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1

Johdanto

Suuri osa Suomen asuntokannasta on rakennettu 1960- ja 1970-luvuilla. Tuolloin lähiörakentaminen lähti voimakkaasti liikkeelle betonielementtiteollisuuden mahdollistamana. Aivan niistä päivistä lähtien betonisandwich-elementit ovat olleet yleisin kerrostalorakentamisen julkisivujen rakenneratkaisu.

Kerrostalojen suuri rakennusmassa on tullut siihen ikään, että monessa tapauksessa
julkisivut ovat jo vaatineet suuria korjaustoimenpiteitä, tai korjaustoimenpiteet ovat tulossa lähivuosina ajankohtaiseksi. Vanhan iäkkään julkisivurakenteen heikon kunnon,
nykyisten tiukkojen energiamääräysten ja toisaalta nousseiden asumisen laatuodotusten vuoksi varteenotettavana toimenpiteenä julkisivukorjauksille on noussut vanhan
sandwich-elementtirakenteisen julkisivun ulkokuoren purkaminen ja korvaaminen uudella rakenteella. Tässä yhteydessä rakenteen energiatehokkuutta ja kosteusteknistä
toimintaa on mahdollista merkittävästi kohentaa tuulettuvan julkisivurakenteen avulla,
jolloin jo nyt etenkin Etelä-Suomessa varsin pitkinä ja märkinä sateisina talvijaksoina
näyttäytynyt ilmastonmuutoksen uhkakuva sateisuuden lisääntymisestä saadaan tehokkaammin huomioitua luotettavina ja pitkäikäisinä rakenneratkaisuina. Tuulettuvan
julkisivujärjestelmän säätövarojen avuilla voidaan myös vastata vanhojen rakenteiden
epätarkkuuksien aiheuttamiin rakenteellisiin haasteisiin.

Työn tavoitteena on selvittää, miten sandwich-elementtirakenteisen julkisivun ulkokuoren purku- ja korjaustyö on mahdollista suunnitella siten, että saavutetaan teknistaloudellisesti toimiva ratkaisu. Ongelmallista kohteissa ovat olleet sandwich-elementin ulkokuoren ja eristekerroksen purun jälkeen sisäkuoren ulkopinnan suuri epätasaisuus,
joka on toteutusvaiheessa nostanut kustannuksia merkittävällä tavalla. Tässä työssä
pyritään löytämään rakenneratkaisuja, joilla voidaan toteuttaa uusi julkisivurakenne
tuulettuvaksi siten, että ennakoimattomat sisäkuoren ulkopinnan epätasaisuudet eivät
aiheuttaisi merkittävää poikkeamistarvetta alkuperäisistä suunnitelmista rakennusvaiheessa. Työ rajataan koskemaan P1-luokan enintään 56 metriä korkeita asuinkerrostaloja ja lähtökohtana tuulettuvalle julkisivulle on teräsrankajärjestelmät.

Tämä insinöörityö toteutetaan Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:lle. Vahanen Suunnittelupalvelut on osa suomalaista Vahanen-konsernia, joka on saanut alkunsa jo 1950luvulla. Vahanen on tunnettu erityisesti korjausrakentamisen osaajana. Tässä työssä
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on tavoitteena luoda sandwich-elementin ulkokuoren purkamiseen ja uuden tuulettuvan
julkisivurakenteen suunnitteluun ohje, joka kiteytyy yrityksen suunnittelijoiden käyttöön
luotujen mallirakennetyyppien ja -detaljien ympärille.

Tämä insinöörityö toteutetaan perehtymällä aiheeseen liittyvään lainsäädäntöön, ohjekirjallisuuteen, valmistajien ja materiaalitoimittajien aineistoihin, sekä saatavilla olevaan
ajantasaiseen tutkimustietoon. Koska korjaushankkeiden ongelmat ovat liittyneet nimenomaan kustannustason nousuun toteutusvaiheessa, otetaan työhön mukaan myös
kohdetapauksia ja haastattelujen avulla urakoitsijanäkökulmaa.

2

2.1

Sandwich-elementti

Yleistä

Betonisandwich-elementti on tehdasvalmisteinen betonielementti, joka koostuu useimmiten kantavasta sisäkuoresta, lämmöneristeestä ja ulkokuoresta. Ulkokuori antaa rakennukselle sen visuaalisen ilmeen ja suojaa rakennusta säätä vastaan. Elementtien
rakenneosien paksuuksissa ja ominaisuuksissa sekä betonipeitteitten paksuuksissa ja
raudoituksissa on runsaasti vaihtelua eri aikakausien välillä. [1 s. 4; 2; 3.]

Sandwich-elementtien tyypillisiä käyttökohteita ovat rakennukset, joiden runkojärjestelmässä on kantavat väliseinät. Tällöin kantavat välipohjalaatat tukeutuvat väliseiniin
ja sandwich-elementin kantavaan sisäkuoreen. Useimmiten pitkillä julkisivuilla seinät
ovat kantamattomia. Myös kantamattomat kerroksittain vaakarakenteisiin tuetut sandwich-elementtiratkaisut ovat tavallisia, etenkin toimistorakennuksissa. [1 s. 4; 2.]

Sandwich-elementit valmistetaan tehtaissa tasaisissa työolosuhteissa. Tehokas tehdasvalmistaminen aikaansaa sandwich-elementeille kilpailukykyisen hinnan. Tehdasvalmistuksen myötä elementeissä on korkea esivalmistusaste, minkä johdosta itse
työmaalla tapahtuva rakentaminen nopeutuu. Elementteihin on mahdollista asentaa
tehdasvalmisteisesti myös ovet ja ikkunat, mikä vähentää muun muassa työmaalla
tehtävää aukotusten suojaustyötä. Rakennus on suoraa elementtiasennuksen jälkeen
säältä suojassa. [2.]
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Tehtaiden valmistusolosuhteet, elementtien kuljetus ja esimerkiksi työmaan nostokapasiteetti muodostavat elementtien suurimmalle mahdolliselle koolle raja-arvot. Elementtien maksimikorkeus rajoittuu noin 3600 – 4200 mm ja niiden suurin mahdollinen
paino noin 10 tonniin. [2.]

