutkimuksen laadusta ja tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella toteute-

tuista korjauksista. Jotta korjaussuunnittelu voi onnistua tulee suunnittelijalla olla kattavat 

tiedot kohteesta ja sisäilmateknisen rakennetutkimuksen tulee olla riittävän perusteelli-

nen.  

Nykyinen rakennuskanta Suomessa on ikääntynyttä ja vanhat kiinteistöt ovat usein mo-

niongelmaisia. Ongelmana laajoissa korjaushankkeissa on, että korjausurakan suunnit-

teluvaiheessa joudutaan kuitenkin usein tekemään useita tarkentavia tutkimuksia ennen 

kuin suunnittelua kyetään käynnistämään. Vaihtoehtoisesti suunnitelmia joudutaan mah-

dollisesti tarkentamaan korjaustöiden aikana ilmenevien havaintojen pohjalta, jos niistä 

ei ole tarvittavia lähtötietoja. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia tilannetta ja edis-

tää tutkimussuunnitelman ja tutkimuksen kattavuutta niin, etteivät lisätutkimukset olisi 

tarpeen. Samalla arvioidaan syitä mahdollisille rajauksille tutkimuskohteessa, mitkä vai-

kuttavat suunnittelun suoritukseen. Lisäksi analysoidaan todettujen puutteiden vaiku-

tusta kustannuksiin ja korjauksen onnistumiseen tai mahdollisiin ongelmiin, jos puutteita 

ei olisi havaittu. 

Tutkimuksen havainnollistamiseksi on valittu esimerkkikohde, jonka kautta tutkimusai-

hetta arvioidaan. Työ pitää sisällään keskisuuren päiväkotikiinteistön laaja-alaisen sisäil-

maongelmien korjaussuunnitelman (hankesuunnitteluvaihe), sekä sisäilmateknisen tut-

kimuksen laajuuden, toteutusmenetelmien ja laadun tarkastelun suunnittelijan näkökul-

masta. Suunnittelun onnistumista ja korjaustöiden aikana tehtyjä muutoksia ei ole tässä 

opinnäytetyössä arvioitu, koska esimerkkikohteen korjaustoimenpiteitä ei aloitettu ennen 

opinnäytetyön valmistumista. 

Työn tilaajana toimi Sitowise Oy (aiemmin Wise Group Finland Oy), joka on suurin suo-

malaisomisteinen rakennusalan suunnittelu- ja konsultointitoimisto. Sitowise – konserni 

perustettiin, kun infra- ja talonrakentamisen asiantuntijat Sito Oy ja Wise Group Finland 

Oy yhdistyivät vuonna 2017. Yhtiöllä on kokemusta ja osaamista suomalaisesta raken-
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tamisesta pitkälti yli 40 vuoden ajalta, ja sen toiminta keskittyy yritysten ja julkisen sek-

torin kiinteistöjen uudis-, infra ja korjausrakentamiseen, sekä niissä tarvittaviin tutkimuk-

siin ja laadunvalvontaan. 

2 Esimerkkikohteen esittely 

Tutkimuksen esimerkkikohteena oleva kiinteistö on 2-kerroksinen päiväkotirakennus, 

jonka kerrosala on noin 1000 m2. Rakennus on valmistunut vuonna 1965 ja siihen on 

tehty peruskorjaus vuonna 2003. Peruskorjauksen yhteydessä mm. painovoimainen il-

manvaihto on korvattu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Kohteen käyttäjillä on 

saatujen tietojen mukaan esiintynyt sisäilmaan viittaavaa oireilua. Asiaa on lähdetty sel-

vittämään lukuisten sisäilmateknisten tutkimusten avulla. 

Kohteessa suoritettiin Wise Group Finland Oy:n (nykyisin Sitowise Oy) toimesta kattava 

sisäilmatekninen tutkimus, jonka lisäksi tarkasteltiin myös kohteen ilmanvaihtojärjestel-

mää. Tutkimuksissa selvitettiin rakennuksessa koettujen sisäilmaongelmien syitä ja si-

säilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksissa havaittiin useita sisäilman laatuun 

vaikuttavia tekijöitä sekä rakenteellisia puutteita. 

Hankkeessa pyritään toteuttamaan tilaajan ohjeen mukaisesti ensin suurempia toimen-

piteitä siirtäviä, kiireellisiä korjaustoimenpiteitä, joiden avulla rakennukselle tavoitellaan 

rakennukselle vähintään kahden vuoden käyttöikää ennen kattavampaa peruskorjausta. 

Hankkeessa toteutetaan myös laajasti tiivistyskorjauksia, joiden tavoitteena on estää 

vaurioituneiden rakennekerrosten ja ryömintätilan ilmayhteydet käyttötiloihin. Kiireellis-

ten korjausten suunnittelun aikana toteutetaan myös peruskorjausvaiheen suunnittelu, 

jolla pyritään korjaamaan kaikki tutkimuksessa havaitut vauriot. 
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3 Sisäilmateknisen tutkimuksen perusteet 

Sisäilmatekninen tutkimus tulee useimmiten ajankohtaiseksi kiinteistössä, kun sisäilman 

laadussa havaitaan puutteita. Näitä puutteita voivat olla esim. huono sisäilman laatu (ti-

lojen käyttäjien oireilu, poikkeavat hajut), olosuhteet (kuten kylmyys, vedon tunne, kos-

teus jne.) tai näkyvät vauriot (kuten halkeamat, värimuutokset yms.).  

Tutkimuksen suorittamisessa voidaan käyttää useita eri menetelmiä. Yleisimmin käytet-

tyjä ovat: 

• asukas- ja käyttäjäkyselyt / sisäilmasto- ja oirekyselyt 

• aistinvarainen havainnointi 

• rakennekosteusmittaukset, ongelma-alueiden kosteuskartoitus 

• rakennetyyppien määrittäminen ja rakenneavaukset 

• mikrobitutkimus 

• pölyn koostumustutkimus 

• teollisten mineraalikuitujen laskeumatutkimus 

• asbesti- ja haitta-aineanalyysit 

• merkkiainekokeet / ilmavuotokohtien paikantaminen 

• sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaus 

• homekoirakatselmus 

• ilmanvaihtojärjestelmän tutkimus 

• salaojaverkoston ja sadevesijärjestelmän toiminnan varmistaminen 

• tilaajan, käyttäjien ja huoltohenkilökunnan haastattelut 

Sisäilmateknisen tutkimuksen tavoite on selvittää vaurioiden syyt ja niiden laajuus. Tut-

kimuksella pyritään saamaan tarpeeksi tietoa, jotta voidaan valita oikeat korjausmene-

telmät kulloinkin kyseessä olevaan kohteeseen. Jotta tässä voidaan onnistua, tulee 

yleensä selvittää myös rakennekerrokset ja niiden liitokset. Tutkimuksen suorittajalla 

saattaa olla käytössään vanhoja asiakirjoja, kuten esimerkiksi rakentamisaikaisia suun-

nitelmia, isännöitsijäntodistus, aiemmin suoritettuja kuntotutkimuksia tai raportteja sattu-

neista vesivahingoista.  (1) 
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Rakenteiden kosteusvauriot ovat yksi merkittävä osa sisäilmaongelmien aiheuttajia. Kor-

kea rakenteellinen kosteus aiheuttaa ajan kuluessa rakenteiden vaurioitumista, yhdistei-

den reagointia tai liukenemista ja erilaisia emissioita. Korkeat lämpötilat lisäävät kosteu-

den aiheuttamia reaktioita rakenteissa. Orgaanisten materiaalien vauriot keskittyvät 

yleensä materiaaliin itseensä ja epäorgaanisessa materiaalissa yleensä aineiden liuke-

nemista ja kosmeettista haittaa. Korkea kosteuspitoisuus mahdollistaa olosuhteet myös 

mikrobikasvulle joka voi muodostua myös epäorgaanisen aineen pinnalle kiinnittyneihin 

epäpuhtauksiin. Poikkeavan rakenteellisen kosteuden syyt ovat yleensä jonkin ulkoisen 

tekijän aiheuttamia, tai seuraus rakenteen huonosta fysikaalisesta toimivuudesta.  (1, 3) 

Kattavan ja koko kiinteistöön kohdistuvan tutkimuksen jälkeen tutkijoilla tulisi olla hyvä 

kokonaiskuva rakennuksen tilanteesta ja vaadittavista korjaustoimenpiteistä. Sisäilma ja 

sen koetut ongelmat ovat kuitenkin monesti subjektiivisia, eikä välttämättä tämän hetken 

mittauksilla pystytä määrittämään kaikkia olosuhteisiin vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuk-

sissa havaittujen puutteiden korjaamisen sen sijaan voidaan olettaa parantavan olosuh-

teita ja havaitut riskitekijät tulee poistaa tai niiden vaikutusyhteydet katkaista. 

