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1 Johdanto 

Opinnäytetyö suoritetaan itsenäisenä tarkasteluna. 

Asunto Oy Sirkkalanmäki 33:n asukkaat ovat havainneet asunnossa hajuhaittaa. Hajun 

mahdollisia lähteitä on eri tahojen toimesta pyritty selvittämään rakenteita avaamatta ei-

rikkovin menetelmin. Kyseessä on kahdesta yksitasoisesta (toinen osittaisella kellariti-

lalla) rakennuksesta koostuva 5 asunnon rivitaloyhtiö, joka on valmistunut vuonna 1981. 

Työn tarkoituksena on selvittää rakenneavausten avulla rakennuksen valesokkelin ala-

ohjauspuun kunto, sekä ulkoseinärakenteen lämpövuodoista aiheutuneet mahdolliset 

vauriot, eristeiden kunto sekä höyrynsulkumuovin olemassaolo ja kunto. Rakenneavauk-

sia tehtiin jokaiseen huoneistoon tausta-aineistosta saatavien tietojen perusteella eri 

paikkoihin. Avauksia tehtiin ulkoseinän lattianrajaan, jokaiseen huoneistojen väliseen 

seinään lattianrajaan sekä ulkoseinien nurkkiin ja liittymiin koko huoneiston korkeudelta. 

Avaukset ja löydökset dokumentoitiin valokuvin ja alaohjauspuista sahattiin irti näytepa-

lat, jotka toimitettiin Työterveyslaitokseen analysoitavaksi. 

Työ keskittyy seinärakenteiden alaohjauspuiden kuntoon. Ulkoseinän lämpövuotopaik-

kojen rakenneavaus, sekä tulosten analysointi tapahtui suppeammassa laajuudessa joh-

tuen ongelman selkeydestä. 

Rakenneavauksesta saatujen näytteiden, havaintojen ja tietojen perusteella laadittiin yh-

teenvetoraportti sekä korjaussuositukset. Työ ei kuitenkaan toimi korjaustyöselosteena 

eikä sitä tule sellaisena käyttää.  
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2 Kuntotutkimus 

2.1 Mikä on kuntotutkimus? 

Kuntotutkimus on yksittäiseen rakennusosaan, rakennukseen tai järjestelmään/laittee-

seen kohdistuva tarkempi tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää tähän kohdistuneen 

vaurion tai vahingon aiheuttaja sekä vahingon laajuus. Menetelmä on tavanomaisesti 

rakennetta rikkova suorite, jonka yhteydessä voidaan kerätä näytteitä materiaaleista 

analysointia varten, suorittaa rakenteellista koestusta sekä mittauksia. [11 s.1] 

Koska rakennuksessa havaitut ongelmat eivät tavanomaisesti ole yksiselitteisiä, alkaa 

selvitystyö vaihtoehtoja pois sulkevalla menettelyllä. Pelkästään sisäilman laatuun voi 

liittyä useampia yksittäisiä elementtejä jotka yksin tai yhdessä vaikuttavat negatiivisesti 

sisäilman laatuun. Ongelmien ilmetessä on kustannussyistä johtuen syytä lähteä selvit-

tämään potentiaalisia ongelmakohtia aistinvaraisin keinoin sekä mittauksin, jotka eivät 

vaadi suurempaa kalustoa. Samalla myös vältetään mahdollinen tarpeeton rakenteiden 

rikkominen. 

Yksinkertaisilla havainnoilla, kuten toimiiko huoneistossa ilmanvaihto tai toimiiko paino-

voimainen ilmanvaihto väärin päin, saadaan nopeasti vastauksia kysymyksiin kuten 

miksi huoneistossa on tunkkainen ilma tai miksi yksittäisessä tilassa on talvella kylmä. 

Ennen kuin epäillään sisäilmassa laatua huonontavia MVOC-yhdisteitä tai rakennuksen 

vaipassa lämpövuotoja, on syytä edeltävän kaltaiset yksinkertaisemmat vaihtoehdot 

käydä läpi ja suorittaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet. 

Kuntotutkimus tehdään tavanomaisesti siinä vaiheessa kun epäilty ongelma on laadul-

taan sellainen, jonka tilaa ei voida varmuudella selvittää aistinvaraisin havainnoin tai mit-

tauksilla riittävällä tarkkuudella rakenteita rikkomatta. [11 s.2] 

Tutkimus voi kattaa koko rakennuksen, tietyn otannan tai yksittäisen epäillyn vaurioalu-

een. Tapauksissa, joissa on selkeä epäilty vauriopaikasta ja sen laajuudesta ennalta 

kerätyn tiedon perusteella (paikallinen äkillinen tai pitkäaikainen hiljalleen tapahtunut ve-

sivuoto), voidaan kuntotutkimus perustellusti rajata lähtötietojen arvioinnin perusteella 

tietylle alueelle. [14 s.2] [27 s.226] 
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Kun ongelman laatu on esimerkiksi rakenteellisesta ratkaisusta johtuva, voidaan kunto-

tutkimus suorittaa tietynlaatuisena rajattuna otantana eri puolilta rakennusta, jossa vas-

taavaa rakennetta on hyödynnetty. Otannan paikkojen valintaan vaikuttavat saadut läh-

tötiedot (suunnitelmat, kartoitukset, olosuhteet) sekä näiden perusteella suoritettu ris-

kiarvio tulevista löydöksistä valituista tutkimuspaikoista. Tutkimustulokset osaltaan tuke-

vat tutkimuksen alussa tehtyä riskiarviota tai poissulkevat siinä tehtyjä olettamia. Pois 

sulkevassa tilanteessa havainnot tuottavat joka tapauksessa lisäarvoa mahdollisia lisä-

tutkimuksia varten sikäli, kun alkuperäinen tutkimuksen suoritukseen johtanut ongelma 

yhä esiintyy. [14 s.3] 

Tutkimuksen tulosten tavoitteena on vahvistaa/sulkea epäily vahingosta, tehdä korjaus-

tapaehdotuksia, korjauksen kiireellisyyden arviointi sekä tuottaa kattava kokonaiskuva 

epäillyn vaurion laadusta ja laajuudesta. Mikrobianalyyseillä haetaan tukea näille tavoit-

teille. Saatujen tietojen avulla kiinteistön omistaja voi valita sopivimman korjaustavan. 

Kun korjaustapa on valittu, voidaan laatia korjaussuunnitelma ja korjausaikataulu. [27 

s.141] 

Tutkimuksia suorittaa yleensä rakennus- ja/tai talotekniikkaan erikoistuneet asiantuntijat 

sekä laboratoriot (analyysit). Tutkimuksesta laaditaan kirjallinen raportti, jonka yhtey-

dessä tehdään esitys suunnittelun tai korjaamisen lähtötiedoiksi. [11 s.2] 

Kun rakennuksessa tai sen osassa epäillään mikrobivauriota, kuntotutkijan tehtävänä 

onkin pyrkiä selvittämään sellaiset paikat, joista mahdollinen mikrobikasvusto haitalli-

sessa määrin voi altistaa tilan käyttäjät ilmavuotokohtien tai välittömän ilmayhteyden 

kautta. Näytteitä tulee ottaa ainoastaan sellaisista paikoista, joista saatuja mikrobilöy-

döksiä tutkija osaa tulkita ja jotka tuovat tutkimuksen tavoitteelle lisäarvoa. [27 s.141] 

Tutkimuksessa voi myös käydä ilmi, että korjaustarvetta ei tehtyjen havaintojen perus-

teella ole. Tämä ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta vauriolle samassa kiinteistössä 

jossain muussa vastaavassa paikassa, josta tutkimusta ei ole suoritettu. 
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3 Taustatiedot 

Kuntotutkimusta tehdessä on käytössä olleet seuraavat taustatiedot: 

• Homekoiraraportit 11.05.2017 Homekoira Team Oy 

• Lämpökuvausraportti 08.03.2016 Raksystems Oy 

• Kosteuskartoitus 08.09.2015 Korpikorpi Oy 

• Salaojaremontin urakkasopimusluonnos ja urakkarajat 

• Rakennesuunnitelmat 

• Pohjakuvat 

• Asukkailta kysymyksillä saadut tiedot. 

3.1 Kohde 

Tutkimuksen kohteena on kuvassa 1 näkyvä rivitaloyhtiö, joka on valmistunut vuonna 

1981. Taloyhtiö koostuu kahdesta L-muotoon asetetusta suorakulmaisesta rakennuk-

sesta, joissa on yhteensä 5 huoneistoa. Toisessa talossa ovat huoneistot A, B ja C ja 

toisessa D ja E, sekä kellari huoneiston D alapuolella. Talot ovat D-huoneiston alla ole-

vaa yhteiskäyttökellaria lukuun ottamatta 1-tasoisia. 

 

Kuva 1. As Oy Sirkkalanmäki 33  
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Talon kantavat rakenteet ovat puurunkoisia, kellari harkkorakenteinen ja ulkoseinät tiili-

verhoiltu. Lattia on maanvarainen betonilaatta (huoneistossa D ontelolaatta) ja kattona 

on rivipeltikatto. Talo on suunnitelmien mukaan perustettu paaluttamattomille anturoille 

ja perusmuuri on muurattu kevytsoraharkoista. 

Kohteessa on valesokkelirakenne. Talo sijaitsee korkeusaseman puolesta mäen päällä, 

joka toimii eduksi valesokkelin rakenteen kannalta ja rakennuksen alapohjarakentee-

seen kohdistuva pohjaveden muodostama kosteusrasitus on käytännössä olematon. Ta-

lossa on alkuperäisiä asukkaita sekä vuosien varrella taloon muuttaneita asukkaita. 

3.2 Hajuhaitta 

Taloyhtiössä havaittiin hajuhaittaa huoneiston B asukkaiden toimesta vuonna 2014 ly-

hyen ajan kuluessa asuntoon muuttamisen jälkeen. Havainnon jälkeen taloyhtiö asen-

nutti huoneistoihin korvausilmaventtiileitä tehostamaan ulkoilman reittiä huoneistoihin 

muualta kuin rakenteista. 

Vaikka korvausilmaventtiileiden asennus paransi huoneistojen sisäilman laatua, esiintyy 

parannuksesta huolimatta yhä hajuhaittaa, joka tarttuu mm. vaatteisiin. Asukas kuvaa 

hajua ”tunkkaiseksi / mummolan tuoksuksi”. Ilmiö on asukkaan mukaan parhaiten ha-

vaittavissa kun pakkaa vaatteet laukkuun ja avaa laukun muualla, jolloin vaatteisiin tart-

tunut haju ”pöllähtää” laukkua avatessa.  

Hajuhaitta on asukkaan mukaan selkeimmin havaittavissa huoneiston eteisessä, aikuis-

ten makuuhuoneessa ja olohuoneen syvennyksessä. 

Hajuhaitan syitä on selvitelty erinäisin tutkimuksin ja kartoituksin sekä talon ulkopuolella 

korjaavin menetelmin. Tämän kuntotutkimuksen tavoitteena on tuoda lisätietoa mahdol-

lisista rakenteissa piilevistä ongelmista. 
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3.3 Toimintaohjeet 

Kun rakennuksessa, tai sen jossain osassa epäillään kosteusvauriota, on syytä selvittää 

sen aiheuttajan syy. Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi vesivuodot tai, että rakennuk-

sessa epäillään mikrobivauriota. Mikrobivaurioon viittaa mahdolliset rakennuksen käyt-

täjillä havaitut ihon, silmien ja hengityselinten ärsyyntyminen, sisäilmassa havaitut sinne 

kuulumattomat hajut tai todettu normaalista poikkeava määrä ilmassa olevia mikrobien 

itiöitä. [14, s. 2] 

Vaurioiden syitä voidaan selvittää mm. teknisten asiakirjojen (suunnitelmat) avulla, ais-

tinvaraisin havainnoin, mittauksilla, rakenneavauksilla sekä haastattelemalla rakennuk-

sen käyttäjiä. Rakenneavaukset on syytä tehdä sellaisista paikoista, joissa rakenne on 

todennäköisimmin eniten kärsinyt. Tämä helpottaa jatkotoimenpiteiden ja korjausaika-

taulun suunnittelua, kun tiedetään, mikä on mahdollisen vaurion aste pahimmillaan. [10] 

3.4 Tehdyt tutkimukset ja kartoitukset 

Yhtiössä on suoritettu lähivuosina erinäisiä tutkimuksia sekä kunnostustyötä. Taloyhti-

össä on suoritettu kosteuskartoitus vuonna 2015, lämpökuvaus vuonna 2016, sekä osit-

tainen salaojaremontti vuonna 2016.  

3.4.1 Tehdyt korjaukset 

Taloyhtiössä on teetetty osittainen salaojaremontti vuosina 2015 – 2016. Remontissa on 

uusittu taloyhtiön sisäpihan puolelle ja päätyihin salaojat, lisätty PVK ja kaksi rännikai-

voa. Seinustoille on työalueelle tehty routaeristys sekä sepelikaistat, jotka on erotettu 

lankulla. Maanpinnan muotoja on oikaistu viettämään poispäin talosta ja etupuolen as-

faltointia ja sade- ja pintavesien ohjausta on uusittu tai parannettu.  

Salaojia ei ole tässä remontissa uusittu/asennettu talojen etuovien puolelle.  
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Sokkeliin on tehty bitumisively sekä asennettu patolevy niille alueille, joissa seinä on 

kaivettu auki. Alueet on merkitty alla olevaan kuvaan 2 mustalla katkoviivalla. Bitumisive-

lyä tai patolevyä ei ole remontin yhteydessä asennettu alla olevaan kuvaan 2 keltaisella 

merkityille alueille, koska niitä ei ole kaivettu. Bitumisively ja patolevy on suositeltavaa 

asentaa myös näille alueille tulevaisuudessa, mikäli alueilla suoritetaan kaivutöitä. 