2.2

Historiaa

Suomessa betonielementtirakentamisen ensiaskeleet otettiin 1950-luvulla, mutta varsinainen laajamittainen elementtirakentaminen käynnistyi 1960-luvulla kaupungistumisen
ja lähiörakentamisen myötä. Rakentamista ryhdyttiin voimallisesti kehittämään ja tuotantoa ryhdyttiin mittavasti teollistamaan muun muassa Ruotsin mallin mukaisesti. [2.]

Samaan aikaan kuitenkin havahduttiin, että rakennusalan teollistaminen vaatisi yhtenäistä pitkälle vietyä standardointia. Aikaisemmin elementtien tuottaminen oli ollut lyhytsarjaista, eikä siitä syntynyt juurikaan hyötyä rakennusprosessiin. Niinpä 1960-luvun
lopussa aloitettiin kehittämään asuinrakentamista varten avointa BES-järjestelmää,
jonka tehtävä oli standardoida betonielementit ja niiden liitosdetaljit, jotta elementtituotannosta saataisiin tehokasta ja yhdenmukaista. Järjestelmän avoimuuden myötä järjestelmä on valtakunnallisesti käytössä elementtivalmistajasta riippumatta. [5 s.10-11,
53-54; 4; 6 s. 442-444.]

BES-järjestelmä otettiin Suomessa nopeasti käyttöön. Sen merkitys rakennusalan teollistamisessa oli merkittävä. BES-järjestelmän käyttöönotto mahdollisti laajamittaisen
betonielementtirakentamisen ja 1970-luvun ennätysmäisen asuntotuotannon. Näin
Suomesta tuli betonielementtirakentamisen edelläkävijä ja elementtirakentamisesta
muodostui hallitseva ratkaisu. [5 s. 10-11; 4.]

Myöhemmin nopeasti ja edullisesti uudella tekniikalla rakennettujen rakennusten ongelmia alkoi tulemaan esille, kun hyvin lyhyellä tekniikan käyttökokemuksella ei oltu
osattu varautua riittävästi betonin kestävyyteen vaikuttaviin tekijöihin, kuten raudoitteiden ruostumiseen ja pakkasrapautumiseen. Tämä näkyy erityisesti julkisivujen vaurioitumisena. [4.]
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Betonielementtirakentamisen kehitystyö on näkynyt erityisesti sandwich-elementeissä.
Betonimassojen kehitystyön lisäksi julkisivujen pintatekniikat ovat uudistuneet. 2000luvulla erityisesti ympäristötietoisuus ja muuttuneet energiavaatimukset ovat kasvattaneet merkittävästi sandwich-elementtien eristekerroksien paksuutta. Myös BESjärjestelmää (ks. 2.2.2) on kehitetty ja mahdollistaa monimuotoisemman rakentamisen.
[4.]

2.3

2.3.1

Rakenne

Sisä- ja ulkokuori

Sandwich-elementti koostuu pääosin kolmesta osasta, sisäkuoresta, eristeestä ja ulkokuoresta (kuva 1). Sisäkuori on rakenteessa kantava osa ja se toimii puristettuna ja
taivutettuna rakenneosana. [2.]

Kuva 1. Nykyaikaisen sandwich-elementin rakenne. [57 s. 8.]
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Sandwich-elementin ulkokuori toimii rakennuksen visuaalisena julkisivuna ja antaa rakennukselle suojan säätä vastaan. Sandwich-elementin ulkokuoren ulkopinnan käsittelyillä ja verhoiluilla luodaan rakennuksen visuaalinen ulkonäkö. Elementit voidaan verhoilla jo tehtaalla valmiiksi esimerkiksi luonnonkivellä tai tiililaatoilla. Pinta on myös
mahdollista jättää betonille ja betonipinta on mahdollista käsitellä ja muokata lukuisilla
erilaisilla tavoilla, esimerkiksi värillisillä kiviaineksilla ja erilaisilla pesukäsittelyillä, jolloin
elementin pinta saadaan ilmeikkääksi. [1 s.b4.]

Vanhojen sandwich-elementtien ulkokuorien suunnitellut nimellispaksuudet ovat vaihdelleet välillä 40-85 mm ja paksuuteen on vaikuttanut erityisesti elementin ulkopinnan
pintarakenteiden tyyppi ja valmistusajankohta. Kuitenkin eristeen kokoonpuristumisen
ja työvirheitten vuoksi käytännön toteutuksen tuloksena ulkokuorien paksuus vaihtelee
tyypillisesti välillä 65-70 mm. Lämmöneristeiden keskimääräinen kokoonpuristuminen
on ollut noin 10 mm. Käytetty betonimassa on vaihdellut ensimmäisistä sandwichelementeistä K25:stä nykyisin useimmiten käytettyyn C30 lujuuteen. [3; 7; 8 s. 14-15.]

Sisäkuoren paksuuteen on vaikuttanut, onko elementti kantava vai ei. Tyypillisesti kantavan elementin sisäkuoren paksuus on ollut 150-160 mm ja kantamattomissa rakenteissa 70-100 mm. Elementin valutekniikasta ja eristeiden epätasaisesta valunaikaisesta painumisesta johtuen sandwich-elementin sisäkuori saattaa kuitenkin olla huomattavasti suunniteltua ohuempi. Kantamattomat sisäkuoret saattavat paikoitellen olla jopa
vain 30 mm paksuisia. Sandwich-elementtien ulkokuori on useimmiten kantamaton.
Kuitenkin esimerkiksi ulkonevia elementtiparvekkeita on saatettu tukea kantavaan ulkokuoreen. [3; 8 s. 14-15, 17.]