Ennen vuotta 1994 rakennetuissa kiinteistöissä on suoritettava asbestikartoitus sanee-

rattavalla alueella ennen korjaustöihin ryhtymistä. (Valtioneuvoston asetus asbestityön 

turvallisuudesta 798/2015). Tämä on hyvä huomioida, koska rakenteista joihin kohdistuu 

korjaustöitä, tulee ottaa asbestinäytteet ja niiden ottaminen jo tutkimuksen yhteydessä 

nopeuttaa jatkotoimia ja tarkentaa toteutussuunnitelmia sekä kustannusarvioita. 

Suoritetusta tutkimuksesta tulee laatia selkeä tutkimusraportti, josta ilmenee tehdyt ha-

vainnot, vaurioiden syyt ja laajuus sekä vaihtoehtoiset korjaustavat. Raportissa tulisi mai-

nita käytetyt tutkimusmenetelmät sekä sen liitteenä tulee esittää näytteiden laboratorio-

analyysitulokset ja valokuvat, joihin vaurioiden tulkinta perustuu. (1) 

4 Sisäilmatekninen tutkimus esimerkkikohteessa 

4.1. Tilaajan asettamat tavoitteet ja rajaukset 
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Tutkimus toteutettiin kattavasti koko rakennukseen ja kaikkiin sen eri rakenneosiin. Tut-

kimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilman laatua ja sitä heikentäviä tekijöitä. Tutki-

muksen aikana pyrittiin myös selvittämään, onko kunnossapito-järjestelmässä mainitut 

korjaustoimenpiteet toteutettu joista ei tutkimushetkellä ollut varmuutta. Tutkimuksia koh-

dennettiin kiinteistökierroksen havaintojen sekä käyttäjien kokemuksien mukaan raken-

nuksen tiettyihin tiloihin. Muihin tiloihin suoritettiin pistokoemaisesti ja lähtötietojen, sekä 

havaintojen mukaan vertailevia tutkimuksia. Ilmanvaihdon osalta tehtiin oma erillinen tut-

kimusraportti. Ilmanvaihtojärjestelmissä ei todettu merkittäviä korjaustarpeita. 

4.2. Vaurioiden laajuus 

Rakennuksen salaojarakenteissa, maanpinnan muotoilussa ja ryömintätilan maa-ainek-

sessa havaittiin puutteita, jotka mahdollistavat kosteuden kulkeutumisen ryömintätilaan. 

Ryömintätilassa on orgaanista jätettä ja muuta sinne säilöttyä tavaraa, jotka voivat vau-

rioitua ollessaan kosketuksissa kostean maaperän kanssa. Ryömintätilan maa-ainek-

sessa on aistinvaraisesti havaittavissa näkyvää mikrobikasvustoa. Ryömintätilallisessa 

alapohjarakenteessa olevat vanhat läpiviennit ovat epätiiviitä ja näiden ilmavuotoreittien 

kautta ryömintätilassa olevat epäpuhtaudet voivat kulkeutua yläpuolisiin käyttötiloihin ai-

heuttaen sisäilman laadun heikentymistä. Ryömintätilan maa-aineksena on hienoja-

koista hiekkaa, jossa on aistinvaraisesti havaittavaa mikrobikasvustoa. (kuva 1) 

 

Kuva 1. Ryömintätilan vaurioitunut maapohja 
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Ensimmäisen kerroksen maanvastaisissa alapohjarakenteissa käytävällä, varastoti-

loissa ja muissa vastaavissa tiloissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia muovima-

ton ja betonilattian välissä. Kosteusrasitus muovimaton alapintaan ja liimaan voi aiheut-

taa mikrobi- ja VOC-vaurioita (haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Tutkimusten ja lähtötieto-

jen perusteella nykyinen alapohjarakenne ei ole kosteusteknisesti toimiva ja mahdollis-

taa maasta nousevan kosteuden tiivistymisen muovimaton ja betonin väliin. Myös ryö-

mintätilan kautta siirtyvä kosteus voi aiheuttaa alapohjarakenteen kostumista. Osassa 

kellaritiloja ei kuitenkaan havaittu kosteutta alapohjassa. Näissä tiloissa alapohjarakenne 

poikkeaakin muista alapohjarakenteista ja on kosteusteknisesti toimivampi rakenne. 

Maanvastaisissa alapohjarakenteissa on myös ilmavuotoreittejä, joiden kautta maape-

rässä olevat epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan. (1) 

 

Taulukko 1. Lattiarakenteiden kosteusmittaukset 

Välipohjarakenteet vastaavat rakenteeltaan ryömintätilallista ja ulkoilman vastaista ala-

pohjarakennetta. Muovimattojen saumoissa ja liittymissä lattiakaivoihin havaittiin tiiveys-

puutteita. Tehtyjen kosteuskartoituksien ja -mittausten perusteella ei kuitenkaan havaittu 

merkittävää kosteutta rakenteessa. Epätiiviiden muovimattojen saumojen ja liittymien 

kautta mm. pesuvedet voivat tunkeutua muovimattojen alle aiheuttaen vaurioita. 

Rakennuksessa on ulkoseinärakenteena tuulettumaton tiili-villa-tiili rakenne, joka on ny-

kytietämyksen mukaan ns. riskirakenne. Julkisivumuurauksen pinnalle joutuneesta sa-
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devedestä osa pääsee kulkeutumaan eristetilaan ja puutteellisen tuuletuksen vuoksi ra-

kenne ei tuuletu ja kuiva niin tehokkaasti kuin tuulettuva seinärakenne. Ulkoseinäraken-

teesta otetuissa materiaalinäytteissä esiintyi mikrobivaurioita, lisäksi ulkoseinäraken-

teessa oli selkeitä ilmavuotoreittejä sisäilmaan. Sisätilat ovat kuitenkin nykyohjeistuksen 

mukaisesti vain lievästi alipaineiset ulkoilmaan nähden, jolloin epäpuhtauksien kulkeutu-

minen sisäilmaan ei ole niin merkittävää kuin runsaassa alipaineessa. 

Ikkunat ovat todennäköisesti alkuperäiset, eikä niitä ole uusittu kuten tutkimussuunnitel-

man lähtötiedoissa, eli rakennuksen kunnossapitojärjestelmässä on mainittu. Osassa ik-

kunoissa on ulkopuolisissa puuosissa pitkälle edenneitä lahovaurioita. Lähes kauttaal-

taan ikkunoissa on maalipinnan vaurioita. Ikkunoiden yläpuolella oleva betoninen leuka-

palkki voi aiheuttaa kylmäsillan rakenteeseen, joka voi kastella ikkunan yläreunan rivettä 

ja karmia. Ikkunoiden tilkeraossa olevassa lämmöneristeessä on voimakas tervanhaju, 

joka selittää esimerkiksi johtajan huoneessa koetun hajun. Otetuissa näytteessä ikkunan 

tilkeraosta ei esiintynyt korkeita pitoisuuksia haitta-aineita. (kuva 2) 

 

Kuva 2. Ikkunan pielirakenteiden vaurio 
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Kohteen vesikatteena on bitumikermikate, joka on jo käyttöikänsä lopussa tai ylittänyt 

sen. Tutkimusten perusteella ensimmäisinä korjaustoimenpiteinä päiväkodissa on suo-

siteltavaa tehdä vesikatteen uusiminen. Yläpohjarakenteiden ja alaslaskettujen kattojen 

osalla havaittiin puutteita ja vaurioita mm. epätiiviitä läpivientejä ja teollisten mineraali-

kuitujen lähteitä. Otettujen pölynäytteiden perusteella huonetilojen tasopinnoilla ei kui-

tenkaan havaittu teollisia mineraalikuituja. Alakattolevyssä on myös paikallisesti toisen 

kerroksen käytävällä näkyviä kosteuden aiheuttamia jälkiä, jotka ovat todennäköisesti 

aiheutuneet IV-kanavan pintaan kondensoituneesta kosteudesta yläpohjarakenteessa. 

Yläpohjarakenteen lämmöneristeestä otetussa näytteessä tältä alueelta on viite materi-

aalin kostumisesta ja vaurioitumisesta. 

Sisäilmaolosuhteiden pitkäaikaismittauksessa ei todettu puutteita rakennuksen ilman-

vaihdossa. Suhteellinen kosteus kiinteistön sisäilmassa oli mittauksen aikana hieman 

korkealla tasolla, mikä johtui todennäköisesti mittauksen aikana olleesta myrskystä. 