 

 

Kuva 2. Sirkkalanmäki 33 asemakuva 

Salaojaremontissa asennettujen salaojien putkilinjat merkitty punaisella katkoviivalla 

yllä olevaan kuvaan 2. Purku tapahtuu talojen nurkkaan parkkipaikalle lisättyyn 

PVK:hon.  
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Kuva 3. Kuva salaojaremontista huoneiston E päädystä  

Putkilinjat on asennettu kulkemaan suoraan n. 1 metrin etäisyydelle talon seinästä. Put-

kiarina on tehty sepelillä, joka on erotettu suodatinkankaalla muusta maa-aineksesta ja 

peitetty sepelillä, jonka päälle on jälleen asennettu suodatinkangas. Kuvassa 3 näkyy 

salaojaremontin työt käynnissä huoneiston E päädyssä. 

3.4.2 Homekoiraraportit 

Taloyhtiössä on vuonna 2017 teetetty homekoiratutkimus kaikissa huoneistoissa. Ra-

porttien mukaan koirat vainuavat mahdollisesti haitallisten homeiden / sädesienen il-

maan vapauttamia toksiineja ja aineenvaihduntakaasuja sekä VOC-päästöistä 2 etyyli-

heksanoliin. 

Raportissa kerrotaan, että koirat ilmoittavat vain paikan, mistä haju tulee huoneilmaan, 

mutta koira ei kykene ilmoittamaan hajun tarkkaa alkuperää eikä sen laajuutta tai vaka-

vuutta. Koira haistaa vain aktiivisessa tilassa olevat homeet, sillä lepotilassa olevia ho-

meita niille ei ole koulutettu. Koira haistaa kasvustot huolimatta siitä ovatko ne täysin 

kuivia tai kosteita. Raportissa mainitaan myös, että raportti ei korvaa kuntotutkimusta. [5] 

Koirien merkkaamat paikat korreloivat hyvin pitkälti tehdyn lämpökuvauksen yhteydessä 

havaittujen lämpövuotokohtien kanssa. Koirien merkkaamissa paikoissa on kuitenkin 
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kokonaisia huoneiden lattioita merkattuna ja niiden merkitystä kokonaisuudessa voi olla 

hankala tulkita. 

3.4.3 Kosteuskartoitus 

Taloyhtiössä on suoritettu kosteuskartoitus 08.09.2015 Korpikorpi Oy:n toimesta. Kartoi-

tus on tehty ennen salaojaremonttia. Kartoituksesta löytyvät tiedot ovat hyödyllistä tietoa 

rakenneavausten tarkastelupisteiden valinnassa, sillä raportista käy ilmi, mitkä alueet 

ovat todennäköisesti olleet suurimmalla kosteusrasituksella ennen salaojaremonttia. 

Kosteuskartoituksessa on havaittu maanpinnan viettävän sisäpihan puolella rakennuk-

siin päin huoneistojen C ja D kohdalla. Alue on merkitty punaisella katkoviivalla alla ole-

vaan kuvaan 4. Muilta osin tutkimuksessa on havaittu maanpinnan kaatojen olevan asi-

anmukaiset.  

 

Kuva 4. Sirkkalanmäki 33 pohjakuva kosteusmittauspistein 
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Muita huomioita kartoituksessa on ollut sadevesien puutteellinen ohjaus. Erityisesti huo-

neiston E sisäpihan kulmassa, jossa sadevesien syöksyputki on ollut ohjattuna kaivoon, 

josta ei ole ollut jatkoyhteyttä. Paikka on merkitty yllä olevaan kuvaan 4 punaisella nuo-

lella. 

Kosteuskartoitusraportissa todetaan, että kaikki yllä olevaan kuvaan 4 merkityt mittaus-

pisteet M1 – M5 on todettu kuiviksi. Kosteusvaurioindikaattoreina pidettävien mikrobien 

kasvuolosuhteet lähtevät RH 70 % ylöspäin [27 s. 131] ja suurin mittaustulos on ollut 60 

%. Pisteiden numerointi on sama kuin kosteuskartoitusraportissa ristitarkastelun helpot-

tamiseksi. Ulkoseinärakennetta on tutkittu myös aistinvaraisesti eikä seinärakenteesta 

ole havaittu normaalista poikkeavaa hajua.  

Mittauspisteet on valittu rakennuksen kosteusrasituksen kannalta edunmukaisista (=to-

dennäköisimmin vuosien saatossa eniten kostuneet) paikoista ja antavat todennäköi-

sesti todenmukaisen kuvan ulkoseinän eristetilan kosteusarvoista myös yleisellä tasolla.  

Mittauspisteet M1, M2, M4 ja M5 ovat sijaintinsa puolesta sellaisia, joista todennäköisesti 

löytyisi kosteutta, jos sellaista olisi. Kaikki mittaustulokset ovat olleet RH 48.8 % - 60.0 

% välillä.  

Toiseksi kuivin tulos on saatu mittauspiste M5 seinästä (RH 49.9 %). 

Kuivin mittaustulos on saatu mittauspiste M4 seinästä (RH 48.8 %) ja tälle on todennä-

köisenä syynä huoneiston D alla sijaitseva korkea tyhjä tila, minne ei ole pääsyä ja johon 

vesi pääsee valumaan.  

Mittauspiste M3 on sijaintinsa ja korkeusasemansa puolesta sellainen, joka on ollut to-

dennäköisin antamaan kuivan mittaustuloksen. Tästä paikasta on mitattu toiseksi kostein 

tulos RH 59.5 %. Tämä johtuu todennäköisesti kahdesta syystä. Mittauspisteen seinä 

sijaitsee heti sisäänkäynnin vieressä, jonka katoksesta alas valuva vesi roiskuu sokkeliin 

pitäen pinnan säännöllisesti kosteana. Ilmiö on esitetty alla olevassa kuvassa 5. Sama 

ilmiö on havaittavissa myös muiden huoneistojen ovien kohdalla. Ongelma on suositel-

tavaa korjata asentamalla sisäänkäyntien viereen syöksyputket ohjaamaan sadevesien 

poisto hallitummin. 
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Kuva 5. Valokuva huoneiston C ulkopuolelta heti sateen jälkeen 

Toisena syynä on mahdollinen kapillaarinen vedennousu maa-aineksessa talon alla, sillä 

sen laadusta ei voida olla varmoja. Esimerkiksi hienolla hiekalla kapillaarinen veden 

nousu voi olla jopa 3,5 metriä ja keskikarkealla hiekalla 50 cm. Siltillä jopa 12 metriä [8]. 

Kaupungin maaperäkartta [4] näyttää talon parkkipaikalla maanpinnan koroksi +23.60 ja 

viereisellä tontilla kiinteän maa-aineksen (kallio) koroksi +20.00. Salaojaremontista saa-

tujen kuvien perusteella maa-aines talon ympärillä vaikuttaisi olevan silttistä hiekkaa ja 

huoneiston D asukkaalta saadun tiedon perusteella kallio oli paikoitellen heti anturan 

alla. 

Mittauspisteen M2 tulos on ollut RH 58.6 % ja mittauspiste M1 on antanut kosteimman 

mittaustuloksen RH 60.0 %. 

Mittauksia on raportin mukaan suoritettu ulkoseinärakenteen eristetilasta suoraan alaoh-

jauspuun yläpuolelta Vaisala-suhteellisen kosteuden mittarilla, sekä pintakosteuksia ul-

koseinien linjalta lattia- ja seinäpinnoilta Gann UNI 1-rakennekosteusmittarilla. Alaoh-

jauspuun yläpinnasta tehty mittaus ei kuitenkaan sulje pois alaohjauspuun mahdollista 

kosteutta tämän alapinnasta. Tämän kuntotutkimuksen tavoite on selvittää tuon alapin-

nan kunto. 
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3.4.4 Lämpökuvaus 

Taloyhtiössä on teetetty lämpökuvaus 08.03.2016 Raksystems Oy:n toimesta. 

Lämpökuvausraportissa todetaan, että kuvaus on voitu suorittaa riittävissä kuvausolo-

suhteissa. Ulkoilman lämpötila on ollut kuvauksen alkaessa ja päättyessä 3 °C, RH 85 

%, tuulen nopeus 2 m/s ja sää on ollut pilvinen. Huoneistoissa kuvaushetkellä ollut ali-

paine -2 Pa lukuun ottamatta huoneistoa E, jossa liesituuletin oli rikki. 

Raportista löytyy kaikista huoneistoista useita lämpö- ja ilmavuotokohtia. Iso osa lämpö-

vuodoista kohdistuu huoneistojen seinien ja katon rajan liitoskohtiin sekä lattian rajaan 

nurkkiin. Seinien ja katon rajan liitoskohtien lämpövuodot viittaa yläpohjan lämmöneris-

teen puutteellisuuteen tai epätasaiseen jakautumiseen sekä puutteelliseen höyrynsulun 

saumoihin tai liittymiin. Raportissa suositetaan yläpohjan lämmöneristeiden poisto, höy-

rynsulun korjaukset tai uusimiset tarvittavilta osin ja uuden puhallusvillan asentamista.  

Yläpohjan korjaustöissä on huomioitava, että pelkkää eristystä ei voi lisätä. Höyrynsulku 

on oltava kauttaaltaan tiivis ennen uuden/lisäeristyksen asennusta, sillä eristyksen pa-

rantaminen voi muuttaa yläpohjan kosteusteknistä käyttäytymistä. [17 s. 2] 

Höyrynsulun aukoista pääsee yläpohjaan kosteutta ja yläpohjan nykyiset lämpövuodot 

voivat pitää yläpohjan lämpötilan riittävän korkeana ettei siellä oleva ilma tule kylläiseksi 

ja lämpövuoto lämmittää myös vesikaton rakenteita. Mikäli höyrynsulku ei ole kauttaal-

taan tiivis ja yläpohjan eristystä parannetaan eikä yläpohjan tuuletus ole kunnossa, voi-

daan sillä aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin alkutilanteessa. Tällöin yläpohjan lämpötila 

ei ole yhtä korkea kuin aiemmin ja tilassa oleva ilma voi herkemmin kyllästyä aiheuttaen 

pinnoille tiivistyessään vakavia homevaurioita. [10] 

Kyllästyskosteus on se vesihöyryn määrä, joka ilman lämpötilan mukaan ilmassa 
voi vesihöyryn tiivistymättä nesteeksi enintään olla. Mitä lämpimämpää ilma on, 
sitä enemmän siinä voi olla vesihöyryä. [12 s. 1] 
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Kuva 6. Ilmansulun vuotokohdasta sisäilman ylipaineen aiheuttama ilmavirtaus vie mukanaan 
vesihöyryä, joka tiivistyy vedeksi  

Yllä olevassa kuvassa 6 on esitetty höyrynsulun vuotokohdista aiheutuvia ongelmia. Va-

semmassa kuvassa esitetään vuotoilman kulku ulkoseinärakenteen osalta ja oikeanpuo-

leisessa kuvassa kuvataan yläpohjan höyrynsulun vuototilanne. 

 

Kuva 7. Sirkkalanmäki 33 pohjakuva lämpökuvauspistein 
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Kuvaan 7 on merkitty lämpökuvausraportista ilmi käyvät seinänurkat 1 kpl / huoneisto, 

joissa lämpötilaindeksi mitatun alueen minimilämpötilasta sekä pistemäisestä lämpöti-

lasta on ollut pienimmillään. Mitatun pistelämpötilan indeksit vaihtelevat tarkastelupis-

teissä välillä 71 – 87 %. Mitatun alueen minimilämpötilaindeksit vaihtelevat välillä 29 – 

41 %. Kaikissa valituissa tarkastelupisteissä mitatun alueen minimilämpötilaindeksi alit-

taa raportissa mainitun välttävän ohjetason, joka on pistemäisissä lämpötiloissa 61 %. 

Kastepisteen syntymisen riski on suurin paikoissa, joissa on suurin lämpövuoto ja sa-

malla alin mitattu lämpötila. Pisteet on nimetty raportissa esitettyjen kuvanumerointien 

mukaan ristitarkastelun helpottamiseksi. 

4 Valesokkeli 

4.1 Mikä on valesokkeli? 

Valesokkeli on pääosin 1970- ja 1980-luvuilla käytetty omakoti- ja rivitalojen perusmuu-

rityyppi. Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi. Valesokkelille tyypillinen rakenne on ra-

kennuksen ulkopuolelta katsottuna normaalin näköinen paikallavalunosto tai harkko-

muuraus joka ei jatku rakennuksen sisälle koko leikkauksen matkalta. Ratkaisuun kuuluu 

olennaisena osana kivipinnan takana olevan puurungon alaohjauspuun sijoitus lattiapin-

nan alapuolelle, joskus jopa ulkopuolisen maanpinnan alapuolelle. 

 

Kuva 8. RT-kortissa 820.1 esitetty valesokkelin rakennetyyppi vuodelta 1957 
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Valesokkeli on ollut kuvassa 8 esitetyn RT-ohjekortin mukainen ratkaisu kortin ilmesty-

misestä 1957 vuoteen 1993 saakka, jolloin se poistettiin ohjeista. Rakenne on ehtinyt 

olla yleisesti hyväksyttynä työohjeena 36 vuotta. Rakennetta on tehty usealla eri julki-

sivu- ja lattiarakenteella ja riippuen toteutustavasta voi ratkaisun aiheuttamat kosteus- ja 

homeongelmat hieman erota toisistaan, mutta pääsääntöisesti seuraamukset ovat yhte-

näiset. 

Muoto on mahdollistanut puurunkoisen seinärakenteen rakentamisen sisäpuolelle lattia-

pinnan alapuolelta alkaen ilman vaakasaumoja, kuitenkin samalla säilyttäen rakennuk-

sen julkisivulle tavanomaisen ilmeen. Ratkaisu on mahdollistanut myös matalan sisään-

käyntikerroksen lattiakoron.  

 

Kuva 9. Valesokkelin tunnistus 

Tavanomaisesti valesokkelin tunnistaa helposti ulkoa päin kahdella seikalla. Asunnon 

lattia on maanpinnan kanssa samassa korossa, tai korotus on lähes olematon. Toisena 

seikkana on kuvan 9 mukaisesti oviaukon sijainti korkeussuunnassa ”sokkelin sisään”. 