2.3.2

Raudoitus

Sandwich-elementin raudoitus muodostuu kuorien raudoiteverkoista ja pieliteräksistä,
elementtiä sitovista ansaista ja erilaisista nostolenkeistä ja kiinnitysosista.

Sandwich-elementin ulkokuoren ja sisäkuoren yhteistoiminta varmistetaan diagonaaliansailla (kuva 2). Ansaat pitävät elementin ulkokuoren, eristyksen ja sisäkuoren kiinni
toisissaan. Niiden välityksellä ulkokuoreen kohdistuva kuormitus ja ulkokuoren itsensä
aiheuttama kuormitus välittyy kantavalle sisäkuorelle. Ansaat myös estävät ulkokuoren
epätasaisesta kuivumisesta ja ulkoilman olosuhdevaihteluista johtuvan ulkokuoren kaareutumisen. [1 s. 4; 2; 8 s. 15; 9 s. 29-30.]
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Kuva 2.

Ansasraudoite [58 s. 1.]

Varhaisimmissa elementeissä on kuorien kiinnityksessä käytetty tapauskohtaisesti
vaihtelevia kiinnikkeitä, kuten erillisiä kiinnikehakoja, joita suojattiin korroosiolta suojavaluin ja -pikeyksin. Ansaat muodostuivat nykyisen kaltaiseksi kuitenkin jo 1960-luvun
puolessa välissä. Ansaiden teräslaatu oli aluksi ruostuvaa, lukuun ottamatta ansaiden
diagonaaleja, mutta kokonaan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ansaita alettiin käyttämään yleisesti 1970-luvun alusta. [3; 8 s. 15; 9 s. 29-30.]

Sandwich-elementin ulkokuoren raudoituksena on tyypillisesti keskeinen verkko. Tämän lisäksi elementtiä ja siinä olevia aukkoja kiertää pieliteräkset, joina on käytetty 6-8
mm vahvuista harjaterästä. Raudoiteverkko on useimmiten paksuudeltaan 3-4 mm ja
sen silmäkokona on 150 mm. Tavallista on, että ulkokuorenkin raudoitukset ovat tehty
ruostuvasta teräslaadusta. Vasta 1990-luvun lopusta alkaen ulkokuori on raudoitettu
kokonaan ruostumattomilla teräksillä. [6 s.463; 8 s.15; 9 s. 29-30.]

2.3.3

Eriste

Betonisandwich-julkisivuelementeissä on tyypillisesti käytetty lämmöneristeenä mineraalivillalevyä, mutta yksittäistapauksissa on käytetty myös esimerkiksi EPS- ja Tojalevyjä. Vanhojen käytettyjen lämmöneristeiden lämmönjohtavuus on useimmiten ollut
noin 0,045 W/mK, joka tarkoittaa vanhojen lämmöneristeiden lämmöneristyskyvyn olevan heikohko uusiin eristeisiin verrattuna. Nykyisin sandwich-elementin lämmöneris-
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teenä käytetään useimmin mineraalivillaa, joka on ulkopinnastaan uritettu, jotta rakenteen kosteustekninen toiminta parantuisi tuuletuksen avulla saumoissa olevien tuuletusputkien kautta. [1 s. 4, 10; 3.]

Sandwich-elementtien eristekerroksen paksuus on vaihdellut ajankohdasta riippuen
vanhoissa rakenteissa 70-140 mm välillä. Määräysten esittämien U-arvovaatimusten
mukaiset eristepaksuudet on osoitettu taulukossa 1. Sandwich-elementtien valmistus
vaakamuoteissa johtaa siihen, että betonimassa kaadetaan eristeiden päälle ja valu
myös työstetään eristekerroksen päältä, mikä on aiheuttanut eristeen painumista, paikoitellen epätasaisestikin. Tästä johtuen kuntotutkimusten yhteydessä mitatut tilastoidut
toteutuneet lämmöneristyspaksuudet ovat olleet suuruusluokaltaan 10 mm pienemmät
kuin kulloinkin voimassa olleiden rakentamismääräysten vähimmäisvaatimukset. Elementtien U-arvo on verrattain ohuesta lämmöneristekerroksesta johtuen ollut ennen
vuotta 1976 suuruusluokkaa 0,5 W/(m²K) ja vuosien 1955-1996 välillä 0,3 W/(m²K),
mitkä ovat varsin matalia arvoja nykyiseen 0,17 W(m²K) verrattuna. Tämän lisäksi ansaiden yhteydessä vanhoissa lämmöneristeissä on usein havaittu rakoja, jotka heikentävät edelleen lämmöneristävyyttä. [3; 8 s. 14-15.]

Taulukko 1.

Ulkoseinäelementtien määräysten mukaisten U-arvojen muutos ja vastaavat
lämmöneristeen suunnittelupaksuudet. [8 s. 15.]

C3

U-arvo

Suunnittelupaksuus

C3

C3

C3

C3

C3

D3

-1976

1976 1978 1985 2003 2007 2010 2012

0,81

0,40

0,29

0,28

0,25

0,24

0,17

0,17

70-90

90

120

140

160

160

240

240
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Lämmöneristyskerroksessa ei ole tyypillisesti ollut minkäänlaista ilmankiertoa. Toisinaan, etenkin klinkkeripintaiset elementit, on toteutettu uritetulla lämmöneristeellä, mutta käytännössä elementin tuuletus urituksen kautta ei ole toiminut. Tämä on voitu havainnoida mittaamalla elementtien ulkokuoren sisäpinnan karbonatisoitumissyvyyksiä,
jotka ovat olleet hyvin vähäiset, vain yhden millimetrin luokkaa, mikä kertoo siitä, että
ilma eristetilassa ei käytännössä ole juuri liikkunut. [3; 8 s. 14-15.]