Kohteessa otettiin lukuisia asbesti- ja haitta-ainenäytteitä sisäilmateknisen tutkimuksen 

rakenneavausten ja jatkotutkimusten avausten yhteydessä. Asbestia todettiin yläpohjan 

tuulensuojalevyssä. Asbestin esiintymisen ja sen oikeanmukaisen käsittelyn tuomien li-

säkustannusten takia tuulensuojalevyn toimenpiteet jätettiin pois kiireellisistä korjaustoi-

menpiteistä. Peruskorjausvaiheessa esitettiin kuitenkin purettavaksi koko vanha yläpoh-

jarakenne kantavia liimapuupalkkeja lukuun ottamatta. Tällöin merkittävä suuri määrä 

asbestipitoisen materiaalin purkamista tulee ottaa huomioon jo hankesuunnitteluvai-

heessa. 

5 Korjaussuunnittelun perusteet 

Korjaussuunnitelma laaditaan kohteessa tehdyn tutkimuksen (sisäilmatekninen tutki-

mus, kosteusvahinkokartoitus, kuntotutkimus tms.) perusteella. Korjaussuunnittelulla py-

ritään korjaamaan rakennevirheet ja -vauriot. Tehdyn tutkimuksen lisäksi suunnittelijan 

käytössä saattaa olla muita lähtötietoja, kuten vanhoja/alkuperäisiä piirustuksia, aiempia 

tutkimusraportteja tai esimerkiksi terveysviranomaisen lausunto. Laajoissa korjauskoh-

teissa korjaussuunnittelijan voi olla eduksi tehdä kohdekatselmus mahdollisesti yhdessä 

kuntotutkijan kanssa. (1) 
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Korjaussuunnitelmissa kuvataan korjattavat, purettavat ja uusittavat rakenteet, mahdol-

liset muutokset uusien rakenteiden toteutuksessa parannuksin sekä korjausmenetelmät 

ja käytettävät materiaalit. Suunnitelmassa tyypillisesti ohjeistetaan myös käytännön to-

teutuksissa ja järjestelyissä sekä työmaan pölynhallinnassa ja laadunvarmistusmenetel-

missä. (6) 

Rakentamismääräykset eivät koske korjausrakentamista vaan korjaussuunnittelua teh-

dessä joudutaan soveltamaan uudisrakentamisen ohjeita sekä hyödyntämään esimer-

kiksi valmistajien ohjeita ja korjausratkaisuista tehtyjä tutkimuksia. Valitettavasti monet 

toimiviksikin todetut menetelmät eivät ole aina käytettävissä, esim. budjetti- tai aikatau-

luteknisistä syistä. Hyvin toteutetulla korjaussuunnittelulla säästetään työ- ja materiaali-

kustannuksia ja pidennetään rakennuksen elinkaarta ja vähennetään urakoitsijan teke-

miä työvirheitä. Tarvittaessa tiloja voidaan muuntaa ja kehittää nykyaikaista tarvetta vas-

taaviksi. Tilamuutosten ja muiden uutta vastaavien rakenteiden kohdalla noudatetaan 

uudisrakentamisen määräyksiä ja ohjeita. (2) 

Jotta korjaussuunnittelu voidaan toteuttaa parhaalla mahdollisella tavalla, tulee suunnit-

telijalla olla käytössään mahdollisimman tarkat tiedot rakennekerroksista (myös raken-

nepaksuudet) ja niiden liitoksista, korjattavien rakenteiden vaurioitumisasteesta ja haitta-

ainepitoisuuksista, tutkimuksissa esitetyt mahdollisten vaurioiden syyt (kosteus, ikäänty-

minen, ilmavuodot, painuma yms.), kantavien rakenteiden vauriot (ja tarvittaessa lujuus-

mittaukset) ja niiden laajuudet. (1) 

Tutkimusraportissa tulisi aina ottaa kantaa myös vaurioiden aiheuttajiin. Esimerkiksi kos-

teusvaurio alapohjarakenteessa voi johtua puutteellisesta vedenohjauksesta rakennuk-

sen vierustalla tai kosteusvahingosta, jolloin korjaustoimenpide on erilainen syystä riip-

puen ja suunnitellaan vaurion aiheuttajan perusteella. 

Korjaussuunnittelua tehtäessä joudutaan toisinaan tyytymään esim. aikatauluteknisistä 

syistä siirtäviin toimenpiteisiin. Toisin sanoen rakennukselle haetaan esim. muutaman 

vuoden käyttöikää ennen purkua tai laajempia korjaustöitä. Tutkija määrittelee ko. toi-

menpiteiden rajat ja arvioi ne kuntotutkimusvaiheessa. Suunnittelun toteutusvaiheessa 

korjauksen suunniteltu käyttöikä vaikuttaa yleensä korjaustyön kustannuksiin ja materi-

aalimenekkiin. 
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6 Korjaussuunnittelun toteutus esimerkkikohteessa 

6.1 Tilaajan asettamat tavoitteet ja rajaukset 

Tilaajan lähettämä korjaussuunnittelun tarjouspyyntö käsitti aiemman tutkimuksen pe-

rusteella esitettyjen toimenpide-ehdotusten mukaisen toteutuksen suunnittelun. Toteu-

tussuunnittelussa tulee ensisijaisesti arvioida korjaustarpeiden kiireellisyyttä ja vaurion 

merkitystä kiinteistön sisäilmaan ja käyttäjien oireilun lievittämiseen. Toissijaisesti arvioi-

daan kustannuksia ja korjaustyön laajuutta jakamalla korjausurakka kahteen vaihee-

seen; kiireellisten korjaustarpeiden korjaus- ja peruskorjausvaiheeseen. 

Kiireellisten korjausten vaiheessa keskityttiin korjaamaan sisäilmateknisen tutkimuksen 

määrittämät kiireelliset korjaustarpeet ja niiden toteutussuunnittelu. Kiireellisillä korjauk-

silla pyritään korjaamaan kriittisimmät vauriot kokonaan ja siirtämään suuremmat kor-

jaukset noin viiden vuoden päähän, jolloin peruskorjaus on mahdollista toteuttaa. Tutki-

muksessa kiinteistölle asetettuja kiireellisiä korjaustarpeita kiinteistössä ovat esimerkiksi:  

• sadeveden ohjaaminen salaojajärjestelmän sijaan sadevesijärjestelmään 

• perusmuurilevyn suojalistojen asennukset 

• ryömintätilan rakennusjätteen ja varastoitavan tavaran poistaminen 

• kellarikerroksen kosteusvaurioiden korjaaminen 

• julkisivun ja ikkunoiden puutteellisten vedenohjausten korjaaminen 

• avonaisten muovimattosaumojen paikkaaminen 

Peruskorjausten vaiheessa keskityttiin korjaamaan sisäilmateknisen tutkimuksen mää-

rittämät rakenteiden perusteellisemmat korjaustarpeet ja niiden toteutuksen luonnos-

suunnittelu. Peruskorjaussuunnittelun lähtökohtana käytettiin tehtyjä kiireellisten kor-

jaustarpeiden suunnitelmia. Peruskorjaussuunnittelu voidaan toteuttaa vain luonnos-

suunnitelma -tasoisena, sillä julkisivunrakenteen peruskorjaus edellyttää lupatoimia ja 

pääsuunnittelua, jota ei tässä vaiheessa vielä otettu mukaan suunnitteluprosessiin. Tut-

kimuksessa kiinteistölle asetettuja peruskorjaustarpeita kiinteistössä ovat esimerkiksi: 
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• maanpinnan muotoilu poispäin rakennuksesta 

• perusmuurilevyn asentaminen kaikille maanvastaisille osille 

• salaojajärjestelmän huuhtelu ja kuvaus 

• pinnoittamattomien mineraalivillaeristeiden uusiminen tai pinnoittaminen 

• tilojen välisten läpivientien tiivistäminen 

• muovimattojen poistaminen maanvaraisten lattiarakenteiden osalta 

• ryömintätilallisen alapohjarakenteen läpivientien tiivistys 

• mikrobivaurioituneen maa-aineksen poistaminen ryömintätilasta 

• alapohjarakenteiden liittymien ja läpivientien tiivistäminen 

• ulkoseinärakenteiden tiivistyskorjaus 

• vesikatteen korjaus, lämmöneristeiden uusiminen tarvittaessa 

• ikkunoiden uusiminen 

• ikkunoiden välisen puurakenteen korjaaminen/uusiminen 

 

Tilaajan asettamat tavoitteet hankkeelle olivat saavuttaa lievempien korjausten avulla 

rakenteelle tarvittava käyttöikä, jolloin rakennuksen peruskorjausta voidaan siirtää tarvit-

taessa pidemmälle, jos korjausalue todetaan liian laajaksi toteutettavaksi kerralla. Kor-

jaussuunnittelija on arvioinut suunnitteluvaiheessa korjaustoimenpiteiden tarpeellisuu-

den ja merkittävyyden sisäilmaolosuhteiden kannalta ja siirtänyt osan 1-5v. korjauksista 

myös toteutettavaksi kiireellisinä korjauksina. Nämä toimenpiteet parantavat esimerkiksi 

rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja rakenteellista tiiveyttä. Rakenteiden tiiveyden 

ja lämmöneristyksen parantaminen vaikuttaa yleisesti mm. energiatehokkuuteen ja il-

manvaihdon toimintaan. 