Oikein tehtynä ovirakenne alkaa sokkelin päältä. [6] 
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Kuva 10. Sirkkalanmäki 33 pihan puoleinen sokkeli oven kohdalla  

Kuva 10 osoittaa, että Sirkkalanmäen talossa rakennetta ei havaitse ulkoa päin helposti 

johtuen talon korkeusasemasta mäen päällä. Myös sisäpihan puolelta sisälle on selkeä 

kynnys. 

4.2 Historia 

Ensimmäiset valesokkelitalot ovat valmistuneet 1950-luvun lopulla. 1970-luvulla taloja 

madallettiin entisestään edellisen vuosikymmenen matalan harjakaton trendin yleisty-

essä. Samalla yleistyivät tasakattorakenteet ja lattian rakentaminen lähelle maan pintaa. 

Valesokkeli ja matalat perustukset toivat omat etunsa arkkitehtuuriin, joten niiden käyttö 

alkoi yleistyä. [6] 

Matalien perustusten ja valesokkelin käyttö jatkui läpi 1980-luvun talon muun arkkiteh-

tuurin muuttuessa. Jyrkällä harjakatolla varustellut ns. käkikellotalot yleistyivät ja näiden 

ulkonäköön kuului myös matala perustus ja valesokkelirakenne. [6] 

Rakennetta voi löytyä vielä 1990-luvulla tehdyistä taloista, sillä rakenteen ohjeratkaisu 

poistui RT-kortista vasta vuonna 1993. 
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4.3 Rakennetyypissä havaitut riskit ja ongelmat 

Valesokkelin rakenteelliset ongelmat keskittyvät tavanomaisesti seinän alaohjauspuu-

hun ja sen ympärillä vaikuttaviin kosteusolosuhteisiin. Puu on usein maanpinnan alapuo-

lella ja voi joutua kosteudelle alttiiksi pääasiallisesti neljällä tavalla: 

• kapillaarisen veden imeytyminen maasta ja ympäröivistä betonirakenteista. 
Puun ja betonipinnan välissä ei tavanomaisesti ole kosteuseristettä, jolloin 
puu on suoraan kosketuksissa kostean betonin kanssa.  [10] 
kapillaarisessa veden siirtymisessä vesi imeytyy huokoiseen aineeseen, 
kuten saveen, betoniin (betonissa kapillaarihuokoset), hiekkaan, puuhun ja 
tiileen kun kappale on kosketuksissa veteen. [12 s. 3] 

• diffuusion, eli vesihöyryn muodossa maasta kulkeutuvasta kosteudesta, 
joka kohtaa kylmän betoni- tai tiilipinnan ja tiivistyy pisaroiksi. [10] 
Diffuusiolla tarkoitetaan vesihöyryn siirtymistä suuremmasta vesihöyryn 
osapaineesta (pitoisuudesta) pienempään ilmassa tai kiinteän aineen huo-
kosissa. Maassa on usein enemmän kosteutta kuin huone- tai ulkoilmassa, 
joten valesokkelissa kosteus siirtyy maasta poispäin. [12 s. 2] 

• konvektion, rakenteiden vuotokohdista tapahtuvan ilmavirtauksen mukana 
kulkeutuvasta kosteudesta. [10] 
konvektiolla tarkoitetaan rakenteissa ilmenevien rakojen tai erittäin hyvin 
ilmaa läpäisevien materiaalien läpi tapahtuvaa ilmavirtausta. Ilman liike-
suunta määräytyy rakenteen eri puolilla vallitsevan paine-eron mukaan 
suuremmasta ilmanpaineesta pienempään. Paine-eroon voi vaikuttaa tilo-
jen välinen lämpötilaero, tuuli sekä koneellinen ilmanvaihto. Paine-eron 
suunta voi vaihdella rakennuksessa useampaan suuntaan olosuhteiden 
vaikutuksesta, joita on esitetty kuvassa 11. [12 s. 2] 

• vesi ulkoseinän verhoilun takana. [14 s. 5] 
Tällaista voi aiheuttaa mm. tiiliverhoillun ulkoseinän kyllästyminen, mikäli 
verhous on suoraan alttiina vesisateelle pitkiä aikoja. Kylläisyys voi aiheut-
taa seinän hikoilua sisäpinnassa, jota pitkin vesi valuu alas ja kohtaa puu-
rakenteisen seinän alaohjauspuun. [10]  
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Kuva 11. Ilmanpaine rakennuksessa eri olosuhteissa  

Alaohjauspuun kosteusrasitus korostuu erityisesti silloin kun taloa ympäröivä maanpinta 

viettää kohti taloa. Myös puutteelliset/olemattomat salaojat sekä sadevesien poisohjauk-

sen puuttuminen on omiaan lisäämään valesokkelin ja alaohjauspuun kosteusrasitusta. 

[14 s.5] 

Ulkoseinän alaohjauspuu ja sisäpinnan verhous on voinut myös kastua jo rakentamis-

vaiheessa. Seinä- ja lattialiittymä on rakenteeltaan sellainen, että lattia on todennäköi-

sesti valettu seinäverhousta vasten. Oman aikakautensa tavanomaisena työtapana 

edellä kuvattu työvaiheistus on helppouden vuoksi ollut looginen ratkaisu vielä kun alan 

yleinen ymmärrys rakennusfysiikan ja rakenteiden kosteuskäyttäytymisen osalta on ollut 

vähäistä/olematonta. Kun rakenteen saumat ja liittymät eivät ole tiiviitä, voi lattian beto-

nivalusta päätyä vettä alaohjauspuuhun tai imeytyä suoraan seinäverhouksen läpi. Tästä 

johtuen myös seinäverhouksessa voi ilmetä vaurio.  
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Kuva 12. Sirkkalanmäki 33 perustusten rakenneleikkaus, ulkoseinä  

Kuvassa 12 esitetyssä rakenneleikkauksessa käy ilmi Sirkkalanmäen talossa toteutettu 

ratkaisu. Rakenneleikkauksen mukaan seinän alaohjauspuun alle on asennettu huopa-

kaista estämään kapillaarista veden imeytymistä harkkomuurauksesta puuhun. Lisäksi 

puun ulkopuolelle on asennettu pystyyn 50 mm EPS-levy, jonka yläpuolelta lähtee 50 

mm koolaus. Vaikka kapillaarisen veden imeytyminen on huopakaistalla huomioitu ja dif-

fuusiolla kulkevan kosteuden pääsy kivipintaan on pyritty eristelevyllä estämään, ei ole 

pois suljettua etteikö kastepiste pääsisi rakenteessa muodostumaan. Sokkeli muodostaa 

voimakkaan kylmäsillan ja eristeen sisäpinnassa voi vallita -1 °C kun ulkolämpötila on -

10 °C ja sisäilman lämpötila +20 °C. [9 s. 19] 

Ongelmaksi voi myös muodostua eristelevyn ja valesokkelin väliin tai tiilimuurauksen 

taakse jäätyvä vesi, joka sulaessaan painovoimaisesti kohtaa lopulta alaohjauspuun, jos 

sille ei ole muuta reittiä ulos [14 s.5 ja 8]. Sulava ja valuva vesi voi myös kastella seinä-

rakenteen villaeristeitä, mutta suoritetusta kosteusmittauksesta voi päätellä, että näin on 

tuskin tapahtunut. 
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4.4 Korjaustavat 

Valesokkelin korjaus on rakenteensa vuoksi haastava. Vaikka työ paperilla vaikuttaa hy-

vin suoraviivaiselta ja helpolta, joskin aikaa vievältä projektilta, tulee työvaiheiden toteu-

tuksen yksityiskohtiin kiinnittää erityistä huomiota. Huolimatta valitusta korjaustavasta, 

on pinnat purkutöiden jälkeen puhdistettava huolellisesti kauttaaltaan, jotta pinnoille ei 

jää sisäilman laatua heikentäviä mikrobeja. Korjatunkin rakenteen liittymät voivat ajan 

saatossa elää ja saumojen kautta päästä kulkemaan ilmaa. 

Yksi valesokkelin korjaustapa on kuvassa 13 esitetty kengitys. Kengityksessä seinä ava-

taan koko matkalta ja poistetaan alaohjauspuu, joka korvataan esimerkiksi XPS-eris-

teellä. Pystykoolausten alapää katkaistaan n. 300-400 mm lattiapinnan yläpuolelle ja tä-

män alle asennetaan valesokkelikenkä.  

 

Kuva 13. Lamox Oy:n Termopalkki ja Termokenkä  

Valesokkelin korjaukseen tarkoitetulla Termopalkilla saadaan erinomainen lämpöja-

kauma palkin alueelle, mutta Termokenkien metalliset jatkoskappaleet voivat aiheuttaa 

pystyrunkojen kohdalle voimakkaan kylmäsillan runkotolppien alapäähän. Kun valesok-

kelina on kevytsoraharkko, voi kengän kohdalla mitattava lämpötila sisällä olla lähes 12-

13 °C, kun sisälämpötila on 19 °C ja ulkolämpötila 0 °C. Pakkasella edellä kuvattu läm-

pötilaero on omiaan aiheuttamaan riskin sisäilmassa olevasta kosteudesta syntyvää 

kondenssia. [9] 
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Kuva 14. Kevytsoraharkkokorotuksella korjatun kevytsoraharkoista tehdyn valesokkelin lämpöja-
kauma  

Toinen vaihtoehto on korottaa sokkeli kevytsoraharkoilla. Kevytsoraharkkojen puristus-

lujuus on 3 – 4 MPa kantavissa rakenteissa vaatimuksen ollessa vähintään 2 MPa [3] 

Kestävyytensä puolesta harkot sopivat erinomaisesti valesokkelin korotukseen varsinkin 

kun koko talon sokkeli on muuten tehty samasta materiaalista. Kevytsoraharkoilla teh-

dyllä korotusmuurauksella saadaan kuvan 14 mukainen tasainen lämpöjakauma koko 

ulkoseinän matkalle ilman pistemäisiä kylmäsiltoja, joita Termokenkä aiheuttaa. Harkko-

muuraus vaatii kuitenkin erityistä huolellisuutta liittymien ja työsaumojen tiiviyteen liit-

tyen, sillä ratkaisu läpäisee rakenteensa vuoksi hyvin ilmaa.   

Harkkomuuraus on myös kustannustehokas ratkaisu verrattuna Termopalkkiin ja Termo-

kenkään. Yksi 500 mm pitkä RUH200 kevytsoraharkko maksaa tutkimuksen tekohetkellä 

n. 3 euroa [21]. 1100 mm pitkä Termopalkki maksaa n. 46 euroa [23] ja Termokenkä 52 

euroa [22]. Termopalkki sisältää 48x98 mm koolauksen sisäverhouslevyn asenta-

miseksi, mutta raakamateriaalina kyseinen T24 lujuusluokiteltu tuote maksaa 2 euroa / 

metri [20]. Harkko vaatii kiinnitysaineet, mutta niin vaatii Termopalkkikin, joten näitä ei 

ole kustannuseron marginaalisen merkityksen vuoksi tarvetta vertailla. 
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Kuva 15. EPSCement-täyttövalulla ja 50mm XPS-lisäeristyslevyllä korjatun kevytsoraharkoista 
tehdyn valesokkelin lämpöjakauma  

Edeltäviä vaihtoehtoja lämpöteknisesti vielä parempi ratkaisu valesokkelin korjaamiseen 

on sokkelin korotus täyttövalulla, joka eristää samalla lämpöä, sekä liittymien huolellinen 

tiivistäminen. Kuten kuvasta 15 näkyy, toteutus mahdollistaa sokkeli- ja seinärakenteelle 

vastaavan lämpöteknisen toiminnan kuin Termopalkki runkotolppien välissä, mutta ei si-

sällä kylmäsiltaa tolppien kohdalla. Rakenteesta tulee myös tiiviimpi, sillä työsuorituk-

sessa sokkeli valetaan kauttaaltaan yhdellä kerralla, jolloin työsaumoja ei tule. Mene-

telmä vaatii yläpohjarakenteiden työaikaisen tukemisen kautta ulkoseinälinjojen holvi-

tuilla. 

Yllä kuvattu korjaustapa on myös työteknisesti varsin jouheva, tosin sisältää erityistä 

tarkkuutta ja huolellisuutta vaativia työvaiheita. 
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5 Huoneistojen välinen seinä 

Huoneistojen välinen seinä sisällytetään tähän kuntotutkimukseen johtuen sen saman-

kaltaisesta rakenteesta valesokkelin kanssa. 

5.1 Rakenne 

Suunnitelmien mukaan talosta löytyy huoneistojen välisten seinien alapään osalta kahta 

eri rakenneratkaisua johtuen huoneiston D alla sijaitsevasta kellaritilasta.  huoneistojen 

A-B ja B-C välisten seinien osalta seinän alaohjauspuu on suunnitelmien mukaan lattian 

betonivalun alapinnan kanssa samassa korossa alla olevan kuvan 16 mukaisesti.  