2.4

2.4.1

Vaurioituminen

Vauriot

Betonirakenteeseen voi syntyä vaurioita jo valmistushetkestä alkaen. Valun kovettumisvaiheessa tapahtuvat kutistumat ja betonin kuivumiskutistuma, sekä lämpötila- ja
kutistumaerot ja betonirakenteen kuormittaminen, saattavat aiheuttaa rakenteeseen
halkeilua etenkin, jos jälkihoitoa on laiminlyöty. [6 s. 93-95; 8 s. 54-46.]

Betonijulkisivuissa merkittävimmät rapautumatekijät Suomessa ovat betonin pakkasrapautuminen ja betonin raudoitteiden korroosio, useimmiten karbonatisoitumisen tai
kloridirasituksen seurauksena. Myös kosteus on osana vaurioitumismekanismeissa ja
on siten itsessäänkin vauriotekijä. Nämä aiheuttavat betonirakenteeseen halkeamia ja
käyristymiä, jotka ovat sekä esteettinen, että tekninen haitta. Halkeamien kautta kosteus, kloridit, hiilidioksidi ja muut betonirakenteen kannalta haitalliset yhdisteet pääsevät tunkeutumaan rakenteeseen entistä syvemmälle ja aiheuttamaan vaurioita. Halkeamien haittavaikutukset riippuvat halkeamien laadusta ja syvyydestä ja esimerkiksi
siitä, ulottuvatko ne raudoitteisiin asti, jolloin raudoitteiden korroosio kiihtyy. [6 s. 92-95;
8 s. 18-19, 54-56.]

Sandwich-elementtirakenteisissa julkisivuissa ulkokuori ei useimmiten ole kantava, eikä
sen vaurioituminen siten aiheuta ongelmia rakennuksen kantavuuteen. Ulkokuoren
betonin rapautumisen johdosta julkisivusta saattaa kuitenkin lohjeta palasia. Vaurioiden
edetessä pitkälle saattaa jopa ulkokuoren kannakointi pettää. [8 s. 27, 36.]

9

2.4.2

Yleisimmät vaurioitumismekanismit

2.4.2.1 Pakkasrapautuminen
Jäätyessään betonirakenteessa oleva vesi laajenee ja voi vaurioittaa betonirakenteita.
Tämän ilmiön estämiseksi jäätymiselle alttiit betonirakenteet suojahuokostetaan lisäainein. Nämä ilmaa sisältävät huokoset ovat kooltaan sellaisia, jotka eivät kapillaarisesti
täyty vedellä ja siten ne ovat vapaina jäätymisen seurauksena niihin tunkeutuvaa laajenevaa vettä varten. Suojahuokosia tulee olla riittävä määrä sopivalla keskinäisellä
etäisyydellä, jotta jäätymisen aiheuttama paine pystyy tasaantumaan niihin. [6 s. 106; 8
s. 29-32.]

Julkisivurakenteita ei ole järjestelmällisesti suojahuokostettu ennen 1970-luvun puoltaväliä ja ennen 1980-lukua ei suojahuokostus ole ollut kelvollista. Vanha betonirakenne
ei kuitenkaan välttämättä ole pakkasvaurioitunut, mikäli kosteusrasituksen taso on ollut
riittävän alhainen ja betoni on ollut riittävän lujaa ja tiivistä. Pakkasrapautuminen ilmenee betonirakenteen säröilynä ja halkeiluna, jotka puolestaan altistavat betonirakennetta lisävaurioitumiselle. [8 s. 29-32.]

2.4.2.2 Korroosio
Raudan ruostuminen on sen luonteenomainen piirre, jossa se pyrkii takaisin yhdisteiksi, joina se luonnossa esiintyy. Teräsbetonirakenteissa betonin huokosveden korkea
pH, noin 13-14, suojaa rautaa ruostumiselta. Betoni estää ja hidastaa haitallisten aineiden pääsyä teräkseen ja siten suojaa sitä ruostumista vastaan. Tiivis pienen vesisideainesuhteen omaava betoni estää haitallisten aineiden pääsyä tehokkaammin,
jolloin sen suojavaikutus teräksen korroosiota vastaan on parempi. Betonin antama
suojavaikutus kasvaa nopeampaa kuin betonipeitteen paksuuden kasvattaminen, sillä
mitä paksumpi betonipeite on, sitä hankalampaa haitallisten aineiden tunkeutuminen
betoniin on. Betoniraudoitteiden suojaus korroosiota vastaan on käytännössä aina toteutettu suojabetonikerroksella, mutta suojabetonin paksuus on useimmiten jäänyt vajavaiseksi. [6 s. 97-98; 8 s.20-21.]

10

Ulkoilman suhteellisen kosteuden ollessa 65-70% voidaan katsoa teräksen korroosio
alkavaksi, mutta korroosionopeus kasvaa merkittäväksi suhteellisen kosteuden noustessa 80-85 prosenttiin. Ulkorakenteissa kosteusolosuhteet useimmiten mahdollistavat
korroosion etenemisen, eikä betonin kyllästyminen vedellä estä korroosiota, sillä happea on silti korroosion kannalta riittävästi käytettävissä. Korroosioriski on tällöin kuitenkin matalampi. Myös kuivissa sisätiloissa alle 80% suhteellisessa kosteudessa riski
korroosiolle on matala, sillä korroosion vaatima elektrolyytti puuttuu. 26 [6 s. 101; 8
s.26.]