Korjaussuunnitelmat esitetään tässä opinnäytetyössä pintapuolisesti ja niillä halutaan 

esittää lähinnä toteutuksen laajuus ja rajaukset. Toteutusmenetelmät saattavat muuttua 

ja niitä ei ole pyritty perustelemaan tässä työssä muuten kuin tutkimuksessa todettujen 

vaurioiden korjausmenetelminä. Tilaajalle toimitetut suunnitelmat sisältävät paljon esitet-

tyjä toimia yksityiskohtaisempia ohjeita työn suorittamiselle. 
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6.2 Kiireellisten korjaustarpeiden korjaustoimenpiteet 

6.2.1 Ryömintätila 

Rakennuksen ulkopuolista sadevedenohjausta parannetaan ja ikkunoiden vedenohjaus-

puutteita korjataan. Ryömintätila tyhjennetään rakennusjätteestä ja muusta säilötystä ta-

varasta ja sen mikrobivaurioitunut maa-aines poistetaan ja uusitaan kapilaarisen kosteu-

den nousun estävällä maa-aineksella. 

Ryömintätilallisen alapohjarakenteen kosteusrasitus on yleisesti suurempi kuin ulkoil-

man vastaisenalapohjarakenteen. Ilmanvaihdon poikkeustapauksissa ryömintätilan kos-

teus voi nousta korkeaksi, jolloin kosteus voi tiivistyä alapohjarakenteeseen aiheuttaen 

vaurioita rakenteessa. Kosteus oli tiivistynyt ryömintätilassa olevien putkien pintaan ja 

valunut siitä hiekkaan. Ryömintätilan hienojakoinen maa-aines oli aistinvaraisesti kos-

teaa ja mikrobivaurioitunutta. (kuva 3) (3) 

 

 

Kuva 3. Yleiskuva alkuperäisestä ryömintätilasta ennen korjaustoimia 
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Ryömintätilan yläpuolisen välipohjarakenteen (kuva 2) kevytsoralla toteutettu eristys on 

nykyeristeisiin verrattuna huono (U-arvo n. 0,56, nykyvaatimus 0,17 RakMK) ja raken-

teessa on lisäksi huomattavia kylmäsiltoja ulkoseinärakenteiden liitoskohdissa. Ryömin-

tätilan lämpötila on käyttötilojen lämpövuodoista johtuen pakkaskeleilläkin reilusti 0 ºC 

yläpuolella. Lämpötilaerot ja niiden radikaalit vaihtelut altistavat kuitenkin ryömintätilan 

koville kosteusrasituksille ja lisäksi myös maapohjan kapillaarisen kosteuden nousun 

mahdollistava maa-aines sekä ulkopuolen vedenohjauspuutteet lisäävät ryömintätilan 

kosteuskuormitusta. Ryömintätilaan on asennettu koneellinen tuuletusjärjestelmä, joka 

päällä ollessaan tuulettaa ryömintätilaa ja tasaa kosteusolosuhteita. Tämä kuitenkin sa-

malla alentaa ryömintätilan lämpötilaa, joka puolestaan aiheuttaa eristämättömien LVI-

järjestelmien pintaan voimakasta kosteuden kondensoitumista. (2) 

 

Kuva 4. Ryömintätilan yläpuolinen välipohjarakenne 

Kiireelliseksi korjaustarpeeksi oli määritetty vedenohjauspuutteiden korjaus, ryömintäti-

lan puhdistusta vaurioituneesta maa-aineksesta ja sinne kuulumattomista jätteistä ja tar-

vikkeista, maa-aineksen uusiminen kapillaarisen nousun estävällä maa-aineksella, sekä 

käyttötiloihin olevien ilmayhteyksien tiivistäminen. Suunnittelija määritti myös lisäkorjaus-

tarpeeksi ryömintätilan lisäeristämisen, jolloin tilan olosuhteen on paremmin hallinnassa. 
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Lisäksi tilassa olevien LVI -putkien eristämättömät osat tulee eristää, etenkin lämpöolo-

suhteiden muuttuessa korjaustoimien johdosta. Tilan tuuletus voidaan säilyttää koneelli-

sena, kunhan sen toimivuus tarkistetaan LVI -alan ammattilaisen puolesta. Kiireellisissä 

toimenpiteissä rajattiin korjaus vain vaurioituneiden maa-ainesten poistoon, sekä LVI -

putkien eristämiseen ja läpivientien tiivistämiseen. Korjauksella pyritään poistamaan si-

säolosuhteita mahdollisesti heikentävät tekijät, kuitenkaan esimerkiksi välipohjarakentei-

den fysikaalista toimintaa sen rajummin muuttamatta. Laajemmat korjaustoimenpiteet on 

esitelty toteutettavaksi peruskorjausvaiheessa. (kuva 4) 

 
 

 

Kuva 5. Ryömintätilan uusi rakenne 

6.2.2 Kellarikerros 

Kellarikerroksen käyttötilojen seinärakenteet puretaan kantavalle teräsbetonirungolle 

asti. Säilytettävät osat puhdistetaan mekaanisesti harjaamalla ja imuroimalla kiinni jäänyt 

eristemateriaali. Suuremmat epätasaisuudet joko hiotaan tasaiseksi tai oikaistaan oikai-

sumassalla. Rakennuksen sisätiloissa kaikki kellarikerroksen lattioiden muovimattopin-

noitteet poistetaan. Maanvastaiseen alapohjarakenteeseen asennetaan uusi hengittävä 

lattiapinnoite. Alakattojen levytykset puretaan ja nostettavat alakatot pinnoitetaan tai uu-

sitaan rikkoutuneilta osin. Alakattojen pinnoittamattomat mineraalivillaeristeet uusitaan 
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tai pinnoitetaan ilmatiiviillä pinnoitteella. Kellarikerroksen märkätilojen pinnoitteet poiste-

taan ja tilat vedeneristetään nykymääräysten mukaisesti. (kuva 5) 

 

Kuva 6. Kellarikerroksen vanha ulkoseinärakenne 

Vanhan bitumisivelyn kiinnitys tarkastetaan purkuvaiheessa ja huonosti kiinni olevat osat 

irrotetaan. Seinän alaosaan lattiatason alle asennetaan XPS eriste, joka tiivistetään liit-

tyviin rakenteisiin PU-vaahdolla. Perustuksiin porataan harjateräkset betonivalun tartun-

noiksi ja seinän alaosa valetaan umpeen betonilla. Maanvastaisen betoniseinän sisäpin-

taan asennetaan uusi kosteussulku, kumibitumikermi. Puretun seinän uudeksi läm-

möneristeeksi asennetaan bitumipohjaiset vaahtolasilevyt valmistajan ohjeen ja raken-

netyypin mukaan. Lattialiittymä tiivistetään bitumikermikaistalla, joka nostetaan ylös 

vaahtolasieristettä vasten ja hitsataan kiinni bitumilla. Lattialla kermikaista tuodaan be-

tonilattian liikuntasauman yli jolloin se tiivistää lattian liitoksen. Märkätiloissa alakattotilo-

jen yläosien näkyviin jäävät eristeet pinnoitetaan tasoitteella tai maalilla. (kuva 7) 
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Kuva 7. Kellarikerroksen uusi sokkelirakenne 

Purettujen puurakenteisten osien tilalle asennetaan lämmöneristeeksi polyuretaanieriste 

ja ulkopinnaksi vanhaa rakennetta vastaava pystypuupanelointi. Pilarien kohdat ja liitty-

vien väliseinien päädyt eristetään niin että liittyvien eristeiden ulkopinnat ovat samassa 

tasossa. (kuva 8) 

 

Kuva 8. Kellarikerroksen uusi ulkoseinärakenne 
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Sisäkuori muurataan kevytsoraharkoilla betonipalkkiin, -pilariin tai ikkunan alaosaan asti 

rakennesuunnitelmien mukaisesti. Ikkunoiden kohdalla ylin harkkorivi katkaistaan uuden 

ikkunapenkin korosta ja harkon yläpinta tasoitetaan. Ikkunapenkkiin ja pieliin asennetaan 

lujalevy ja kosteutta kestävä pinnoitus. Harkon yläpään liitos betonirakenteeseen tiivis-

tetään PU-vaahdolla ja peitetään harkkolaastilla. Ikkunat kiinnitetään elastisella polyure-

taanivaahdolla ja pellitetään ulkopuolelta. Märkätiloissa harkkomuurauksen ja eristeen 

väliin jätetään ilmarako ja harkkomuuraus katkaistaan n. 100 mm välipohjan alapuolelle, 

sopivalla ehjällä harkkorivillä. 