 

Kuva 16. Sirkkalanmäki 33 perustusten rakenneleikkaus, huoneistojen A – B ja B – C  välinen 
seinä 

Huoneistojen D-E välisen seinän osalta alaohjauspuu jatkuu lattiaeristeen alapinnan 

kanssa samalle tasolle. Huoneiston E puolella on kuvan mukaan maanvarainen betoni-

lattia, jonka alla 100 mm paksu EPS-eristelevy. Huoneiston D puolella alaohjauspuu on 

kuvan 17 mukaan ontelolaatan ja tämän saumavalun päällä. 
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Kuva 17. Sirkkalanmäki 33 perustusten rakenneleikkaus, huoneistojen D – E  välinen seinä 

Leikkauskuvan 17 mukaan E-huoneiston puolella on kellarin seinärakenteeseen asen-

nettu 1-kertainen vedeneristys lattiaeristeen alapintaan asti. Kuvassa on myös merkitty, 

että alaohjauspuiden alle olisi asennettu huopakaistat estämään kapillaarista veden nou-

sua. Seinärakenne ja tämän alapää on silti todennäköisesti alttiina kapillaariselle veden-

nousulle sekä diffuusiolle, huoneiston E alapuolelta, sillä seinälevytys on kuitenkin mer-

kitty jatkumaan alas asti betoniin kiinni ja tämän kaltaiset ratkaisut harvoin säilyvät täysin 

tiiviinä. [10] 

5.2 Rakennetyypissä havaitut riskit ja ongelmat 

Alaohjauspuu on alttiina maasta nousevalle kosteudelle ja voi vaurioitua jos ei tilaa ole 

tuuletettu tai, jos veden poistumisesta ei ole muulla tavalla huolehdittu. [14 s. 11] 

Puu on myös erityisen alttiina vuotovahingoissa, kuten sellaisissa tilanteissa, jossa huo-

neiston keittiö sijaitsee vasten tällaista seinärakennetta. Tällöin on olemassa riski, että 

E                           D 
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mahdollinen vuotovesi pääsee valumaan huomaamatta seinän ja lattian saumasta ja 

kastelemaan alaohjauspuun. [10] 

5.3 Korjaustavat 

 

Kuva 18. Huoneistojen välisen seinän korjaustapaohje 

Huoneistojen välisen seinän korjaus suositellaan tehtäväksi RT80-10712 Rakennuksen 

kosteus- ja mikrobivauriot -ohjekortista löytyvän yllä olevan kuvan 18 mukaisesti. [14] 
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6 Ulkoseinän lämpövuodot 

6.1 Rakenne 

Suunnitelmien (kuva 19) mukaan ulkoseinärakenne (260 mm) on seuraava: 

• Tiiliverhous    65 mm 

• Ilmarako    21 mm 

• Bituliittilevy    12 mm 

• Mineraalivilla ja koolaus 50x50 K600 50 mm 

• Mineraalivilla ja runko 50x100 K600 100 mm 

• Muovieristyspaperi  - 

• Lastulevy   12 mm 

 

Kuva 19. Sirkkalanmäki 33 Ulkoseinän ja yläpohjan liittymä, ulkoseinärakenne 

6.2 Epäillyt ongelmat 

Lämpökuvausraportin perusteella voidaan olettaa, että seinärakenteiden eristeiden 

asennus sekä höyrysulkumuovien liittymät ovat puutteellisia tai väärin tehty. Eristeitä ei 

ole välttämättä asennettu rakentamisvaiheessa riittävän tiiviisti ja höyrynsulkumuovin 

saumoja ei ole teipattu. 
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Havaintoja tukee myös kuvan 20 mukainen rakenneleikkaus huoneistojen välisen seinän 

ja ulkoseinän liittymästä. Nyt suoritettavalla rakenneavauksella saadaan varmuus, onko 

seinien liittymä toteutettu suunnitelman mukaisella tavalla. 

 

Kuva 20. Sirkkalanmäki 33 rakenneleikkaus huoneistojen välisen seinän liittymästä ulkoseinään 

Kuvasta 20 käy ilmi huoneistojen välisen seinämän liittymä ulkoseinään. Ulkoseinära-

kenne ei jatku yhtenäisenä toisen huoneiston puolelle eikä myöskään seinän sisällä 

oleva eriste. Huoneistojen välisen seinän verhouslevyt jatkuvat seinän sisään ja kohtaa-

vat ulkoseinän. Rakenteet ovat todennäköisesti päässeet elämään ajan saatossa eikä 

ulkoseinällä pystykoolausten ja levyn välissä ole mitään mikä estäisi lämpövuotoa ja il-

mavirtaa rakenteen raoista. Vuotoreitti merkitty kuvaan 20 punaisella nuolella. 

 

Kuva 21. Sirkkalanmäki 33 rakenneleikkaus ulkoseinän nurkkaliittymästä 

Kuva 21 on aavistuksen epäselvä, mutta näyttää siltä, että vastaava vuotoreitti löytyy 

myös talon ulkonurkista. 
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6.3 Korjaustavat 

Valesokkelin korjauksessa seinärakennetta täytyy avata vähintään n. 1 metrin korkeu-

teen asti lattiasta. Ulkoseinien lämmöneristeiden ja höyrynsulkumuovin liittymien korjaus 

vaatii seinän avaamisen koko huoneen korkeudelta. Tästä johtuen on suositeltavaa, että 

vanhat seinälevytykset poistetaan kokonaan, uusia seinän eristeet ja höyrynsulkumuovi 

kauttaaltaan, sillä kerralla purkaminen ja uuden rakentaminen tulee usein halvemmaksi 

kuin vanhojen rakenteiden osittainen säilyttäminen ja niihin liittyminen. Säästävässä kor-

jauksessa on myös aina epävarmuustekijä siitä, jäikö uusimattomalle alueelle yhä vau-

rioitunutta materiaalia. 

Korjaus voidaan myös suorittaa polyuretaanieristeellä, jossa on valmiina diffuusiotiivis 

pinnoite. Eriste on helppo asentaa ja sitä käytettäessä jää pois työvaihe höyrynsulku-

muovin asennuksesta. Eristeen asennuksessa tulee noudattaa eristevalmistajan asen-

nusohjeita.  

Polyuretaanieriste on myös todennäköinen pienentämään rakennuksen lämpöhäviöitä ja 

näin ollen alentamaan kokonaissähkön kulutusta merkittävästi rakennuksessa, jossa on 

suora sähkölämmitys. 

Ulkoseinän korjauksen yhteydessä on suositeltavaa muuttaa huoneistojen välisen sei-

nän ja ulkoseinän liitos siten, että ulkoseinän eriste höyrynsulkuineen jatkuu yhtenäisenä 

huoneistosta toiseen ja huoneistojen välinen seinän ensimmäinen runkotolppa alkaa 

höyrynsulun pinnasta. Liittymän suunnittelussa tulee huomioida asianmukainen palo-

osastointi. 
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7 Rakenneavaus 

7.1 Tarkastelupisteiden valinta rakenneavaukseen 

Alaohjauspuun koepalojen kunto antaa arvokasta tietoa mahdollisti tarvittavan korjaus-

työn kiireellisyydestä. Jos puu olisi epäsuotuisimmissa paikoissa kuiva, voidaan perus-

tellusti olettaa, että pienemmällä kosteusrasituksella olevilla seinillä alaohjauspuut olisi-

vat vähintään yhtä kuivat. Päätelmällä ei voida kuitenkaan täysin poissulkea vauriota 

muilla seinillä. Mikäli koepaloista löytyisi viitteitä vauriosta, saadaan tieto minkä asteista 

vaurio pahimmillaan on. Tällöin on vertailun vuoksi syytä ottaa näytteet myös oletetta-

vasti kuivemmilta seiniltä. [14 s.3] 

Ulkoseinärakenteiden, kuten koolausten ja eristeiden kunto antaa arvokasta tietoa mah-

dollisesti tarvittavan korjaustyön kiireellisyydestä. Jos eristeissä ja ympäröivissä raken-

teissa ei olisi havaittavaa viitettä vauriosta, voidaan olettaa, että vastaavissa vähemmän 

lämpövuotoa esiintyvissä seinäliittymissä ei myöskään esiinny vaurioita. Päätelmällä ei 

voida kuitenkaan täysin poissulkea vauriota muilla seinillä. 

Näytteidenottopaikat tulee valita sellaisista paikoista, joissa on perusteltua epäillä vau-

riota. Lisäksi on syytä ottaa vertailuarvoksi näyte sellaisesta paikasta, jossa ei epäillä 

olevan vauriota. [14 s. 3] 

7.1.1 Valesokkelin tarkastelupisteiden valinta 

Valesokkelin rakenneavauksen tavoitteena oli kartoittaa alaohjauspuun kunto. Tätä var-

ten pyrittiin valitsemaan sellaiset paikat, joissa alaohjauspuulla olisi olosuhteiden kan-

nalta epäsuotuisin ympäristö. Epäsuotuisella ympäristöllä tarkoitetaan sellaista sijaintia, 

jossa sokkelin ja alaohjauspuun kosteusrasitus on suurimmillaan.  

Rakenneavauksia varten valitut pisteet ovat merkitty alla olevaan kuvaan 23. VALE-ly-

henne kuvaa valesokkeliin tehtyä rakenneavausta. 

Valesokkelin rakenneavausten tarkastelupisteet ovat sijainneiltaan osittain vastaavia 

kuin Korpikorpi Oy:n kosteuskartoituksen pisteet. 
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VALE 1 otettiin viereiseltä seinältä johtuen ko. seinän maan pinnasta talon ulkopuolella. 

Korpikorpi Oy:n mittaus on tehty asfaltin puolelta ja nyt tehtävä rakenneavaus tehtiin 

nurmialueen puolelta, jossa pintavesien poisohjautuminen sateen jälkeen on hitaampaa.  

VALE 2 otettiin C-huoneiston sisäpihan puolelta D-huoneiston sijasta. D-huoneiston ala-

puolella on sisäpihan puolella kaivamaton tila kellarin takana, joten oli perusteltua olet-

taa, että C-huoneiston puolella, jossa on maanvarainen betonilaatta, olisi ulkoseinän ala-

ohjauspuu huonommassa kunnossa. D-huoneiston puolelta suoritettu kosteusmittaus oli 

antanut kaikista mittauspisteistä kuivimman mittaustuloksen. VALE 2:n valittu sijainti 

asettuu joka tapauksessa samalle alueelle, jossa maan pinta on viettänyt kohti raken-

nusta ennen salaojaremonttia. Sokkelin kosteusrasitusta lisää myös ko. paikassa oleva 

vesirännin syöksytorvi.  

Tämä tarkastelupiste oli tutkimuksen alkaessa oletuksena antamaan huonokuntoisin 

näytepala ulkoseinän alaohjauspuusta. 

VALE 3 otettiin E-huoneiston kulmasta, jossa sadevedet ovat vuosikaudet olleet ohjat-

tuna kaivoon, josta vesi ei kulje eteenpäin. Tämä on ilmeinen paikka kastelemaan sok-

kelia ja siellä olevaa alaohjauspuuta. Tämä paikka on myös alttiina sateelle, kuten ku-

vasta 22 näkyy. 

 

Kuva 22. Valokuva huoneiston E ulkopuolelta heti sateen jälkeen 

Kuvaan 22 seinään merkitty alue punaisella katkoviivalla, joka on koko matkalta alttiina 

sekä viistosateelle, että lumien sulamisvesille. 
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VALE 4 oli valittu vertailuarvoksi paikasta, jossa alaohjauspuu todennäköisesti olisi par-

haimmassa kunnossa. VALE 4 sijaitsee sisäänkäyntien puolella, jossa on talon vieressä 

asfalttipäällyste sekä välitön jyrkkä mäki alaspäin kohti viereistä tonttia. Korkeusero Sirk-

kalanmäen asfaltista viereisen tontin maanpintaan n. 2 metriä. 

Huoneistosta D ei päätetty ottaa näytettä johtuen tämän lattian ontelolaattarakenteesta 

sekä alapuoleisesta kellarista ja tyhjästä tilasta, jotka vähentävät ko. seinien alaohjaus-

puiden kosteusrasitusriskiä merkittävästi. 
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7.1.2 Huoneistojen välisten seinien tarkastelupisteiden valinta 

Huoneistojen välisten seinien rakenneavauksen tavoitteena oli kartoittaa alaohjauspuun 

kunto. Tätä varten pyrittiin valitsemaan sellaiset paikat, joissa alaohjauspuulla olisi kas-

tumisriskin kannalta epäsuotuisin ympäristö. Rakenneavauksia varten valitut pisteet ovat 

merkitty lyhenteellä VS alla olevaan kuvaan kuvaan 23.  

 

Kuva 23. Sirkkalanmäki 33 pohjakuva rakenneavauspistein 

Näytteet päätettiin ottaa jokaisesta huoneistojen välisestä seinästä. 

Huoneistojen välisten seinien rakenneavaukset kohdistuvat paikkoihin, joissa riski ala-

puun kastumiselle on suurin. Tällaisia paikkoja ovat keittiöiden vastaiset seinät pesual-

taan läheltä sekä WC-tilan viereiset seinät. Avaukset suoritettiin viereisen huoneiston 

vaatehuoneen puolelta 
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7.1.3 Ulkoseinän lämpövuotojen tarkastelupisteiden valinta 

Ulkoseinän rakenneavauksen tavoitteena oli kartoittaa ulkoseinärakenteiden ja läm-

möneristeiden kunto sekä kuvan 20 mukainen toteutustapa. Tätä varten pyrittiin valitse-

maan sellaiset paikat, joissa lämpökuvausraportin mukaan oli havaittavissa eniten läm-

pövuotoa. Yllä olevaan kuvaan merkityt tarkastelupisteet ovat samat kuin luvussa 3.4.4 

kuvassa 7 merkityt alimman lämpötilaindeksin omaavat pisteet mittausalueen minimi-

lämpötilasta. 

Rakenneavauksia varten valitut pisteet on merkitty yllä olevaan kuvaan 23. US-lyhenne 

kuvaa ulkoseinään tehtyä rakenneavausta koko seinän korkeudelta. 

7.2 Rakenneavausten suoritus 

Ennen rakenneavauksiin ryhtymistä konsultoitiin haitta-ainepurkujen asiantuntijaa tutkit-

tavien rakenteiden osalta. Tarkoituksena oli selvittää, onko syytä epäillä tutkittavan ra-

kenteen jonkin osan tai materiaalin sisältävän asbestia. Annettujen kohteen rakennus-

vuoden sekä sen rakenneleikkauksista saatujen tietojen perusteella ei ilmennyt syytä 

epäillä avattavien rakenteiden sisältävän asbestia. [7] 

Avausten suorituksessa huomioitiin RT 80-10712 Joulukuu 1999 Rakennuksen kosteus- 

ja mikrobivauriot -ohjekortin alla olevan kuvan 24 mukaisesti asianmukainen suojautu-

minen. [14] 

 

Kuva 24. Suojautumisohjeet purkutöissä 
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Koska kukaan talon asukkaista ei ilmoittanut kokeneensa oireita ilmenneestä hajuhai-

tasta, voitiin avaukset suorittaa yllä olevan taulukon kevyimmän vaatimuksen mukaisesti. 

Ohjekortti ohjeistaa, että purkutyötä tekevän tulee suojautua homepölyltä käyttäen P2-

luokan hengityssuojainta sekä suojapukua ja suojakäsineitä. Jos purkutyöalue on pai-

kallinen alle 0.5 m² kokoinen, riittää kohdepoisto, joka on varustettu HEPA-suodattimella. 