Raudoitteiden korroosion johdosta rakenteen kantavuus heikkenee raudoitteen poikkipinta-alan pienentymisen johdoista. Toisaalta korroosiotuotteet puolestaan ovat huomattavasti alkuperäistä tilavuuttaan suurempia, jolloin korroosiotuotteitten laajentuessa
betoniin muodostuu halkeilua ja lohkeilua. [6 s. 97-98; 8 s.20-21.]

2.4.2.3 Karbonatisoituminen
Karbonatisoituminen on betonin kemiallinen neutraloitumisreaktio, jossa ilman hiilidioksidi reagoi betonin kanssa ja betonin pH alenee noin arvoon 8,5. Tällöin betonin raudoitteita korroosiolta suojaava passivoiva vaikutus katoaa. Karbonatisoitumisen nopeuteen vaikuttaa lähinnä karbonatisoituvan aineen määrä, ilman hiilidioksidipitoisuus ja
betonirakenteen pinnan kyky vastustaa hiilidioksidin läpäisyä, eli käytännössä betonin
huokosrakenteen tiiveys. Betonirakenteen halkeamat lisäävät paikallisesti ilman tunkeutumista rakenteeseen ja edistävät paikallisesti karbonatisoitumista. [8 s. 22-24.]

Karbonatisoituminen etenee vyöhykkeenä betonirakenteen pinnalta ja se hidastuu edetessään, sillä kaasujen tunkeutuminen syvälle rakenteeseen on hitaampaa. Rakenteen
kosteudella on myös vaikutuksensa karbonatisoitumisen etenemiseen, sillä mikäli betonin huokosverkosto on veden täyttämä, hiilidioksidin tunkeutuminen vähenee. Karbonatisoituminen vaatii toisaalta vesiliuoksen, joten alle 30 % suhteellisella ilmankosteudella karbonatisoitumisreaktio pysähtyy. [8 s. 22-24.]
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Karbonatisoitumisessa voi esiintyä suurta vaihtelua pienelläkin alueella. Sandwichelementeissä on tyypillistä, että ulkokuoren sisäpinnassa karbonatisoitumissyvyydet
ovat ulkopintaan verrattuna huomattavan pienet, sillä tuulettumattomassa eristetilassa
ilman vaihtuvuus on hidasta. Toisaalta tiiviillä ulkopinnalla, kuten klinkkerilaatoilla varustetun elementin ulkokuoren sisäpinta voi olla huomattavasti karbonatisoituneempi,
kuin ulkopinta, mikäli elementin eristetilassa on tuuletus. [8 s. 22-24.]

2.4.2.4 Kloridirasitus
Betonissa olevat kloridit saattavat käynnistää raudoitteiden korroosion, kun klorideja on
0,03…0,07 painoprosenttia. Useimmiten kloridit ovat peräisin ulkoisesta lähteestä, kuten tuulen nostattamasta merivedestä tai katujen suolauksesta. Tällöin kloridirintama
etenee betonin pinnalta tasaisesti rakenteeseen. Klorideja on voinut päätyä betoniin
myös kiihdyttimenä käytetystä kalsiumkloridista. [6 s. 99-100; 8 s. 25.]

Kloridit aiheuttavat raudoitteiden ruostumista, mutta eivät itse kulu reaktiossa. Kloridien
aiheuttama korroosio voi olla paikallisesti hyvin voimakasta pistekorroosiota ja se voi
olla edennyt huomattavan pitkälle ennen ulkoisesti havaittavia vaurioita. Korroosio voi
tapahtua myös alemmissa kosteusolosuhteissa ja lämpötiloissa, eikä se edellytä, että
betoni olisi karbonatisoitunut raudoitteisiin asti. [6 s. 99-101; 8 s. 25.]

3

3.1

Ulkokuoren purku

Purkamisen perusteita

Jotta julkisivukorjaustyössä saavutetaan tilaajan osoittamat lopputuloksen vaatimukset,
tulee suunnittelun lähtökohtana olla riittävän kattavat tiedot julkisivurakenteen kunnosta. Käytännössä julkisivurakenteille tulee olla toteutettu riittävän laajat ja kattavat kuntotutkimukset, jotta kokonaiskuva vanhojen rakenteiden nykytilan vaurioista on suunnittelijalla saatavissa niin suunnitelluista purettavista rakennusosista kuin säästettävistä ja
liittyvistä rakenteista. Oleellista on selvittää myös vaurioitumisen syyt. [8 s. 56; 10 s.
83-84 11 s. 3-5.]
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Kun sandwich-elementtirakenteisen julkisivun osalta päädytään raskaaseen korjaustapaan, jossa ulkokuoret päädytään purkamaan, on taustalla usein ulkokuoren niin pitkälle edenneet vauriot, ettei ulkokuoren korjaustyö verhous- ja paikkakorjauksillakaan ole
enää taloudellisesti tai teknisesti järkevää. Ulkokuoren vaurioitumisen myötä esimerkiksi kiinnitysolosuhteet uusille verhoiluille voivat olla liian heikot, tai vanhan ulkokuoren
kiinnityksestä ja kantavuudesta ei saada riittävää varmuutta, jolloin vanhan rakenteen
turvallisuutta ei voida taata. [8 s. 39; 9 s. 17-19, 24-25; 10 s. 83-84.]