Kellarikerroksen muovimattopinnoitteet poistetaan kaikista käyttötilojen maanvastaisista 

alapohjarakenteista. Mattoliimajäämät ja tasoitteet poistetaan ja rakenne puhdistetaan 

puhtaalle betonipinnalle asti. Kastuneet rakenteet kuivataan koneellisesti ja kosteusmi-

tataan kuiviksi ennen pinnoitusta. Uudeksi lattiapinnoitteeksi asennetaan kuivapuriste-

laatta. Jos märkätilojen seinärakenteisiin tehdään muita muutoksia, ne vedeneristetään 

ja laatoitetaan nykyisten märkätilamääräysten mukaisiksi. (kuva 9) 

 

Kuva 9. Kellarikerroksen uusi alapohjarakenne 
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6.2.3 2. kerros tiivistyskorjaus 

Kaikki 2. kerroksen ulkoseinän ja välipohjan liittymät ja ryömintätilan vastaiset läpiviennit 

tiivistetään ilmavuototiivistykseen tarkoitetuilla tuotteilla. Välipohjan läpiviennit tiiviste-

tään ensisijaisesti ryömintätilan puolelta, jolloin tiivistyksiä ei ole välttämättä tarpeen pin-

noittaa. Suurempiin rakoihin asennetaan pohjanauha tai tarvittaessa tiivistyksen pohja 

esitäytetään uretaanivaahdolla. Liittymän päälle sivellään tiivistyspinnoitetta ja asenne-

taan tarvittaessa vahvistusnauha. Palo-osastojen läpäisevät läpiviennit tiivistetään palo-

sertifioiduilla tuotteilla. Kaikki kohteen tiivistykset tulee laadun varmistaa heti korjauksen 

jälkeen ja säännöllisesti. Laadunvarmistuskokeissa havaitut puutekohdat ryömintätilan 

läpivientien tiivistyksissä voidaan korjata tarvittaessa myös 2. kerroksen puolelta. (4) 

Toisessa kerroksessa sisäpuoleisen tiilimuurauksen pinta karhennetaan hiomalla ja ul-

koseinän yläosan vanhat peitelevytykset, seinälevy ja seinän höyrynsulku puretaan. 

Eristeiden kunto tarkastetaan ja huonokuntoiset eristeet uusitaan tarvittaessa. Vanhan 

ikkunapenkin pintarakenteet puretaan tiilipinnalle. Ulkoseinän yläosaan asennetaan uusi 

höyrynsulku ja seinälevytys. Sisäpuoleinen tiilimuuraus tiivistetään kauttaaltaan tiivistys-

pinnoitteella rakennetyypin ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. (kuva 10) 

 

Kuva 10. 2 kerroksen tiivistetty seinärakenne 
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Toimenpidealueen ikkunakarmien tiivistyksessä käytetään liimattavaa tiivistysnauhaa. 

Ikkunakarmin liittymät kivirakenteisiin tiivistetään tiivistyspinnoitteella. Ulkoseinällä ole-

vien lämmityspattereiden, johtokanavien, kalusteiden ja muiden seinäasennusten kiinni-

kereiät tiivistetään. Tiivistettävillä seinillä olevat sähkörasiat tiivistetään rasian sisäpuo-

lelta siten, että myös kaikki rasian reiät ja putket tulee tiivistetyksi. Lisäksi rasian ja seinän 

väli tiivistetään. 

Sisätilojen puolella kaikki alapohjan läpiviennit tiivistetään sisätiloista käsin. Läpivientien 

koteloinnit puretaan tarvittavassa laajuudessa, jotta tiivistykset saadaan asennettua lä-

pivientien ympärille. Tarvittaessa läpiviennin ympärys täytetään ja tiivistetään samalla 

periaatteella kuin ryömintätilojen läpiviennit. Puretut koteloinnit korjataan alkuperäistä 

vastaaviksi. Mikäli kotelointi lävistää ympäröiviä rakenteita, tiivistetään myös koteloinnin 

liittymät ympäröiviin rakenteisiin. Patteriputkien läpivienneissä varmistetaan alustan ta-

saisuus. Kevyet, levytetyt väliseinät avataan tiivistettävän seinäliittymän kohdalta ja tii-

vistys ulotetaan myös väliseinien taakse. 

Puretuille ulkoseinän reunakaistoille lattiapinnoitteet uusitaan nykyisiä vastaavina. Ikku-

nakarmien tiivistykset peitetään peitelistoilla. Tiivistettyjen väliseinien tiivistykset peite-

tään jalkalistoilla. Peitelistojen ja jalkalistojen kiinnityksessä käytetään liuotteetonta M1 

luokitettua asennusliimaa. Uusien muovimattojen saumat hitsataan tilakohtaisten vaati-

mustasojen mukaisesti.  

2. kerroksen vaurioituneet ikkunat uusitaan tai paikkakorjataan tarvittaessa ohjeen mu-

kaan. Vanhojen ikkunoiden irrotus ja takaisinasennus, sekä paikkakorjaukset dokumen-

toidaan ja niiden uusimista harkitaan uudelleen viimeistään peruskorjausvaiheessa. Ik-

kunoiden uusimisella on merkittävä vaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen. (6) 

6.2.4 Vesikatto 

Vanhan vesikattorakenteen alueelta poistetaan vanha bitumikermikate, vanhat kattokor-

jausvillat ja varioitunut aluslaudoitus. Purkutöiden yhteydessä havaitut, vaurioituneet 

aluslaudoitukset uusitaan ja koko vesikaton alueelle asennetaan uusi kaksinkertainen 
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kumibitumikermi. Puutteelliset kaadot vesikatolla tarkemitataan ja korjataan mineraalivil-

lakerroksilla vähintään 1:80 kaatoon ja yläpohjan tuuletusta parannetaan ulkoseinän ylä-

osaan lisätyillä tuuletusaukoilla ja alipainetuulettimilla. Räystäsrakenteen korkeutta kas-

vatetaan hieman uuden kaatokorjauksen aiheuttaman korkeudenmuutoksen ja detalji-

piirrosten vaatiman korotuksen perusteella. (kuva 11) 

 

 

Kuva 11. Uusi korotettu räystäs ja uusi vesikattorakenne 

6.3 Peruskorjauksen korjaustoimenpiteet 

Peruskorjauksen korjaussuunnittelu toteutettiin vain luonnostasolla mm. kustannusarvi-

oita ja hankesuunnittelua varten. Korjaussuunnitelmat vaativat lupatoimia ja mm. pää-

suunnittelua, jota ei tässä kokonaisuudessa otettu vielä mukaan hankkeeseen. 
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6.3.1 Ryömintätila 

Peruskorjausvaiheessa suunniteltiin ryömintätilan vastaisten käyttötilojen lisäläm-

möneristystä. Lisälämmöneristys auttaa säilyttämään ryömintätilan olosuhteet toivot-

tuina sääoloista riippumatta ja vähentää merkittävästi koko rakennuksen energiahukkaa 

välipohjarakenteen eristävyyttä parantamalla. 