Rakenneavaukset suoritettiin järjestyksessä huoneisto kerrallaan. Työvälineinä käytet-

tiin akkukäyttöistä pyörösahaa ja monitoimileikkuria (Fein) sekä käsityökaluja. Jokaista 

näytteenottoa varten käytettiin kertakäyttöisiä kumihansikkaita jotka desinfioitiin. Myös 

työvälineet desinfioitiin ennen jokaista näytteenottoa. 

Näytteiksi leikattiin seinien alaohjauspuusta irti paloja, alaohjauspuuta vasten ollutta vil-

laa ja kipsilevyn pahvia ja suljettiin Minigrip-pussiin, jotka numeroitiin TTL:n näytteenot-

tolomakkeen ohjeen mukaisesti. Näytteitä otettiin yhteensä 9 kappaletta. Raken-

neavaukset suoritettiin ti 06.11.2018 – ke 07.11.2018 ja näytteet postitettiin 07.11.2018 

pikalähetyksenä Työterveyslaitoksen mikrobilaboratorioon Kuopioon analysoitavaksi.  

Kaikissa näytteissä ei ollut silmämääräisesti / aistinvaraisesti havaittavia vaurioita, mutta 

mikrobivauriot eivät ole aina silmin nähtävissä, sillä täysin puhtaan näköisestä kuivasta 

näytteestä voi laboratoriossa löytyä homekasvustoa. [27 s. 48] [5] 

Näytteenoton jälkeen puretut materiaalit aseteltiin huolellisesti takaisin paikalleen kään-

teisessä järjestyksessä ja höyrynsulkumuovi teipattiin avatun alueen reunoilta huolelli-

sesti kiinni. Joissain tapauksissa myös huoneistoon auki olevia rakoja teipattiin työn 

päätteeksi kiinni ilmavirtauksen estämiseksi rakenteesta. 
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7.2.1 Valesokkelin rakenneavaukset ja havainnot 

7.2.1.1 VALE 1 

Ensimmäinen suoritettu rakenneavaus VALE 1 suoritettiin A-huoneiston talon päädyn 

makuuhuoneen ulkoseinään. 

Seinää avattaessa ei ollut havaittavissa poikkeavia hajuja. Rakenne oli kuvan 12 mukai-

nen muutamalla huomiolla. Poikkeamat on esitetty kuvassa 25. Tuulensuojalevyä vas-

ten, EPS:n yllä olevaa ”ylimääräistä” alajuoksua ei ole. Tällä ei ole rakenteellista merki-

tystä. Myöskään seinän sisäverhouslevyn alareuna ei jatkunut alaohjauspuuhun asti, 

vaan päättyi noin 30 mm lattiapinnan alapuolelle. 

 

Kuva 25. Sirkkalanmäki 33 perustusten rakenneleikkaus, ulkoseinä punakynä 

Sokkelia vasten pystyssä oleva EPS-levy ei ollut alapinnastaan harkkoa vasten vaan 

alaohjauspuuta vasten. Ratkaisu on lämpöteknisesti aavistuksen huonompi kuin alkupe-

räisen suunnitelman mukainen ratkaisu, sillä EPS eristää paremmin lämpöä kuin puu. 

EPS-levyt olivat huolimattomasti asennettuja ja poistetussa villassa oli selkeästi nähtä-

villä ilmavirtauksesta kertynyttä likaa suoraan kahden EPS-levyn saumakohdassa sekä 

alapinnassa. Jäljet nähtävillä kuvassa 26. 
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Kuva 26. Huoneisto A / Valesokkelin avaus  

Alaohjauspuu 50x160 oli leveämpi kuin kuvaan merkitty 50x100. Alaohjauspuu oli tehty 

painekyllästetystä lankusta ja sen alla oli asianmukaisesti asennettu huopakaista. Puu 

oli hyväkuntoinen, joskin irti leikatusta koepalasta oli havaittavissa lievästi poikkeavaa 

hajua. Alaohjauspuusta leikattu koepala on kuvassa 27.  

 

Kuva 27. Huoneisto A / Valesokkelin alapuu 
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Lattian betonilaatan paksuutta oli vaikea vahvistaa, sillä valu näytti aavistuksen levin-

neen reunalla. Tällä ei ole rakenteellista merkitystä. Positiivinen havainto oli, että seinän 

höyrynsulkumuovi jatkui lattialaatan ja tämän alla olevan eristeen väliin. Toteutettu rat-

kaisu on omiaan estämään talon alta tulevien ilmavirtojen pääsyä huoneistoon. Lattiara-

kenne on nähtävissä kuvassa 28. 

 

Kuva 28. Huoneisto A / Valesokkelin höyrynsulkumuovin limitys lattiaeristeen alle 

Tuulensuojalevyn ja tiilimuurauksen välissä oli tunnustelemalla havaittavissa selkeä tuu-

letusrako. Kuvasta 29 kuitenkin näkyy, että raon alapää oli lähes kokonaan tukkeutunut 

tiiliverhouksen taakse valuneesta muurauslaastista. 

 

Kuva 29. Huoneisto A / Valesokkelin tiilimuurauksen tuuletusraossa laastia 
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7.2.1.2 VALE 2 

VALE 2 rakenneavaus suoritettiin C-huoneiston kirjaston sisäpihan ulkoseinään. 

Seinärakenne oli käytännössä vastaava kuin VALE 1:n seinässä. Sisäverhouslevy jatkui 

n. 30 mm lattiapinnan alapuolelle. Höyrynsulkumuovi oli käännetty lattian betonilaatan ja 

lattiaeristeen väliin. Sokkelin sisäpuolinen EPS-levy oli vastaavasti huolimattomasti 

asennettu kuin VALE 1:ssä eikä ulompaa 50x50 vaakakoolausta ollut.  

Avauksen yhteydessä ei ollut havaittavissa poikkeavia hajuja seinärakenteen sisältä. 

Seinän pystykoolaus sattui juuri rakenneavauksen kohdalle ja siitä oli havaittavissa, että 

pystykoolaus on yhtä leveä kuin alaohjauspuu. Kuvan 12 mukaisessa rakenneleikkauk-

sessa on merkitty pystykoolausten mitoiksi 50x100 mm, mutta seinään on asennettu 

50x160 mm puut. Lattian betonilaatan paksuutta oli vastaavasti hankala arvioida kuten 

VALE 1:ssä. 

Kuvassa 30 näkyy poistetuissa villoissa ulkoreunan pinnassa havaittavaa ilmavirtauk-

sesta kertynyttä likaa EPS:n saumojen kohdalla. 

 

Kuva 30. Huoneisto C / Valesokkelin avaus 
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Erona VALE 1 avauksessa tehtyihin havaintoihin oli, että alaohjauspuun ja lattiaeristeen 

välistä pystyi kaivamaan talon alla olevaa hiekkaa, joka käsituntumalla vaikutti täysin 

kuivalta. Kuvassa 31 näkyy alaohjauspuun koepala-aukon kohdalla rako lattiaeristeen 

alla olevaan hiekkatäyttöön.  

 

Kuva 31. Huoneisto C / Valesokkelin alapuun vieressä täyttöhiekkaa 

Kuvasta 31 voidaan myös havaita suunnitelmasta poikkeava sokkelirakenne, jonka syy 

ei tässä tutkimuksessa selvinnyt. Syy voi olla esimerkiksi sokkelissa käytetty kapeampi 

harkko tai valesokkelin sisäpuolelle tehty kapeampi halkaisu. Kuvan 12 rakenneleikkauk-

sen mukaan lattialaatan reuna tukeutuu sokkelin harkon päälle. Toteutettu ratkaisu, 

jossa lattian betonilaatta on täysin kelluva, on parempi, sillä se mahdollistaa lattiaraken-

teen elämisen synnyttämättä betonilaatan reunan tukireaktioista aiheutuvia jännitteitä 

sokkeliin, jos lattia sattuisi painumaan.  
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Kuva 32. Huoneisto C / Valesokkelin alaohjauspuusta leikatut näytepalat 

Alaohjauspuu oli 50x160 mm painekyllästetystä puusta kuten VALE 1:ssä. Puu oli hy-

vässä kunnossa eikä irti leikatusta koepalasta ollut havaittavissa poikkeavia hajuja. Ala-

ohjauspuusta leikattiin alapinnasta kuvassa 32 näkyvät näytepalat analysoitavaksi.  
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7.2.1.3 VALE 3 

VALE 3 rakenneavaus suoritettiin E-huoneiston keittiöön talon päädyn ulkoseinään. 

Seinärakenne oli vastaavanlainen kuin VALE 1:n ja 2:n seinissä. Sisäverhouslevy jatkui 

n. 30 mm lattiapinnan alapuolelle. Höyrynsulkumuovi oli käännetty lattian betonilaatan ja 

lattiaeristeen väliin. Sokkelin sisäpuolinen EPS-levy oli vastaavasti huolimattomasti 

asennettu kuin avauksissa VALE 1 ja 2 eikä ulompaa 50x50 vaakakoolausta ollut.  

 

Kuva 33. Huoneisto E / Keittiön valesokkelin avaus 

Kuvassa 33 näkyy, että villan ulkoreunan alapinnassa oli selkeästi havaittavissa sokkelin 

EPS-levyn alta liikkuvasta ilmavirtauksesta kertynyttä likaa. Kuvassa 34 näkyy, että ala-

ohjauspuun yläpinnassa oli silmämääräisesti havaittavia viitteitä voimakkaasta ilmavir-

rasta kertyneen lian muodossa. Koska villassa on monin verroin enemmän kasvupinta-

alaa kuin alaohjauspuussa, otettiin analysoitava näyte alaohjauspuun yläpintaa vasten 

olleesta villasta.  

 

Kuva 34. Huoneisto E / Keittiön valesokkelin alaohjauspuussa likaa 
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Villojen poistamisen jälkeen oli huomionarvoista, että harkon sisäpintaa vasten oleva 

EPS-levy jatkui ylöspäin ohi tuulensuojalevyn alareunan toisin kuin kuvan 12 mukainen 

rakenneleikkaus näyttää. Kädellä tunnustellen EPS-levyn yläreunaa ei löytynyt. Raken-

neavauksen koeaukko oli huoneiston lattiasta mitattuna 400 mm korkea, joten EPS-le-

vyn yläreuna on tästä vielä reilusti ylempänä. 

Vasta EPS-levyyn tehdyn aukon jälkeen oli mahdollista tutkia tuulensuojalevyn tuuletus-

raon tilaa. 

 

Kuva 35. Huoneisto E / Keittiön valesokkelin tiilimuurauksen tuuletusraossa laastia 

Tässä rakenneavauksessa ei ollut käsin tunnusteltavissa olevaa tuuletusrakoa, joten 

tuulensuojalevyyn tehtiin aukko tuuletusraon tilan tarkistamiseksi. Kuvasta 35 näkyy, että 

tuuletusrako (mitattu 18 mm) on varsin täynnä muurauslaastia. Nykyvaatimuksella 18 

mm tuuletusrako on riittämätön. RT-ohjekortti 82-11006 Ulkoseinärakenteita lokakuu 

2010 ohjeistaa vastaavalla ulkoseinärakenteella tuuletusväliksi >30 mm tarkentavalla 

ohjeella, että työn aikana varmistettava raon säilyminen muuraustyön aikana. [16] 

  



43 

  

7.2.1.4 VALE 4 

VALE 4 rakenneavaus suoritettiin E-huoneiston makuuhuoneen ulkoseinään. Tämä oli 

tutkimuksen alkaessa oletuksena antamaan kunnoltaan paras tulos. 

Huoneeseen saavuttaessa oli havaittavissa kuvassa 36 näkyvä lattian betonilaatan reu-

nojen painuminen 10 – 20 mm alaspäin alkuperäisestä tasosta. Tämä voi johtua betoni-

laatan yläpinnan liian nopeasta kuivumisesta johtuvasta käyristymisestä reunoilta ylös-

päin rakennusvaiheessa. Jos jalkalistat asennetaan liian pian lattian valun jälkeen pai-

kalleen, voi jalkalistojen alle jäädä rako betonilaatan reunojen asettuessa takaisin alas 

myöhemmässä vaiheessa. [25] 

 

Kuva 36. Huoneisto E / MH lattia painunut 

Heti sisäverhouslevyn poistamisen jälkeen oli havaittavissa kaksi talon lämpövuotoihin 

liittyvistä rakennusvirheistä. Sekä seinän villaeristeiden ja pystykoolausten asennuk-

sessa on selkeitä puutteita. Kuvaan 37 on merkitty keltaisella katkoviivalla kohdat mo-

lemmista virheistä. Rajauksessa nro 1. avatulta alueelta näkyy, että kahden yhteen asen-

netun pystykoolauksen väliin ei ole rakennusvaiheessa asennettu villakaistaa kompen-

soimaan pystytolppien elämisestä aiheutuvia läpi seinärakenteen syntyviä rakoja. Ra-

jauksessa nro 2. näkyy villaeristeen ja pystykoolauksen välissä käden mentävä rako si-

säpinnasta tuulensuojalevyyn asti. Sama huolimaton villojen asennus näkyy myös ava-

tun alueen vasemmassa laidassa, tosin näissä kohdissa ei täysin läpi eristekerroksen. 
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Eristeen sisäpinnassa on myös likajälkiä ilmavirtauksesta. Vastaavissa paikoissa on il-

meinen riski kondenssivaurioille sisäverhouslevyn ja höyrynsulun välissä. 

 

Kuva 37. Huoneisto E / MH valesokkelin eristeen lämpövuodot 

Seinärakenne oli muilta osin vastaava kuin VALE 1 – 3 seinissä. Sisäverhouslevy jatkui 

n. 30 mm lattiapinnan alapuolelle. Höyrynsulkumuovi oli käännetty lattian betonilaatan ja 

lattiaeristeen väliin. Sokkelin sisäpuolinen EPS-levy oli vastaavasti huolimattomasti 

asennettu kuin VALE 1:ssä eikä ulompaa 50x50 vaakakoolausta ollut. Lattian betoni-

laatta oli noin 80mm paksu. 