Kuntotutkimusten pohjalta saatujen teknisten seikkojen pohjalta voidaan arvioida, miten
julkisivua vaurioittaneilta mekanismeilta voidaan suojautua uudessa rakenteessa.
Oleellista on arvioida, miten hyvin ratkaisuilla voidaan poistaa säästettävien rakenteiden ongelmat sekä vanhan julkisivun vaurioiden uusiutumisen torjuminen uudessa julkisivurakenteessa. Uusissa rakenneratkaisuissa tulisi aina pyrkiä pienentämään rakenteiden kosteusrasitusta. Lisäksi tulee huomioida, kuinka toteutettavissa kyseiset rakenteet ovat, mikä käyttöikä uudelle rakenteelle saadaan ja toisaalta, kuinka suuri käyttöikä säästettävillä rakenteilla on jäljellä. Korjaustöiden laajuutta tulee suhteuttaa korjaustyön laajuudella saavutettaviin hyötyihin taloudellisten resurssien puitteissa. [8 s.
56; 12 s. 15-17.]

Kun rakennuksen julkisivurakennetta muutetaan poistamalla vanha ulkokuori ja korvaamalla se tuulettuvalla julkisivurakenteella, rakennuksen kantavaan runkoon kohdistuva kuormitus pääsääntöisesti pienenee, jopa 125-175 kg/m². Tämä muuttaa kuormien välittymistä rakenteissa ja muutoksien vaikutukset tulee selvittää rakenteen toiminnan tarkastelussa. Toisaalta tällöin uudet raskaatkaan verhousmateriaalit eivät
pääsääntöisesti lisää kuormitusta lähtötilanteeseen verrattuna, eikä rakenteiden kantavuus yleensä muodostu haasteeksi. Ulkokuoren purkamisella saadaan aikaan myös
verhoileviin korjausratkaisuihin nähden ohuempi seinärakenne, jolloin seinärakenteen
paksuneminen ei aiheuta niin paljoa muutoksia rakennuksen ulkonäköön ja liittymiin. [9
s. 24-25; 10 s. 85.]
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3.2

3.2.1

Purkumenetelmät

Piikkaaminen

Sandwich-elementtien ulkokuoria on perinteisesti purettu käsivaraisesti piikkaamalla.
Käsin piikkaus on kuitenkin hidas, kallis ja työntekijän kannalta raskas työsuoritus. Käsivarainen piikkaus soveltuu menetelmäksi silloin, kun purkualue on pieni tai purettava
kohde on hankalasti tavoitettavassa paikassa. Käsin piikkausta käytetään menetelmänä myös raskaampien purkumenetelmien rinnalla esimerkiksi eri rakenteiden liitosten ja
pielien osalla. [9 s. 23, 35-37; 13 s. 8; 14.]

Ulkokuoren purkumenetelmänä käytetään nykyään pääsääntöisesti koneellista piikkausta, sillä se on purkumenetelmistä nopein, edullisin ja soveltuvuudeltaan käyttökelpoisin. Koneellinen piikkaus suoritetaan usein purkurobotilla, joka on kiinnitetty esimerkiksi pitkäpuomisen kurottajan puomiin. Kuvassa 3 on esimerkki sandwichelementtirakenteisen julkisivun ulkokuoren piikkaamalla suoritettavasta purkutyöstä,
joka on toteutettu kurottajan puomiin kiinnitetyllä Brokk-piikkausrobotilla. [13 s. 8; 14;
15; 62; 63; 64; 77.]

Kuva 3.

Elementtijulkisivun ulkokuoren piikkaustyötä purkurobotilla. [59.]
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Piikkauksessa sisäkuoreen kohdistuva kuormitus on suhteellisen pieni, joten se on
hyvä menetelmä, kun sisäkuori on ohut ja sen kuormituskestävyys heikko, jolloin sen
vaurioituminen järeämmissä purkumenetelmissä olisi mahdollista. Piikkaustyössä syntyy kuitenkin runsaasti pöly- ja meluhaittaa, sekä tärinää, sillä ulkokuori on käytännössä
piikattava kauttaaltaan palasiksi. [9 s. 23, 35-37; 63; 64.]

3.2.2

Nostotyynymenetelmä

Ulkokuori voidaan pyrkiä purkamaan kokonaisena tai suurina kappaleina paineilmalla
täytettävillä nostotyynyillä. Menetelmän periaatteet on osoitettu kuvassa 4. Nostotyynymenetelmässä sandwich-elementin eristetilasta poistetaan pienialaisesti eristettä ja
katkotaan mahdollisuuksien mukaan ansaita. Tarvittaessa elementti voidaan piikata
pienempiin osiin. Muodostuviin koloihin kuorien väliin asennetaan nostotyynyjä, jotka
täytetään paineilmalla ja näin saadaan aikaan puristusvoima, joka työntää ulkokuoren
irti sisäkuoresta. Näin saadaan ulkokuori irrotettua suurina palasina, eikä rakenteisiin
muodostu piikkaustyön kaltaista tärinää. Menetelmässä tulee huomioida riski sisäkuoren taipumisesta, mikäli sisäkuori on ulkokuoreen nähden ohut. [9 s. 41; 13 s. 9; 16.]

3.2.3

Muut menetelmät

Ulkokuori on mahdollista purkaa murskausmenetelmällä, jossa pitkäpuomiseen purkukoneeseen kiinnitetään hydraulinen tarrain, jonka leukojen välissä ulkokuori voidaan
murskata tai leuoilla voidaan taivuttaa betonista palasia irti. Taivutusmenetelmässä,
jossa leuoilla tarrataan ulkokuoreen kiinni ja taivuttamalla lohkaistaan ulkokuoresta
palasia irti, tulee varmistua sisäkuoren kestävyydestä, jotta sisäkuori ei vaurioidu ulkokuoren taivuttamisen synnyttämien rasituksien seurauksena. Vaurioitumisriski etenkin
ohuiden sisäkuorin kohdalla on mahdollinen. [13 s. 8.]