Ryömintätilan päällisen välipohjarakenteen lisälämmöneristys toteutetaan alapuolelta li-

säämällä betonirakenteen pintaan käyttötarkoitukseen soveltuvaa polyuretaani-levyeris-

tettä. Eristeen saumat tiivistetään palovaahdotuksella. Eristepaksuus tulee olla riittävä, 

että rakenteen kosteus- ja lämpöfysikaalinen toiminta ei aiheuta monikerrosrakenteessa 

kastepisteen muodostumista vanhaan eristetilaan. (kuva 12) 

 

Kuva 12. Ryömintätilan uusi lisälämmöneristetty alapohjarakenne 
 

Ryömintätilan ulkoilman vastaiset seinät ja kellarikerroksen vastaiset seinät ovat myös 

eristämättömiä betoni-/tiilirakenteisia seiniä, ja näiden seinien eristävyyttä suunniteltiin 

myös parannettavan lisälämmöneristyksellä. (kuva 13, 14) 
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Kuva 13. Ryömintätilan lisälämmöneristetty ulkoseinärakenne 

 

Kuva 14. Kellarikerroksen ja ryömintätilan välinen, lisälämmöneristetty väliseinärakenne 

6.3.2 Kellarikerros 

Peruskorjausvaiheessa suunniteltiin toteutettavan kellarikerroksen maanvaraisten latti-

oiden korjaus, jossa uusitaan kapillaarikatkokerros ja lämmöneristeet nykymääräyksiä 

vastaavalle tasolla. Uusi lattiarakenne toimii oikein toteutettuna kosteusteknisesti hyvin 

ja lisää tilojen käyttömukavuutta. Korjaus voidaan toteuttaa vain osaan tiloista tai koko 

kellarikerroksen alueelle. Kosteusteknisesti toimivan ja oikein toteutetun lattiarakenteen 
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pinnoitteena ei tarvitse välttämättä käyttää aiemman korjauksen kaltaisia hengittäviä pin-

noitteita. Lattiarakenteen uusinnan yhteydessä on suositeltavaa myös samalla uusia 

oheiset LVI-järjestelmät. (kuva 15) (2) 

 

Kuva 15. Kellarikerroksen uusi alapohjarakenne 

6.3.3 2. kerros 

Peruskorjausvaiheessa suunniteltiin toteutettavaksi 2. kerroksen ulkoseinärakenteen ul-

komuurauksen purkaminen ja mikrobivaurioituneen lämmöneristeen poistaminen. Uu-

tena lämmöneristeenä voidaan käyttää esimerkiksi diffuusiotiivistä polyuretaani – levy-

eristettä. Levyeristeet voidaan kiinnittää suoraan sisäkuoren tiilimuuraukseen ja päällys-

tää esimerkiksi levyrappaus – järjestelmällä vanhan julkisivupinnan mukaiseksi. (kuva 

16) 
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Kuva 16. 2. kerroksen uusittu ulkoseinärakenne 

6.3.4 Vesikatto 

Peruskorjausvaiheessa suunniteltiin toteutettavaksi vesikaton koko rakennekerroksen 

uusiminen kauttaaltaan kantavia rakenteita lukuun ottamatta. (kuva 17) 

 

Kuva 17.  Uusi vesikattorakenne 
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7 Korjaussuunnittelun yhteydessä havaitut jatkotutkimustarpeet 

7.1 Puutteet tutkimuksessa 

Kattavasta tutkimuksesta huolimatta suunnitteluvaiheessa havaittiin tarvetta jatkotutki-

muksille. Kolmeen ulkoseinärakenteeseen tarvittiin tarkennusta, jotta varmistuttiin sei-

nien rakennekerroksista. Tällaisia seiniä olivat kaksi kohtaa 2.kerroksen ulkoseinässä ja 

yksi ryömintätilan vastainen seinä. Lisäksi vesikattorakenteen osalta lähtötiedot olivat 

hieman ristiriidassa olemassa olevien rakenteiden kanssa. Katon kaadot oli toteutettu 

liimapuupalkkien päälle asennetuilla sekundäärisillä puurakenteilla (kuva 15), joiden 

kunto ja riittävä tuuletus tuli varmistaa ennen vesikatteen pintakorjausta. Todellinen ve-

sikattorakenne ja sen vaurioitumisaste ja -laajuus tarkennettiin ennen ko. alueeseen koh-

distuvaa korjaussuunnittelua. Yläpohjassa ei todettu muita vaurioita tutkimuksessa ha-

vaittujen vaurioiden lisäksi. Tuuletusta pyritään lisäämään, koska katon tuuletus on to-

teutettu osittain epämääräisesti räystäsrakenteen kautta ja osittain ei ollenkaan. 

 

Kuva 18. Katon sekundääri-puurakenne 

Lisäksi kohteessa havaittiin korjaussuunnittelun vaiheessa seikkoja joista ei tehty varsi-

naisia jatkotutkimuksia, mutta jotka vaikuttivat suunnitteluun havaittujen vaurioiden ulko-

puolella. Kiinteistökierroksella todettiin 2 krs. kulkuluiskan vedenohjauksessa puutteita 
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ryömintätilassa. Havainto ei vaatinut enempää lisätutkimuksia, mutta tuli ottaa huomioon 

korjaussuunnittelussa ja vedenohjausta suunniteltiin parannettavaksi. Lisäksi korjaus-

työselostuksessa suositeltiin, että ennen korjaustoimenpiteiden tekemistä vanhat valu-

rautaiset viemäriputket kuvattaisiin niiden kunnon ja mahdollisten vuotojen selvittä-

miseksi ja samalla suoritettaisiin salaojajärjestelmän huuhtelu ja kuvaaminen. Myös sok-

kelirakenteen ja ikkunan ylityspalkkien betonirakenteellisen kunnon selvittämistä suosi-

teltiin betoninäyttein ennen peruskorjausvaiheen toteutusta. Korjaussuunnitelmia tarken-

nettaisiin tarvittaessa jatkoselvitysten havaintojen perusteella. Betonirakenteiden kun-

non perusteella voidaan tehdä tarvittaessa tarkennuksia rakennuksen korjauksen lisää-

mään käyttöikään. 

7.2 Tehdyt jatkotutkimukset 

Ennen korjaussuunnittelun valmistumista tehtiin lisätutkimuksina edellä mainittujen ulko-

seinärakenteiden tarkentaminen ja yläpohjan kartoittaminen. Lisätutkimustarpeet havait-

tiin korjaussuunnittelun toteutusvaiheessa pian aloituksen jälkeen. 

2. kerroksen ulkoseinärakenteista kaksi oli lisälämmöneristettyjä ja poikkesivat näin ollen 

lähtötiedoista eli alkuperäisistä rakennesuunnitelmista. Kolmannessa kellarikerroksessa 

avatussa seinärakenteessa ei ollut lähtötiedoista poiketen lämmöneristettä lainkaan. Li-

sälämmöneristykset ovat merkittäviä purkutöiden laajuuden määrittämisessä, sillä tiivis-

tykset tulee toteuttaa suoraan tiilirakenteen sisäkuoren pintaan, jolloin lisälämmöneris-

tykset levytyksineen täytyy poistaa. Kellarikerroksen lämmöneristämätön seinä vaikuttaa 

myös korjauslaajuuteen, sillä seinärakennetta ei ole tarve purkaa, jos se ei sisällä vauri-

oitunutta eristemateriaalia kuten aluksi oletettiin. Seinärakenteen parannukseksi riittää 

tällöin lisälämmöneristys ja tarvittaessa liittymien tiivistys. 

Yläpohjan osalta puurakenteet vaikuttivat kuitenkin olevan hyvässä kunnossa eikä niiden 

merkittävään korjaamiseen näiden tutkimusten perusteella ole tarvetta. Rakenneavauk-

sessa todettiin myös lähtötiedoista poiketen vanha mineraalivillalla toteutettu kaatokor-

jaus. Kaatokorjaus on heikosti kiinni alustassaan ja on järkevä poistaa ennen uuden kaa-

tokorjauksen ja vesikatteen asennusta. Vanha kaatokorjauksen alainen kate todettiin 
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olevan todella tiukasti kiinni alustassaan, joten sitä ei kannata kiireellisissä korjaustoi-

menpiteissä lähteä poistamaan. On tärkeää kuitenkin arvioida rakenteiden kuntoa ja kiin-

nityksiä purkutöiden yhteydessä, sillä rakenneavauksen perusteella ei voida täysin olet-

taa muiden rakenteiden olevan vastaavassa kunnossa. (6) 

8 Havainnot ja johtopäätökset 

8.1 Toimintamallin vaikutukset 

Toimintamalli toimi tässä tapauksessa hyvin ja sen toteutuksessa päästiin sille asetettui-

hin tavoitteisiin. Sitä voidaan suositella myös vastaaviin kohteisiin, joissa suuri korjaus-

aste on tiedossa jo kuntotutkimusvaiheessa, ja tavoitellaan pitkän aikavälin ajalle sijoi-

tettuja korjausvaiheita. 