Rakenneavauksen yhteydessä ei ollut havaittavissa erityistä poikkeavaa hajua. 
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Kuva 38. Huoneisto E / MH valesokkelin eristeissä likaa 

EPS-levyn alta käy voimakas ilmavirtaus villan ja EPS-levyn väliin ja villan ulkopinta on 

kauttaaltaan lian peitossa. Laajuus näkyy kuvassa 38. Vastaavasti ilmavirran kuljetta-

maa likaa oli havaittavissa kaikkien harvaan asennettujen villojen eri pinnoissa. 

Tuuletusrakoa ei kyennyt kokeilemaan sormin levyn alapinnasta, joten tuulensuojale-

vyyn tehtiin tuuletusraon toteamiseksi aukko. Tuuletusraoksi mitattiin 28 mm avauksen 

kohdalta, mutta kuten kuvasta 39 näkyy, on rako täynnä muurauslaastia ainakin alimman 

tiilirivin paksuudelta. 

 

Kuva 39. Huoneisto E / MH valesokkelin tiilimuurauksen tuuletusraossa laastia 
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Avauksen yhteydessä ei tunnustelemalla löytynyt lattiaeristettä. Kuvan 12 rakenneleik-

kauksen mukaan lattian betonivalun alapuolisen eristeen alapinnan pitäisi olla samassa 

tasossa sokkelin alaohjauspuun alapinnan kanssa. Kuvasta 40 kuitenkin käy ilmi, että 

kohdasta, josta koepala leikattiin pois, näkyy vain höyrynsulku, joka sukeltaa betonilaa-

tan alle alaohjauspuun alapinnan tasolta. Todennäköisesti betoni on valun yhteydessä 

levinnyt yli lattiaeristeen reunan. 

 

Kuva 40. Huoneisto E / MH valesokkelin alla kermi 

Analysoitavaksi otettiin 2 näytettä. Kuvan 41 alaohjauspuusta leikattiin näytepalat sisä-

pinnasta sekä alapinnasta. Myös alaohjauspuuta vasten olleesta villasta otettiin näyte. 

 

Kuva 41. Huoneisto E / MH valesokkelin alaohjauspuusta leikattu pala 
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7.2.1.5 VS 1 

Ensimmäinen huoneistojen välisten seinän koeavaus. Huoneistojen A ja B välinen seinä. 

Avauksen yhteydessä ei havaittu poikkeavia hajuja. 

 

Kuva 42. Huoneisto A / A – B välinen seinä huoneiston A puolelta 

Seinärakenne oli osin poikkeava kuvan 16 rakenneleikkaukseen nähden. Rakenneleik-

kauksen mukaan alaohjauspuita olisi 2 kpl ja näiden alla alushuopa. Koko seinäraken-

teella oli vain yksi leveämpi alaohjauspuu, joka oli painekyllästettyä puuta. Puu oli silmin 

nähden hyvässä kunnossa. Alaohjauspuun korkoasema poikkesi myös kuvan 16 mukai-

sesta. Rakenneleikkauksen mukaan alaohjauspuun alapinnan pitäisi olla samalla tasolla 

lattian betonilaatan alapinnan kanssa. Todellisuudessa alaohjauspuun alapinta oli alem-

pana samassa tasossa kuin betonilaatan alla olevan eristelevyn alapinta. Toteutettu ra-

kenne on tarkemmin kuvattuna kuvassa 43 punakynämerkinnöin. Tämä viittaisi siihen, 

että koko rakennuksen harkkorakenteet olisi työvaiheiden helpottamiseksi muurattu va-

lesokkelin korkoon. 
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Kuva 43. Sirkkalanmäki 33 perustusten rakenneleikkaus, huoneistojen A – B ja B – C  välinen 
seinä punakynä 

Koska kuvassa 44 näkyvä seinän kipsilevy ulottui alas aivan harkkoon asti kiinni, päätet-

tiin näyte ottaa kipsilevyn kartongista, joka on herkempi homehtumiselle kuin kyllästetty 

puu. [27 s.133] 

 

Kuva 44. Huoneisto A /  A – B välinen seinä huoneiston A puolelta - kipsilevy 
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7.2.1.6 VS 2 

Toinen huoneistojen välisen seinän rakenneavaus suoritettiin huoneiston B vaatehuo-

neeseen, jossa asukkaan mukaan oli pahin maakellarin haju. Kyseessä oli huoneistojen 

B ja C välinen seinä. 

Rakenneavaus suoritettiin huoneiston B vaatehuoneesta, jossa oli korotettu lattia. Vas-

taava lattian korotus on myös viereisessä kylpyhuone + sauna -tilassa ja ilmeisesti tehty 

kylpyhuoneremontin yhteydessä vanhan lattiavalun päälle. Asukkaalla ei ollut remontin 

tarkemmasta suoritustavasta ja rakenteista tietoa. 

Ennen rakenneavauksen suoritusta tehtiin aistinvaraista havainnointia tilasta.  Seinän ja 

lattian rajasta oli havaittavissa rako, josta nousi selkeä kostea tuoksu. Rakenteeltaan B 

– C välinen seinä oli vastaava kuin huoneistojen A ja B välisessä seinässä. Heti kipsile-

vyihin tehdyn aukon jälkeen kostea haju voimistui. Villojen poiston jälkeen seinäraken-

teen pohjalta paljastui kuvassa 45 näkyvä painekyllästetystä lankusta tehty alaohjaus-

puu. Alaohjauspuussa oli käsikosketuksella todennettavaa kosteutta.  

 

Kuva 45. Huoneisto B /  B – C välinen seinä huoneiston B puolelta 
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Alaohjauspuun kylkeen ulottuvat kipsilevyt poistettiin ja niiden alapään kartongissa oli 

havaittavissa voimakas kostea haju. Mikrobinäyte päädyttiin A – B välisen seinän tavoin 

ottamaan kipsilevyn alareunan kartongista. 

Kipsilevyjen poiston jälkeen oli alaohjauspuun sivusta havaittavissa selkeä yhteys talon 

alla olevaan hiekkatäyttöön. Rako oli kahden kipsilevyn paksuinen ja siitä sai sormin 

kaivettua hyvin kosteaa hiekkaa, joka näkyy kuvassa 46. 

 

Kuva 46. Huoneisto B /  B – C välinen seinä huoneiston B puolelta – märkää hiekkaa 

Lattian betonilaatan alta löytyneestä hyvin kosteasta hiekasta voi päätellä, että talon alta 

ei löydy kapillaarikatkoa, joka nykyohjeistuksen mukaisesti tulisi kerrosvahvuudeltaan 

olla vähintään 300 mm. [15] Lattian alta löytyvä hiekkapeti on omiaan lisäämään alapoh-

jan kosteusrasitusta sekä sisäilmaongelmia paikoista, joissa on vuotoilmayhteys talon 

alle. 
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7.2.1.7 VS 3 

Kolmas huoneistojen välisen seinän rakenneavaus suoritettiin huoneiston E vaatehuo-

neeseen. Kyseessä oli huoneistojen D ja E välinen seinä. 

Heti vaatehuoneeseen saavuttaessa oli havaittavissa kuvan 47 mukaista samaa lattia-

laatan painumaa kuin VALE 4:n huoneessa. Seinän ja lattian rajasta oli havaittavissa 

heikkoa kosteuteen viittaavaa hajua. 

 

Kuva 47. Huoneisto E / Vaatehuoneen lattian ja jalkalistan välissä rako  

Seinärakenne oli vastaava kuin A – B ja B – C välisessä seinässä. Poikkeuksena alaoh-

jauspuun alapuolella oleva viereisen huoneiston ontelolaattakentän reunavalu, joka on 

alkuperäisessä rakenneleikkauksessa kuvassa 17. 

Heti villojen poiston jälkeen oli havaittavissa selkeämpi kostea haju. Kuvassa 48 näkyvä 

alaohjauspuu oli käsin aistinvaraisesti todettavissa kosteaksi. Alaohjauspuu oli painekyl-

lästetystä puusta. Puuta vasten olleet kuvan villoissa oli havaittavissa kosteaa hajua. 
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Kuva 48. Huoneisto E /  D – E välinen seinä huoneiston E puolelta - alaohjauspuu 

Alaohjauspuun kylkeä vasten olevissa kipsilevyissä oli havaittavissa voimakas kostea 

haju ja kipsilevyn kartongista otettiin näyte analysoitavaksi. Kipsilevyjen poiston jälkeen 

alaohjauspuun alta oli havaittavissa kermikaista, joka oli vain osittain alaohjauspuun alla. 

Kuvasta 49 näkyy, että kermi kattaa 2/3 leveydeltä alaohjauspuun alapinnan ja loppu 

puu on suoraan betonin päällä. 

 

Kuva 49. Huoneisto E / D – E välinen seinä huoneiston E puolelta – vajaa kermi 
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Lisäksi alaohjauspuun ja lattian eristeen välistä oli kuvan 50 mukainen vastaava rako 

huoneiston E alapuoliseen maatäyttöön kuin huoneistossa B. Raosta pystyi kaivamaan 

maakosteaa hiekkaa sormilla. Käytännössä huoneistojen D – E välisessä seinässä on 

huoneiston E puolella vastaava ilmayhteys kosteaan maatäyttöön kuin huoneistojen B – 

C välisessä seinässä huoneiston B puolella. 

 

Kuva 50. Huoneisto E / D – E välinen seinä huoneiston E puolelta – kosteaa hiekkaa 

Kuvan 50 raosta sormilla tunnustellessa ei löydetty kuvaan 17 merkittyä kellarin harkko-

seinän maantäyttöpuolelle asennettavaksi tarkoitettua kermiä tai muutakaan vedeneris-

tykseen viittaavaa rakennekerrosta. Havaintoa tukee myös kosteuskartoitusraportissa 

kirjattu maininta pintakosteusmittarilla todetusta kosteudesta kellarin kaikkien maanpai-

neseinien osalta. 
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7.2.1.8 US 1 

Ensimmäinen ulkoseinän rakenneavaus tehtiin huoneiston A työhuoneeseen.  

Rakenneavauksella oli tarkoitus selvittää kuvan 20 mukaisen huoneistojen välisten sei-

nien liittymä ulkoseinärakenteeseen. Ulkoseinään sahattiin kuvassa 51 näkyvä koko 

huoneiston korkeudelta aukko, josta päästiin tutkimaan huoneistojen välisen seinän, 

sekä ulkoseinän liitosta. 

 

Kuva 51. Huoneisto A / MH ulkoseinän rakenneavaus 

Rakenneavaus paljasti, että ulkoseinän höyrynsulkumuovi loppui kuvan 52 mukaisesti 

huoneistojen välisen seinän viereiseen runkotolppaan jättäen koko seinän korkeudelta 

20 mm ilmavuotokaistan huoneistoon. Avaus paljasti myös paikoitellen huolimattomasti 

asennettuja eristeitä, jotka ovat omiaan aiheuttamaan lämpövuotoja. 
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Kuva 52. Huoneisto A / MH ulkoseinän rakenneavaus - höyrynsulkumuovi 

Rakenneavauksessa oletuksena lämpövuodoille oli kuvassa 20 näkyvän suunnitelman 

rakenne, jossa huoneistojen välinen seinä törmää ulkoseinän tiiliverhoukseen aiheuttaen 

selkeän ilmanvuotoreitin huoneistoon. Tutkimuksen yhteydessä paljastui, että huoneis-

tojen A ja B välinen seinä päättyy ulkoseinän villaeristeen sisäpintaan eikä seinän kipsi-

levyt jatku ulkoseinän sisälle. Kuvassa 53 näkyy villaveitsi työnnettynä ulkoseinän eris-

tetilaan huoneiston B puolelle asti. Toteutettu rakenne on lämpöteknisesti parempi kuin 

suunnitelman mukainen, mutta höyrynsulun puuttuminen mahdollistaa kostean sisäil-

man kulkeutumisen rakenteeseen diffuusion muodossa, joka aiheuttaa riskin vauriosta 

kosteuden kondensoituessa. 

 

Kuva 53. Huoneisto A / MH Villaveitsi työnnettynä huoneiston B puolelle 
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7.2.1.9 US 2 

Toinen ulkoseinän rakenneavaus tehtiin huoneiston B olohuoneen ulkokulmaan, jossa 

kulman muodostaa kuvassa 54 näkyvä huoneistojen B – C välinen seinä ja huoneiston 

B ulkoseinä.  

Rakenneavauksella haluttiin selvittää, kiertääkö höyrynsulkumuovi nurkan ympäri vierei-

selle seinälle.  

 

Kuva 54. Huoneisto B / OH Ulkoseinän rakenneavaus 

Rakenneavauksessa oletuksena lämpövuodoille oli kuvassa 21 näkyvän suunnitelman 

rakenne, jossa toinen kulman kohtaava seinärakenne törmää ulkoseinän tiiliverhouk-

seen aiheuttaen selkeän ilmanvuotoreitin huoneistoon. Rakenneavaus paljasti, että ul-

koseinän höyrynsulkumuovi loppui kuvan 21 mukaisesti nurkan viereiseen 
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runkotolppaan. Seinäeristeet olivat asennettu avatulla alueella pääosin asianmukaisesti, 

mutta kulman runkotolppien liitos voi muodostaa ulos asti ulottuvan ilmaraon. 

Paikan päällä havaittiin myös kuvassa 54 punaisella katkoviivalla ympyröity aiemman 

tutkimuksen yhteydessä lattian rajaan tehty rakenneavaus. Kyseisestä aukosta päästiin 

tarkastelemaan viereisen seinän rakennetta, joten ko. seinän avausta ei nähty tarpeel-

liseksi toteuttaa koko seinän korkeudelta. Avauksesta paljastui, että huoneistojen B – C 

välisessä seinässä ei ole höyrynsulkumuovia edes osuudella, joka on ainoastaan huo-

neiston B ulkoseinää. Aukosta etsittiin höyrynsulkumuovia käsituntumalla n. 50 cm suun-

taansa sitä löytämättä. Kuva 55 on otettu aukosta seinän sisäpuolelta. 