Kun ulkokuori puretaan murtamalla, ongelmaksi muodostuu kaluston koko, sillä vanhoissa sandwich-elementeissä ulko- ja sisäkuoren väli saattaa olla jopa vain 50 mm,
jolloin murtoleuat on mahdotonta saada kuorien väliin. [9 s. 35-37.]
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Leikkaavissa purkumenetelmissä elementti leikataan kappaleiksi esimerkiksi ansaslinjoittain, yleisimmin timanttisahaten. Tällöin ulkokuori purkautuu säännöllisen muotoisina
kappaleina, joiden paino on pääteltävissä ja hallittu kappaleitten laskeminen alas on
siten mahdollista. Timanttisahauksen etuna on, että se ei aiheuta rakenteisiin juurikaan
tärinää tai muita rasituksia, mutta se on menetelmänä hintava. [9 s. 37; 77.]

3.3

3.3.1

Haitta-aineet

Haitta-aineet purkutyössä

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on vastuu selvittää, mitä terveydelle vaarallisia aineita ja yhdisteitä rakenteissa on olemassa. Ennen korjaus- ja purkutöiden aloittamista
tuleekin selvittää, sisältääkö työstettävät ja purettavat materiaalit haitta-aineita. Asbesti,
PCB-, lyijy-, ja PAH-yhdisteet, sekä raskasmetallit, öljyt ja mikrobit ovat tyypillisimpiä
rakenteissa esiintyviä ympäristölle ja terveydelle haitallisia haitta-aineita. [8 s. 48, 62,
88; 12 s. 19.]

Havaitut haitta-aineet voivat vaikuttaa valittuihin työmenetelmiin ja lisäkustannusten
kautta eri korjausvaihtoehtojen järkevyyteen, joten haitta-ainepitoisuudet on syytä kartoittaa jo rakennushankeen valmisteluvaiheessa. Useimmiten haitta-ainetutkimukset on
viisainta yhdistää rakenteen kuntotutkimuksiin, jolloin suunnitteluvaiheessa on käytettävissä tarvittavat taustatiedot. Haitta-aineita sisältävät purkumateriaalit luokitellaan
vaarallisiksi erityisjätteiksi, joita ei saa hävittää normaalin jätehuollon piirissä. Siten
haitta-ainepitoisuuksilla on vaikutusta myös työmaan jätehuollon järjestelyyn ja kustannuksiin. [8 s. 88; 12 s. 19; 13 s. 11.]

3.3.2

Asbesti

Asbesti on kuitumaista materiaalia, jota on käytetty rakentamisessa etenkin sen kestävyyttä parantavien ominaisuuksien takia. Julkisivurakenteissa asbestia on käytetty erityisesti alkydisideaineisissa pinnoitteissa ja levytuotteissa. Asbesti on vaaratekijä lähinnä sellaisten työvaiheiden aikana, jolloin pölyä muodostuu, eli eritoten purkutyön yhteydessä. [8 s. 48.]
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Rakenteissa mahdollisesti oleva asbesti on otettava aina huomioon, kun julkisivulle
suunnitellaan ja tehdään korjaustöitä. Tällöin materiaalien asbestipitoisuudet tulee selvittää. Jos purettavista julkisivurakenteista todetaan asbestia, on purkutyö tehtävä asbestipurkuna, joka vaatii erikoistoimenpiteitä käytettyjen menetelmien, laitteitten ja suojaustoimenpiteitten osalta. Toimenpiteinä rakennus voidaan esimerkiksi joutua huputtamaan, rakenteita tiivistämään ja kohdepoistoa tehostamaan asbestipölyn hallitsemiseksi. Myös jätteenkäsittelyltä ja pakkaamiselta vaaditaan erityistoimenpiteitä. [8 s.
62; 17.]

3.3.3

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä, eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, on useita satoja erilaisia. Niille
tyypillistä on voimakas haju ja syöpävarallisuus. Betonielementtirakentamisen yhteydessä PAH-yhdisteitä tavataan lähinnä bitumi- ja kivihiilitervapohjaisten materiaalien
yhteydessä, usein vedeneristysrakenteissa sokkeleiden, parvekkeiden ja vesikattojen
vedeneristysmateriaaleissa. PAH-yhdisteiden esiintyminen rakenteissa aiheuttaa purkutöissä suojautumiselle erityisvaatimuksia, sillä yhdisteet ovat riski sekä terveydelle,
että ympäristölle. PAH-yhdisteet voivat kulkeutua elimistöön sekä hengitysteitse, että
ihon läpi. Jos PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus ylittää 200 mg/kg, on jäte käsiteltävä
ongelmajätteenä. [8 s. 48-49, 63.]

3.3.4

PCB-yhdisteet ja lyijy

PCB-yhdisteet, eli polyklooratut bifenyylit, ja lyijy, ovat pitkäaikaisia ja pysyviä ympäristölle ja eliöstölle haitallisia myrkkyjä, jotka eivät kuitenkaan useimmiten aiheuta välitöntä myrkytystilaa. Näitä yhdisteitä tavataan erityisesti julkisivuelementtien saumoissa ja
julkisivuun liittyvien rakenteiden, kuten ikkunoiden ja parvekkeitten, liittymien saumauksissa ja saumamassoihin koskeneissa materiaaleissa, kuten karmirakenteissa. Myös
rakennusta ympäröivässä maaperässä on havaittu jäämiä. PCB-yhdisteet ja lyijy aiheuttavat vaaraa työntekijöille asbestin tavoin vain pölyävien työvaiheiden yhteydessä.
[8 s. 49, 63.]

17

PCB-yhdisteille on määritelty 50 mg/kg pitoisuusraja, jonka ylittyessä jätemateriaalia on
käsiteltävä ongelmajätteenä. Ongelmajätettä ovat tyypillisesti saumamassat pohjanauhoineen, puiset ikkunankarmit ja elementtien saumojen pinnat. Lyijypitoisuudelle ei ole
määritelty tarkkaa raja-arvoa, mutta mikäli lyijypitoisuus ylittää 1500 mg/kg, on jätemateriaali suositeltavaa käsitellä ongelmajätteenä. [8 s. 63-64.]