Peruskorjauksen suunnittelun yhdistäminen kiireellisten korjaustarpeiden korjaussuun-

nitteluun todettiin toimivan hyvin. Menettelystä koituu todennäköisesti jonkin verran lisä-

kustannuksia vastaavaan menettelyyn eri suunnitteluvaiheissa, mutta koska peruskor-

jauksen suunnittelussa pystytään hyödyntämään samaa lähtötietoa, voidaan peruskor-

jauksessa välttää samojen rakenneosien korjaaminen useaan kertaan. Tällaisia raken-

teita on esimerkkikohteessa esimerkiksi julkisivun korjaukset. Väliaikaiset korjaukset 

kannattaa tällöin suunnitella siten, että säilytettäessä peruskorjauksen yhteydessä ra-

kenteiden laatutaso on riittävä säilyäkseen myös peruskorjauksen jälkeen toimivana rat-

kaisuna pitkään. Suunnittelussa tulee myös panostaa erityisesti liitosten ja rakennefysi-

kaalisen toiminnan tarkasteluun, jolloin uusien ja vanhojen osien liittäminen toisiinsa su-

juu ongelmitta. 

Havaintojen perusteella voidaan todeta myös, että vastaavan hankkeen korjaussuunnit-

telu kannattaa käynnistää viimeistään lähes heti tutkimusten suorituksen jälkeen. Jos 

suunnittelun toteutus viivästyy, rakennuksessa ilmetä joitakin uusia vaurioita tai vanhat 

vauriot ja niiden laajuudet saattavat aiheuttaa lisätoimenpiteitä, joita ei välttämättä voida 

silloin ottaa huomioon. Tässä esimerkkikohteessa etenkin julkisivujen vauriot olivat hie-

man laajentuneet, vaikka toteutusväliä tutkimus- ja suunnitteluvaiheilla oli vain n. 6 kk.  
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8.2 Jatkotutkimusten havaintojen vaikutukset hankkeen laajuuteen 

Kellarikerroksen ja ryömintätilan vastaisen seinärakenteen välissä ei lisätutkimuksilla to-

dettu olevan lainkaan vaurioitunutta eristemateriaalia. Tällöin sen purkaminen/tiivistämi-

nen voidaan jättää kokonaan pois kiireellisistä korjaustoimenpiteistä. 

Suunniteltu ulkoseinärakenteiden tiivistyskorjaus vaatii tiilirakenteisten seinien lisäläm-

möneristeen purkamisen. Jos seinärakennetta ei olisi tarkistettu, sitä ei olisi lisätty suun-

nitelma-asiakirjoihin. Tällöin sen aiheuttamaa purkutyömäärän lisäosuutta ei olisi voitu 

ottaa huomioon korjausurakan kilpailutuksessa. Mahdollisesti suunnitelmien epäselvyys 

olisi voinut johtaa levyrakenteisen seinän tiivistämiseen. 

Yläpohjan purkutyöt pystytään toteuttamaan jatkotutkimusten perusteella huomattavasti 

lievemmillä korjaustoimenpiteillä kuin alkuperäisten lähtötietojen perusteella aiemmin 

olisi pystytty. Yläpohjan ylemmän kumibitumikermin ja vanhan kaatokorjausvillan purka-

minen on huomattavasti työmäärältään vähäisempi toimenpide, kun vanhan kumibitumi-

kermin poisto ja katon puurakenteiden osittainen uusiminen. Vanha kumibitumikermi voi-

daan jatkotutkimusten perusteella jättää kiinni alustaansa ja asentaa uusi kaatokorjaus 

ja vesikate sen päälle. Korjaustoimenpidevaihtoehtojen tarkkaa kustannusvertailua ei 

voitu tässä tutkimuksessa suorittaa, sillä kustannusvertailussa tulisi verrata toteutettuja 

menetelmiä ja kustannuksia. 

Mikäli korjattavat rakenteet ja niiden määrät eivät ole täysin tiedossa, on oletettavaa, että 

urakka-alueelle jää korjaamattomia rakenteita tai vaihtoehtoisesti laajuus voidaan olettaa 

turhankin suureksi. Esimerkkikohteen tiilirakenteisten muurausten purkaminen ja uudel-

leen rakentaminen on levyrakenteisten seinien uusimiseen verrattuna varsin suuritöinen 

toimenpide, joten tämän kaltaisten korjattavien alueiden tarkka rajaaminen on erittäin 

tärkeää.  
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8.3 Jatkotutkimusten vaikutukset hankkeen aikatauluihin 

Toteutunut suunnittelun aikataulu suunnitteluhankkeen käynnistymisestä oli 1/2018 – 

2/2018. Jos lisätutkimustarpeita ei olisi havaittu ajoissa ja lisätutkimukset olisi tilattu ul-

koiselta tekijältä, vaikutus aikataulun venymiseen olisi ollut arviolta n. 2-4 viikkoa. Jos 

havaitut jatkotutkimustarpeet tai korjaustarpeet olisivat vaatineet pitkäkestoisia toimen-

piteitä, olisi toteutusaikataulu venynyt huomattavasti pidemmälle. Esimerkiksi betonitut-

kimuksissa laboratorioanalyysien tulosten saaminen voi kestää helposti yli kuukauden. 

Tällöin maksimaalinen viivästys toteutuneeseen aikatauluun voisi olla jopa kaksi kuu-

kautta. 

8.4 Jatkotutkimusten vaikutukset tutkimushankkeen kustannuksiin 

Lisätutkimuksiin käytetty aika (~30 tuntia) on hankkeen kokonaismäärästä noin 7 %. 

Yleensä on suositeltavaa käyttää jatkotutkimuksissa samaa toimijaa, kun alkuperäisissä 

tutkimuksissa, jolloin lisätiedot täydentävät jo tehtyä tutkimusta. Ulkopuolisen toimijan 

suorittamana vastaava olisi arviolta ollut yli 50 tuntia eli noin 17% kokonaismäärästä. 

Ylimääräinen osuus sisältää yleiset hankkeen aloituskäytännöt (kiinteistökierros, tarjous-

toiminta, lähtötietojen tarkastelu jne.) ja erillisen raportoinnin. 

Jatkotutkimusten erilaisen suoritustavan vaikutus tutkimushankkeen kokonaiskustan-

nuksiin on selkeä ja esitetty seuraavissa kaavioissa: 
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Kuva 19. Jatkotutkimusten aiheuttamien lisäkustannusten osuus tutkimuksesta 

Kuvassa 19A on esitetty lisätutkimuksiin käytetty aika, jos tutkimukset olisi kaikki saatu 

tehtyä kerralla. Kuvassa 19B esimerkkikohteen toteutunut lisäkustannus lisätutkimuk-

sista (käytettyjen tutkimustuntien lisäksi mm. neuvottelut tutkijan ja suunnittelijan välillä). 

Kuvassa 19C on esitetty jatkotutkimukset ulkopuolisen toimijan suorittamana, jolloin ar-

vioon on sisällytetty mm. lähtötietoihin perehtyminen, ylimääräiset kulukustannukset ja 

tutkimustulosten raportointi. Kuvassa 19D on toisen vastaavan vertailukohteen toteutu-

neet kustannukset. Vertailukohteeksi on valittu ääritapaus, missä esitetty ongelma ko-

rostuu. Kyseessä on esimerkkikohdetta paljon pienempi kohde jolloin pienetkin lisätutki-

mustarpeet nousevat suhteessa suureen osaan kokonaisprojektissa.  

8.5 Työntekijöiden yhteistyön analysointi 

Tässä esimerkkikohteessa tutkimuksen suorittanut sisäilmatutkija ja korjaussuunnittelija 

toimivat tiiviisti yhteistyössä koko suunnitteluprosessin ajan. Tutkija antoi suunnittelijalle 

A 

B 

C 

D 
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kattavan esittelyn kohteesta aloituspalaverissa ja lisäpalavereita järjestettiin tarpeen mu-

kaan prosessin edetessä. Aloituspalaverissa pystyttiin heti käymään läpi mahdollisia kor-

jaustoimenpiteitä ja niiden mahdollisesti vaatimia tarkennuksia. 

Esimerkkikohteen mukainen toimintamalli luo kuitenkin hieman kyseenalaiset olosuhteet 

toteutuksen etiikan kannalta. Jos tekijät tuntevat toisensa ja ovat aktiivisesti tekemisissä, 

asiantuntijoiden näkemykset voivat myös yhtenäistyä huonolla tavalla. Tämä voi ilmetä 

esimerkiksi samojen systemaattisten virheiden toistumisella ja laadunvarmistuksen ob-

jektiivisen näkökannan puuttumisella. Toisaalta yhteistoiminnan laatu ja yhteiset tavoit-

teet voivat myös vähentää kynnystä antaa kovaakin kritiikkiä tehdyistä toimenpiteistä, 

vaikka se tieto ei tilaajaosapuolen kautta välttämättä kulkisikaan. Tällöin voidaan välttyä 

erilaisilta asiantuntijoiden kohteliaisuuskäytännöiltä, mitkä saattaisivat estää hankkeen 

parhaan lopputuloksen aikaansaamisen. 