 

Kuva 55. Huoneisto B / OH huoneistojen välinen seinä, ulkoseinä 

Höyrynsulkumuovin puuttuminen ulkoseinäosuudelta mahdollistaa kostean sisäilman 

kulkeutumisen rakenteeseen diffuusion muodossa, joka aiheuttaa riskin vauriosta kos-

teuden kondensoituessa. Lämpövuodot kyseisellä seinäalueella ovat omiaan lisäämään 

riskiä vaurion syntymisestä. 

Havaintojen jälkeen puretut materiaalit aseteltiin huolellisesti takaisin paikalleen kääntei-

sessä järjestyksessä ja höyrynsulkumuovi teipattiin avatun alueen reunoilta sekä huo-

neistojen välistä seinää vasten huolellisesti kiinni. 
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7.2.1.10 US 3 

Kolmas ulkoseinän rakenneavaus suoritettiin huoneiston C makuuhuoneeseen, asunnon 

pääoven viereiseen ulkokulmaan. Avaus esitetty kuvassa 56. 

Rakenneavauksella haluttiin selvittää, kiertääkö höyrynsulkumuovi nurkan ympäri vierei-

selle seinälle kuin myös löytyykö seinärakenteesta työvirheistä tai muusta seikasta joh-

tuvia lämpövuotoa aiheuttavia ratkaisuja.  

 

Kuva 56. Huoneisto C / MH Ulkoseinän rakenneavaus 

Rakenneavauksessa oletuksena lämpövuodoille oli kuvassa 21 näkyvän suunnitelman 

rakenne, jossa toinen kulman kohtaava seinärakenne törmää ulkoseinän tiiliverhouk-

seen aiheuttaen selkeän ilmanvuotoreitin huoneistoon.  

Rakenneavaus paljasti, että ulkoseinän höyrynsulkumuovi kiersi kuvan 57 mukaisesti 

yhtenäisenä asianmukaisesti nurkan ympäri, mutta lähempi tarkastelu osoitti lievästi 

huolimattoman seinäeristeiden asennuksen. Molemmissa seinissä oli erityisesti kulman 

runkotolppia vasten olevien eristeiden reunoissa havaittavissa pieniä rakoja.  
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Kuva 57. Huoneisto C / MH Ulkoseinän nurkan höyrynsulkumuovi 

Ikkunaseinällä havaittiin myös ko. seinän toisen höyrynsulkumuovin limitys kulman yli 

kiertävän muovin takana. Limityksen tiivistystä yritettiin selvittää käsituntumalla, mutta 

teippausta ei löydetty n. 30 cm matkalta avatulta alueelta ikkunaseinän sisäverhouslevyn 

taakse, johon käsi mahtui. 
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7.2.1.11 US 4 

Koska US 1 rakenneavaus osoitti huoneistojen välisen toteutetun seinärakenteen osalta 

suunnitelmista poikkeavaksi, päätettiin tehdä toinen vastaava avaus huoneistojen D – E 

väliseen seinään. Avaus suoritettiin huoneiston D makuuhuoneen puolelta. Sama seinä-

nurkka oli lämpökuvausraportin mukaisesti ongelmakohta. 

 

Kuva 58. Huoneisto D / MH Ulkoseinän rakenneavaus 

Kuvassa 58 näkyy huoneiston D ulkoseinään suoritettu rakenneavaus. Huoneistojen D 

– E välisen seinän ja ulkoseinärakenteen liittymä paljastui kuvassa 20 näkyvän suunni-

telman mukaiseksi rakenteeksi, jossa huoneistojen välinen seinärakenne jatkuu ainakin 

tuulensuojalevyyn asti. Ulkoseinän höyrynsulkumuovi päättyi huoneistojen välisen sei-

nän viereiseen runkotolppaan jättäen vastaavan kuvassa 59 näkyvän n. 20 mm raon 

tolpan ja huoneistojen välisen seinän väliin. 



61 

  

 

Kuva 59. Huoneisto D / MH Ulkoseinän rakenneavaus - höyrynsulkumuovi 

Rakenneavauksen yhteydessä päätettiin tehdä myös koeaukko ulkoseinän tiilimuurauk-

sen takana olevan tuuletusraon tarkastamiseksi. Koeaukon alueelta poistetusta villasta 

oli havaittavia tuulensuojalevyn takana olevaan ilmavirtaan viittaavia lika-alueita.  

Kuvasta 60 näkyy n. 1.5 metrin korkeudelle tehdyn koeaukon kohdalla tuuletusraon 

olevan pääosin muurauslaastin peitossa. Tuuletusraoksi mitattiin tukkeutumattomalta 

osuudelta 35 mm. 

 

Kuva 60. Huoneisto D / MH Ulkoseinän tiilimuurauksen tuuletusvälissä laastia 
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Huoneiston D alkuperäinen asukas kertoi rakenneavauksen suorituksen yhteydessä, 

että rakentamisvaiheessa taloja oli rakentamassa 2 eri työryhmää. Eri työryhmät voivat 

osaltansa selittää eroavia huoneistojen välisten seinien ja ulkoseinien liittymän 

toteutusratkaisuja. 

Havaintojen jälkeen puretut materiaalit aseteltiin huolellisesti takaisin paikalleen kääntei-

sessä järjestyksessä ja höyrynsulkumuovi teipattiin avatun alueen reunoilta sekä vauri-

oituneilta kohdin takaisin umpeen. 
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8 Homeista ja mikrobeista yleisesti 

8.1 Mikrobit 

Elinympäristömme on täynnä erilaisia mikrobeja. Niitä esiintyy pääosin luonnossa ulkoil-

massa, maaperässä, kasveissa jne. ja ne voivat kulkea tuulen mukana jopa tuhansia 

kilometrejä. Kaikki rakennuksessa tai sen rakenteissa esiintyvät mikrobit ovat peräisin 

luonnosta. Rakennuksen sisäilman mikrobikasvustoon vaikuttavat kaikki ulkoilman mik-

robit sekä kotieläimet, huoneilmassa oleva pöly, huonekasvit, kostuttimet, elintarvikkeet 

ja ihminen itse. [13] [19]  

Kun rakenne tai rakennusosa on pitkään kosteudelle alttiina tai kostuneena, siihen voi 

syntyä kosteusvaurio. Kosteusvauriolla tarkoitetaan tilannetta, jossa rakenteeseen muo-

dostuu home- ja lahosieniä, hiivoja tai bakteereita. Näitä kutsutaan yleisesti mikrobeiksi. 

Lyhytaikainen kastuminen ei aiheuta mikrobien kasvun alkamista, mikäli kastumisen 

kohde pääsee kuivumaan muutaman vuorokauden kuluessa. [13] [19] [27 s.127] 

 

Kuva 61. Eri mikrobiryhmien kasvun vähimmäiskosteusvaatimukset rakennusmateriaaleissa  

Mikrobien kasvu edellyttää, että sen ympäristöstä löytyy kosteutta, ravinteita ja lämpöä. 

Kun jossain rakenteesta tai sen pinnalla edellä mainitut kolme elementtiä täyttyy, voi 

kasvusto laajeta. Näistä tärkein tekijä on kosteus [27 s.127]. Eri mikrobiryhmien vähim-

mäiskosteusvaatimuksia on esitettynä kuvassa 61. Mikrobeja ei esiinny kuivissa raken-

teissa [27 s.127]. Mikrobien hyvin vapaan liikkuvuuden takia kaikilta rakennuksen pin-

noilta voi löytyä mikrobeja. Kun pintaan lisätään pitkäaikainen kosteus, syntyy näistä 

mikrobeista mikrobikasvusto, joka on silmin havaittavissa. 
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Kun jotain rakennetta kohtaa kosteusvaurio, syntyy sinne mikrobikasvustoa. Tämän kas-

vuston mikrobit voivat olla sellaisia, joita esiintyy tavanomaisesti sisä- ja ulkoilmassa. 

Kun rakenteesta löytyy mikrobeja, joita ei tavanomaisesti esiinny merkittävissä määrin 

sisä- tai ulkoilmassa, puhutaan kosteusvaurioindikaattoreista. Eri ympäristöissä tavan-

omaisesti esiintyviä mikrobeja on esitettynä alla olevassa kuvassa 62. [27 s.128] 

 

Kuva 62. Tyypillisiä eri ympäristöissä esiintyviä mikrobisukuja, ryhmiä ja lajeja  

Mikrobien esiintyminen rakennuksessa huomioidaan myös lainsäädännössä. 

Terveydensuojelulain 19.8.1994/763 26 § Asunnon ja muun oleskelutilan terveydelliset 

määräykset: 

Asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden, melun, 
ilmanvaihdon, valon, säteilyn ja muiden vastaavien olosuhteiden tulee olla sellai-
set, ettei niistä aiheudu asunnossa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. 

Asunnossa ja muussa oleskelutilassa ei saa olla eläimiä eikä mikrobeja siinä mää-
rin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa. [2] 

Terveydensuojelulaki ei ota kantaa saako vanhan talon rakenteissa esiintyä mikrobeja, 

kunhan ne eivät aiheuta tilassa oleskeleville terveyshaittaa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olo-

suhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 26 § 545/2015 

määrää: 

Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovau-
riota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobi-
kasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneris-
teessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän 
kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa 
oleva voi sille altistua. [1] 
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sallii mikrobien esiintymisen talon rakenteissa si-

käli kun sisätiloissa oleskeleva ei niille altistu. Asetuksessa on kuitenkin kirjattu, että 

pelkkä ilmanäyte ei riitä osoitukseksi mikrobipitoisuuksien toimenpiderajan ylitykseksi, 

vaan sitä tukemaan tulee olla muutakin näyttöä. 

Osa mikrobeista tuottaa kuitenkin aineenvaihduntatuotteinaan erilaisia kaasuja (MVOC). 

Jotta kyseisiä kaasuja ei pääsisi huoneilmaan, tulisi rakenteiden olla kaasutiiviitä, mitä 

Sirkkalanmäen rakenteet eivät ole. Käytännössä lain mukaan tämän kaltaisia mikrobeja 

ei saa esiintyä Sirkkalanmäen tai muun vastaavan ulkoseinä- ja sokkelirakenteen omaa-

vissa rakennuksissa, joista ilmavuodot rakenteista huoneistoon ovat mahdollisia. 

MVOC-yhdisteillä tarkoitetaan orgaanisia yhdisteitä, jotka ovat mikrobien tuottamia. 

VOC-yhdisteiksi luetaan sellaiset haihtuvat orgaaniset yhdisteet, joiden kiehumispiste on 

välillä 50 – 260 °C ja joiden höyrynpaine on 0.01 kPa tai enemmän 20 °C lämpötilassa. 

Haihtuvia yhdisteitä voi syntyä kalusteista, rakennusmateriaaleista, kemikaaleista, kos-

metiikasta yms. Tavanomaisessa tilanteessa uusista materiaaleista voi vapautua yhdis-

teitä. Tällaisia vapautuvia yhdisteitä kutsutaan primääriemissioiksi, joita voi esiintyä 

myös suurina määrinä. Vauriotilanteissa materiaalissa voi kemiallisen hajoamisen seu-

rauksena vapautua erilaisia yhdisteitä, joita kutsutaan sekundääriemissioiksi. [27] 

Kosteusvaurioindikaattoreiden suoraa korrelaatiota sisäilmaongelmiin niiden aineen-

vaihduntatuotteina muodostuvia MVOC-päästöjä huoneilmasta mittaamalla on kuitenkin 

nykytiedon valossa mahdotonta todentaa. Vuonna 2006 valmistuneen MVOC-yhdistei-

den terveysvaikutuksia arvioineen kirjallisuuskatsauksen mukaan mikrobien tuottamien 

MVOC-yhdisteiden laatu ja määrä vaihtelee suuresti riippuen sitä tuottavasta lajista, sen 

kasvuvaiheesta ja sitä ympäröivistä olosuhteista (ravinto, pH-arvo, kosteus, lämpötila). 

Lisäksi eri bakteerit ja sienet voivat tuottaa samoja yhdisteitä, jolloin MVOC-päästöä ei 

voida suoraan kohdistaa tiettyyn mikro-organismiin. Vapautuvien yhdisteiden kohdista-

mista hankaloittaa entisestään niiden vastaavuus rakennusmateriaaleista haihtuvien 

VOC-yhdisteiden kanssa, kuin myös niiden muuttuminen toisenlaisiksi yhdisteiksi kemi-

allisen reaktion seurauksena ympäristön vaikutuksesta. Yksin alaan liittyvästä kirjallisuu-

desta löytyy viitteitä yli 200 eri yhdisteestä. Muun muassa edellä mainituista syistä joh-

tuen sisäilmasta ei voida valita ja mitata yhtä tiettyä yhdistettä, joka ilmiantaisi raken-

teessa piilevän mikrobivaurion. [24] 
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Rakentamismääräykset (Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä 

toimivuudesta) rajautuvat ainoastaan uusiin, sekä korjattaviin rakennuksiin/rakenteisiin. 

[18] 

8.1.1 Bakteerit 

Bakteerit ovat haitallisia eri puurakenteille vaurioittaen niiden rakennetta siten, että nii-

den kosteustekniset kutistumis- ja laajentumisominaisuudet katoavat. Puun lujuustekni-

siin ominaisuuksiin bakteerit eivät kuitenkaan vaikuta paitsi pitkäaikaisessa maa- ja ve-

sikosketuksessa. 

Bakteerit voivat aiheuttaa vaatteisiin ja huonekaluihin tarttuvaa hajua. Ummehtuneen tai 

maakellarimainen haju aiheutuu sädesieni-nimisestä bakteerilajikkeesta. Bakteerien sie-

net kasvavat rihmastona, johon sädesieni-nimi perustuu. 

Bakteereita löytyy useita eri tyyppejä ja kaikenlaisista olosuhteista. Lepotilassa ollessaan 

ne kestävät lämpöä, kuivuutta sekä erilaisia kemikaaleja. [13] 

8.1.2 Homesienet 

Homesienet toimivat indikaattorina rakenteessa olevan ilman liiallisesta kosteudesta, 

sillä niiden kasvu on enemmän riippuvainen ilman kosteudesta kuin itse kasvualustan 

kosteudesta. Homesientä voi esiintyä myös rakennuksen sisätiloissa pintarakenteissa 

sellaisissa tiloissa, joissa on suuri staattinen ilmankosteus. Esimerkiksi märkätilassa, 

jossa ei ole toimivaa poistoilmareittiä, voi löytyä vastaavaa kasvustoa katon rajasta. Ho-

mesientä esiintyy käytännössä vain puun tai rakenteen pinnassa. 

Homesieni aiheuttaa materiaalin pinnalle värihaittaa, jota on vaikea poistaa ja sen haju 

tarttuu helposti kaikenlaisiin tekstiileihin. Homesienistä löytyy allergisoivia lajikkeita, joi-

den itiöt voivat aiheuttaa allergiaoireita, hengitystiesairauksia sekä kuumereaktioita. 

Homehtuvan puun kosteus voi vaihdella välillä 18 – 150 % ja lämpötila välillä 0 – 55 °C 

(kasvun kannalta edunmukaisin lämpötila 30 – 35 °C). [13] [27] 
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8.1.3 Sinistäjä- ja lahottajasienet 

Kuten homesieniä, myös sinistäjäsieniä voi pitää merkkinä rakenteessa olevan ilman lii-

allisesta kosteudesta. Sinistäjäsienten suurimpana haittavaikutuksena voidaan pitää nii-

den synnyttämää värihaittaa puussa. Toisin kuin homesieni, sinistäjäsieni esiintyy myös 

puun pinnan alla. Pitkäaikaisen ja suuren kosteusrasituksen seurauksena sinistäjäsienet 

voivat aiheuttaa myös katkolahoa. 

Lahottajasieniä on useita eri lajeja mm. katkolaho, ruskoaho, lattiasieni. Näistä etenkin 

ruskolahottajasienet voivat aiheuttaa vakavia rakenteellisia vaurioita, sillä se aiheuttaa 

hajoamisreaktioita puun rakennemolekyyleissä sekä selluloosassa jo lahon alkuvai-

heessa vaikka itse puun soluissa ei välttämättä ilmene silmin havaittavia muutoksia.  

Lahottajasienet yleisesti yhdistetään homevaurioihin, vaikka lahottajasieniä itsessään ei 

ole listattu kosteusvauriota kuvaavien sienien joukkoon. Lahottajasienet eivät välttämättä 

paljastu näytteiden viljelymenetelmän yhteydessä, sillä niiden kasvuajat ovat pidempiä 

kuin homesienillä. Lahottajasienten kasvu alkaa tavanomaisesti puun kosteuspitoisuu-

den ollessa 25 – 30 paino-% ja tätä ympäröivän mikroilmaston kosteuden ollessa 95 – 

98 %. [13] 

8.2 Syitä mikrobivaurioiden syntymiselle 

Pääasiallisesti mikrobivaurion syntymiseen vaaditaan kosteutta. Kosteus voi päästä ra-

kenteeseen yksittäisen vesivahingon (vuoto tai esimerkiksi seinän juureen kaatunut ve-

silasi), virheellisen rakenteellisen toteutuksen tai ilmavuotokohtien kautta. Kosteuden li-

säksi mikrobit vaativat ravintoa, jota ne saavat esimerkiksi kasvualustastaan. [27] 

Mikrobivaurioita korjatessa olisikin syytä ensin kartoittaa vahinkojen laajuus ja vakavuus-

aste ja suunnitella korjaustyöt suoritettavaksi siten, että vaurion aiheutumisen syyt kor-

jataan ensin (vialliset tai puutteelliset salaojat, kattovuoto, alapohjarakenne tms.) ja sitten 

vasta itse vaurio. Oikeanlaisella korjaustöiden jäsentelyllä minimoidaan riski vaurion uu-

delleen syntymisestä. [5] [12] 
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9 Yhteenveto 

9.1 Näyteanalyysien tulokset 

Näyteanalyysien tuloksista voi päätellä, että näytteenotto suoritettiin onnistuneesti. Ana-

lyysitulostaulukkoa tarkastellessa nähdään, että ensimmäisen ja toisen näytteen välillä 

voidaan havaita eri mikrobeja. Sama ilmiö toistuu myös seuraavien näytteiden tuloksissa 

eikä ristikontaminaatiota ole näin ollen syytä epäillä. Näytenumeroinnit kuvaavat näyttei-

den ottojärjestystä. 

 

Kuva 63. Eri mikrobilajien ja -ryhmien  vähimmäiskosteusvaatimuksia 

Yllä olevasta kuvasta 63 nähdään ympäröivien olosuhteiden vähimmäisvaatimukset kun-

kin mikrobilajikkeiden kasvulle. Kuvan taulukkoa voidaan hyödyntää näytteistä löydetty-

jen mikrobilajikkeiden perusteella rakenteessa joskus vallinneiden kosteusolosuhteiden 

arviointiin. 

Valesokkelista otetuista näytteistä löytyi useita kosteusvaurioindikaattoreina pidettäviä 

lajikkeita mukaan lukien mm. A. versicolor, Acremonium ja Streptomyces (sädesieni). 

Vain yksi näyte antoi tuloksen viittaa vaurioon ja loput heikko viite vauriosta tai ei viitettä 

vauriosta. Lähtöoletuksista poiketen huonokuntoisimman tuloksen tuottajaksi epäilty 

huoneiston C sisäpihan seinä tuotti ainoastaan tuloksen heikko viite vauriosta. Tulosta 

voi osaltaan selittää seinän lähellä oleva autokatos, joka on korkoasemaltaan alempana. 

Näin ollen myöskin sokkeli on todennäköisesti paljon korkeampi ko. alueen lähettyvillä 

antaen maa-aineksessa olevalle vedelle selkeän suunnan virrata poispäin pienentäen 

seinän alaohjauspuuhun kohdistuvaa kosteusrasitusta. 
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Huoneistojen välisistä seinistä otetuista näytteistä löytyi jokaisesta seinästä joko viite 

vaurioon tai vahva viite vaurioon. Seinissä löytyi pääosin samoja mikrobeja kuin valesok-

keleista. Seinistä kaksi, B – C ja D – E olivat sellaisia, joista pystyi kaivamaan märkää 

tai kosteaa hiekkaa talon alta. Samojen kahden seinän osalta oli selkeästi havaittavaa 

kosteaa hajua huoneistossa ennen rakenneavausta.  

Vaikka mikrobianalyysit tuottaisivatkin tuloksen sisältäen kosteusvaurioihin viittaavista 

mikrobeista, ei analyysin tulosta yksin tule käyttää johtopäätösten tekemiseen vaan tu-

loksia pitää hyödyntää osana kokonaisvaltaista tarkastelua. [27, s. 145] 

9.2 Pohdintaa 

VTT:n vuonna 1999 tehdyssä Puurakenteiden kosteustekninen toiminta -tutkimuksessa 

on esitetty mikrobikasvustojen hyväksyttävyyden rajoja eri rakenneosissa. Tutkimuk-

sessa tiedostetaan rankamallisessa rakenteessa rungon ja eristetilan osien olevan yh-

teydessä ulkoilmaan ja sitä kautta omaavan riskin rakenteisiin päätyvistä mikrobeista. 

Tutkimusraportissa todetaan, että eristetilassa saa esiintyä silmin havaittavaa homekas-

vustoa täplinä enintään 2 – 4 % alueelta tarkastelupinnasta (joukko homepisteitä). Ra-

portissa mainitaan kuitenkin, että kantaviin rakenteisiin sekä eristetilan sisäpintaan ei 

saisi muodostua pysyvää homekasvustoa.  [26]  

Myös sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan tervey-

dellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista tode-

taan, että rakenteissa saa ilmetä mikrobeja, kunhan sisätiloissa oleskeleva ihminen ei 

voi niille altistua. [1] 

Yhdessäkään valesokkelin rakenneavauksessa ei löytynyt silmin havaittavia homeita tai 

rakenteellista vauriota. Vain yhdestä avauksesta, VALE 1:stä ilmeni lievä poikkeava haju 

seinän alaohjauspuusta. Myös jokaisessa em. valesokkelin rakenneavauksessa höyryn-

sulku jatkui yhtenäisenä asunnon lattian betonilaatan alle muodostaen tiiviin paketin ul-

koseinän, erityisesti sokkelin vaikutusalueelle. Näin ollen voidaan perustellusti olettaa, 

että valesokkelista ei ole syytä epäillä olevan ilmayhteyttä asuntoihin pois lukien huo-

neistojen väliset seinät niiltä osuuksilta, joilla ne ovat yhden huoneiston rajoittamaa ul-

koseinärakennetta.  
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Vaikka valesokkelin rakenneavauksissa otetuista näytteistä 1/4 tuotti tuloksen viite vau-

riosta, ei ko. avauksessa havaittu rakenteissa silmämääräisesti vaurioita. Mikrobinäyttei-

den tulokset antavat ymmärtää, että valesokkelirakenteissa on ajoittain voinut vallita RH 

75 – 89%. Rakenne on ollut samanlainen lähes 40 vuotta eikä ajoittaiset ympäröivien 

olosuhteiden suhteellisen kosteuden nousu ole saanut aikaiseksi silmin havaittavaa mik-

robikasvustoa. 

Ainoastaan huoneiston B asukas on ilmoittanut havainneensa hajuhaittaa ja tutkimuksen 

aikana ko. haitta todettiin liittyvän huoneistojen väliseen seinärakenteeseen. Yhdenkään 

muun huoneiston asukkaat eivät ole ilmoittaneet havaintoja poikkeavista hajuista tai oi-

reilusta.  

9.3 Toimenpidesuositukset 

Valesokkelin korjaus korotusmenetelmällä koko kiinteistöön on kallis remontti eikä ole 

taattua, että korjauksen toteutus tuottaisi rakenteiden käyttöiän tai sisäilman laadun kan-

nalta merkittävää lisäarvoa. Korjaus poistaisi rakennuksessa olevan riskirakenteen, 

mutta avauksista saadun tiedon perusteella voidaan todeta, että sokkeli on ikäänsä näh-

den varsin hyvässä kunnossa ja jo suoritetun salaojaremontin johdosta todennäköisesti 

jopa aiempaa pitkäikäisempi.  

On kuitenkin suositeltavaa, että seuraavan huoneistojen sisäänkäyntien ulkopuolella 

suoritettavien maanrakennustöiden (asfaltin uusiminen tms.) yhteydessä asennettaisiin 

salaojat myös tälle puolelle molempien talojen matkalle. Myös, jos pihan puolella suori-

tetaan tulevaisuudessa kaivutöitä, on terassien osuudet syytä kaivaa auki, asentaa kos-

teuseristys sokkeliin ja salaojat näille alueille. Näille töille ei kuitenkaan näy akuuttia tar-

vetta. 

Huoneistojen sisäänkäyntien lippojen yhteyteen on kuitenkin lähiaikoina suositeltavaa 

asentaa seinälle syöksytorvet, jotka ohjaavat lipoilta valuvan veden hallitusti poispäin 

talosta poistaen nykyisen roiskeesta aiheutuvan tiheään toistuvan kosteusrasituksen 

sokkelista. 

Huoneistojen välisten seinien virheellisesti toteutetut rakenteet aiheuttavat todennetusti 

hajuhaittaa ja huonontavat asuntojen sisäilman laatua. Seinien rakenteissa on selkeitä 
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vuotoilmakohtia, jotka jatkuvat todennäköisesti koko huoneiston pituudelta ja näiden ra-

kenneavauksista otettujen mikrobinäytteiden tulosten perusteella sisältävät terveydelle 

haitallisia lajikkeita. Huoneistojen väliset seinät on syytä korjata korottamalla pohjalla 

oleva harkkorivi lattian tasolle, asentaa uusi alaohjauspuu sekä tiivistää liittymät lattiara-

kenteeseen huolellisesti. Samassa yhteydessä huoneistojen välisten seinien ulkoseinä-

osuudet (kts. Kuva 50) tulee avata kokonaisuudessaan ja asentaa höyrynsulkumuovi 

alueille, joista se puuttuu. Höyrynsulkumuovin saumat tulee teipata huolellisesti ja var-

mistua niiden liittymien tiiveydestä muiden seinien höyrynsulkumuoveihin. 

Ulkoseinien liittymät huoneistojen välisiin seiniin havaittiin puutteellisiksi. Kaikkien vas-

taavien liittymien osalta tulee varmistua höyrynsulkumuovin katkottomuudesta läpi ulko-

seinälinjan. Jokainen huoneistojen välinen ulkoseinäliittymä suositellaan avattavaksi ja 

suoritettavaksi höyrynsulun korjaus yhtenäiseksi. Samassa yhteydessä on syytä muut-

taa huoneistojen D – E välinen seinärakenteen ulkoseinäliittymä suunnitelman mukai-

sesta rakenteesta vastaavaksi kuin A – B huoneistojen osalta, jossa huoneistojen väli-

nen seinä ei jatku läpi ulkoseinärakenteen törmäten tiilimuuraukseen. Kuten huoneiston 

E makuuhuoneen valesokkelin rakenneavaus osoitti, huolimattomasti asennettuja sei-

näeristeitä ja yhteen nivottuja eristämättömiä koolauspareja voi olla käytännössä missä 

tahansa ulkoseinärakenteen sisällä. Näitä alueita voi yrittää tarkemmin paikantaa suorit-

tamalla uusi lämpökuvaus korkealla lämpötilaerolla (=kova pakkanen) ja korjata piste-

korjauksina. Pistekorjaukset eivät kuitenkaan takaa, etteikö muualle ulkoseiniin voisi 

jäädä lämpövuotokohtia korjaamattomina. 

Suositeltavaa on suorittaa huoneistojen välisten seinien korjaus pikaisesti samanaikai-

sesti näiden ulkoseinäliittymien korjaustöiden kanssa. Korjausten jälkeen on syytä seu-

rata ilmeneekö huoneistoissa yhä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä ja arvioida va-

lesokkelin korjaustöiden tarvetta uudelleen, mikäli hajuhaitat eivät ole em. toimenpitei-

den johdosta kadonneet. 
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