8.6 Toimintamallin parannusehdotukset 

Merkittäväksi parannusehdotukseksi voidaan katsoa suunnittelijan ottaminen mukaan jo 

tutkimussuunnitelmaa laadittaessa. Jos korjaustarve on osittain tiedossa jo ennen tutki-

muksia, eli rakennus on ikääntynyt ja sen korjaamiseen on jo varauduttu tilaamalla kor-

jaussuunnittelu todettujen vaurioiden laajuuden perusteella, on perusteltua ottaa hank-

keeseen mukaan myös suunnittelija. Tällöin suunnittelija kykenee ilmaisemaan korjaus-

suunnittelua varten täsmennettävät tiedot jo tutkimusvaiheessa ja ne saadaan tarvitta-

essa tarkastettua laajemmin kuin pelkän kuntotutkimuksen tavoitteiden ja toteutusmene-

telmien kautta. 

9 Pohdinta / yhteenveto 

Onnistuneen sisäilmatutkimuksen tekeminen lähtee jo työn tilauksesta ja tutkimussuun-

nitelman tekemisestä. Korjaussuunnittelija voidaan tapauskohtaisesti ottaa mukaan heti 

alkuvaiheessa, kun tehdään tarjousta tai tutkimussuunnitelmaa. Monesti tilaukset ovat 

liian suppeita, tilaaja saattaa rajata tutkimusta määrittämällä tutkimuksen laajuuden täy-

sin tai tarpeettoman tiukan kustannuskaton tutkimuksen perusteelliselle toteuttamiselle. 
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Loppukustannukset saattavat kuitenkin jäädä edullisemmiksi, kun tutkimus tehdään ker-

ralla kunnolla eikä useassa osassa. Onnistuneen lopputuloksen saavuttamiseksi tilaa-

jalla olisikin hyvä olla määritelty hankkeen tavoite tarkasti ennemmin kuin tutkimuksen 

hinta ja aikataulu. 

Jos on tiedossa, että kiinteistöön on tulossa paljon korjauksia ja ne halutaan tehdä use-

ammassa osassa, voidaan tutkimus tehdä kerralla riittävän kattavasti ja sen myötä päät-

tää tai arvottaa tehtävien korjaustöiden järjestys. Näin tutkimus on kuitenkin yleensä hie-

man tavanomaista tutkimusta kattavampi ja laajempi, koska otetaan huomioon asioita 

kuin esim. pelkän sisäilmatutkimuksen kohdalla otettaisiin. Tällaisia asioita ovat esimer-

kiksi kantavat rakenteet, perusparannukset, purkujärjestykset, rakenteiden rakennefysi-

kaalinen toimivuus (ei pelkästään vaurioitumisen osalta vaan myös suunnittelun kan-

nalta) ja suunnittelua varten myöhemmin paljastuvaa lisätutkimusten tarvetta voidaan 

vähentää. 

Kohteet joista on saatavilla kyllin kattavat, ajankohtaiset ja todellisuutta vastaavat raken-

nepiirustukset, tai edes kirjalliset tiedot rakenteista, tarvitaan lähes poikkeuksetta vä-

hemmän rakenneavauksia kuin kohteissa, joissa joudutaan rakenneavauksin selvittä-

mään kaikki kiinteistön rakennetyypit, joihin kohdistuu korjaustöitä ja/tai -suunnittelua. 

Rakenteet voivat usein pintapuolisesti näyttää samankaltaisilta, mutta tarkoilla raken-

neavauksilla selvitetään pienimmätkin rakennekerrokset ja liittymät (esim. höyrynsulun 

ja kosteuskatkojen toteutus), jotka vaikuttavat usein merkittävästi korjaussuunniteluun. 

Kokemukseen perustuen tyypillisimmät lisätutkimuksia vaativat asiat ovat rakenneker-

rokset, rakennepaksuudet ja vaurioiden tarkka laajuus. Useimmat piilossa olevat vauriot 

ovat tarkasti määritettävissä vasta purkutyövaiheessa, mutta esimerkiksi kosteuskartoi-

tuksella pystytään melko tarkasti määrittämään vaurioalueen laajuus tekemättä suurem-

pia avauksia rakenteisiin. Tyypillisimpiä tarkennuksia vaativia korjaushankkeita on mm. 

vaurioalueiden laajuuden lisäselvitykset ja tarkennukset, vesikattojen ja julkisivujen puu-

rakenteet, uusittavien pinnoitteiden laadut ja määrät, rakenteiden epätiiviit liittymät ja lii-

kuntasaumat sekä erilaiset vaikeasti purettavat rakenteet. Kustannuksiin merkittävästi 

vaikuttavia tekijöitä on lisäksi asbesti- ja haitta-aineiden määrät (purkutyön lisäkustan-

nukset) ja märkätilojen toimenpiteet (kalliit erityistoimia vaativat varusteet sekä työme-

netelmät ja erikoismateriaalit esim. vedeneristykset). 
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Esimerkkikohteessa onnistuttiin määrittämään jatkotutkimustarpeet riittävän ajoissa jol-

loin ne eivät vaikuttaneet asetettuun aikatauluun eli suunnittelua ei tarvinnut keskeyttää. 

Pienistä lisätutkimustarpeista huolimatta tutkimus oli huomattavan kattava ja onnistunut, 

esim. rakennepaksuudet ja -kerrokset oli selvitetty monilta osin riittävän laajasti suunnit-

telun tueksi. Jos myöhemmin havaitut jatkotutkimustarpeet olisivat vaatineet suurempia 

tutkimustoimenpiteitä tai esimerkiksi pitkäkestoisia laboratorioanalyysejä, olisi niiden vai-

kutus kokonaisaikatauluihin ollut merkittävämpää. 

Tarvetta korjaussuunnitteluvaiheen jatkotutkimuksille voitaisiin vähentää ottamalla kor-

jaussuunnittelija mukaan projektiin jo tutkimussuunnitelmaa laadittaessa. Suunnittelija 

voisi tällöin kertoa mitä tietoja kyseisestä kohteesta tulee selvittää tarvittavien korjaus-

tarpeiden/vaurioiden korjauksen suunnittelua varten. Tulee kuitenkin huomioida, että kai-

kissa projekteissa suunnittelijaa ei välttämättä automaattisesti tarvita jo tutkimusvai-

heessa, mikäli kyse esimerkiksi yksinkertaisesta betonirakenteen korjaustoimenpiteestä 

esim. kosteusvauriotapauksessa. Korjaussuunnittelijan tarve tulee siis selvittää tapaus-

kohtaisesti. Esittämällä tutkimuksen tavoite ja kiinteistön PTS tutkimussuunnitelmaa laa-

tivalle kuntotutkijalle, tämä osaa todennäköisesti antaa arvion, tarvitseeko tutkittavien 

rakenteiden mahdollisen vaurion korjaaminen mukaan selkeästi korjaussuunnittelijaa. 

Tällaisia selkeitä rakenteita ovat mm. niin sanotut riskirakenteet, ulkokuoren vedenoh-

jausjärjestelmän ja kosteuseristyksen puutteet, sisäilmaa heikentävät kemialliset ja bio-

logiset tekijät sekä kantavien rakenteiden vauriot. Korjaussuunnittelijan ottamisesta mu-

kaan jo tutkimussuunnitelmaa tehtäessä koituvat lisäkulut säästyvät todennäköisesti tar-

vittavien lisätutkimusten välttämisellä.  

Tehtyä tutkimusta voisi jatkaa tekemällä koosteen useamman eri kohteen jatkotutkimus-

tarpeista ja niiden vaikutuksesta tavoitteisiin, aikatauluihin ja budjettiin. Jatkotutkimuk-

sissa olisi mahdollista toteuttaa laajempaan lähdemateriaaliin perustuva lista tutkimusten 

yleisimmistä puutteista ja tämän tutkimuksen case-esimerkin mukaisen toiminnan tuo-

mista hyödyistä kustannuksiin ja aikatauluihin sekä toteutuksen sujuvuuteen ja onnistu-

miseen. Tämän yhden esimerkkikohteen avulla on jo opittu tekemään parempia ja kat-

tavampia tutkimuksia ja kehitetty tutkimusprosessia eli tutkijoiden ja suunnittelijan yhteis-

työtä. 
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