3.4

Liittyvät rakenteet

Sandwich-elementtien ulkokuoren purussa liittyvien ja säilytettäväksi aiottujen rakennusosien suojaamisella on tärkeä rooli. Julkisivun raskas korjaustyö on toimenpiteenä
massiivinen ja korjaussuunnittelussa onkin syytä arvioida, mitkä julkisivuun liittyvät rakenteet olisi syytä rakenteiden jäljellä oleva käyttöikä huomioiden uusia julkisivukorjaustyön yhteydessä. Näin voidaan arvioida, mitkä korjaustyöt ovat tehokkaammin ja
kannattavammin toteutettavissa julkisivukorjaustyön yhteydessä. [8 s. 56.]

Raskas julkisivukorjaustyö muuttaa rakennuksen ulkovaipan paksuutta ja aiheuttaa
siten muutostarpeita liittyviin rakenteisiin, kuten ikkunoihin, räystäisiin ja katoksiin. Säilytettävien rakenteiden kunnollinen suojaus purkutyön ajaksi on suuritöinen toimenpide
ja esimerkiksi ikkunoiden kohdalla vaurioituminen on mahdollista. Ikkunoiden uusiminen ei ole ulkokuoren uusimisen yhteydessä kuitenkaan välttämätöntä, mutta ikkunat
on suojattava erityisen tarkasti esimerkiksi vanerilevyin (kuva 4) ja niitten kiinnitys sisäkuoreen on varmistettava. Mikäli ikkunat tai muut julkisivuun liittyvät rakenteet, kuten
parvekkeet ja vesikatot, ovet elinkaarensa vaiheen vuoksi tulossa uusittavaksi lähiaikoina, kannattaa ne uusia julkisivukorjaustyön yhteydessä. [9 s. 25-26; 13 s. 9.]
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Kuva 4.

Vanerilevyin suojattuja säilytettäviä ikkunoita ulkokuoren purkutyömaalla. [60.]

Rakennuksen betonisandwich-elementtirakenteinen julkisivu voidaan uudistaa myös
vain osittain siten, että vain osa ulkokuorirakenteesta ja eristekerroksesta korvataan
tuulettuvalla julkisivurakenteella. Tällainen tilanne voi tulla esiin esimerkiksi, kun parvekkeet on kannateltu rakennusrungon ulkopuolisista pieliseinistä. Tällöin parvekkeen
taustaseinä saattaa olla sandwich-elementtirakenteinen ja elementti voi jatkua parvekelaatan taakse, jolloin ulkokuoren purkutyö on hankalaa. Tällaisissa tilanteissa voidaan
mahdollisuuksien mukaan harkita, että purkua rajataan siten, että erityisen hankaliin
paikkoihin jätetään vanhaa elementtiä paikoilleen ja se esimerkiksi pinnoitetaan uutta
julkisivupintaa vastaavaksi. [9 s. 31; 10 s. 77; 77.]

Ulkokuoren purkamisen yhteydessä on syytä tarkastaa elementtien sisäkuoren saumojen kunto. Myös rakenteessa olevien muiden saumojen kunto tulee arvioida. Korjaustyön yhteydessä voi olla järkevää muuttaa esimerkiksi saderasitukselle alttiina olevien
juotossaumojen kovia saumoja elastisiksi kittisaumoiksi. [12 s. 59-60.]

19

3.5

Sisäkuoren tuentatarve

Sandwich-elementin ulkokuoren purkamisen yhteydessä on toisinaan toteutettu ennen
purkutyötä sisäkuorien lisäkiinnitystä (kuva 5). Kuitenkaan urakoitsijoiden kokemusten
mukaan sisäkuorissa ei ole tapahtunut purkutöiden yhteydessä liikkumista, vaikka sisäkuoria ei olisikaan etukäteen lisäkiinnitetty tai -tuettu. Haastattelujen perusteella urakoitsijoilla ei ole kokemusta tapauksista, joissa purkutyö olisi aiheuttanut sisäkuorien
liikkumista. Näin ollen purku-urakoitsijat pitävät purkutyötä sisäkuorien liikkumisen kannalta melko riskittömänä ja sisäkuorien lisäkiinnitystä työläänä lisätoimenpiteenä. [62;
63; 64; 77.]

Kuva 5.
Ennen purkutöitä toteutettu sisäkuorien lisäkiinnitys. Kohteessa julkisivuun piikattiin aukkoja, joiden kautta sisäkuoret lisäkiinnitettiin ennen varsinaista ulkokuorien purkutyötä. [60.]

Kaikki purkumenetelmät sahausta lukuun ottamatta aiheuttavat rakenteisiin sen verran
tärinää, että sisäpuolisiin tiloihin muodostuu nurkkiin pientä pinnoitteen halkeamaa,
vaikkei elementti varsinaisesti liikukaan. Halkeamat vaativat sisänurkille kosmeettista
korjausta, mutta korjaukset ovat niin vähäisiä suhteessa tärinää aiheuttavista purkumenetelmistä saataviin hyötyihin, että tällainen toimintatapa on usein kannattavaa
etenkin, jos julkisivukorjaustyön yhteydessä uusitaan ikkunat, jolloin rakennuksessa on
joka tapauksessa työskenneltävä myös sisältä päin. [8 s. 56, 77.]
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Urakoitsijanäkemysten mukaan yleistä varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen saavutetaan hyvä lopputulos ulkokuorien purussa, vaikkei sisäkuoria lisäkiinnitettäisi. Purkutyön vaurioriski sisärakenteille liittyy lähinnä ohuisiin sisäkuoriin ja huolimattomaan
piikkaustyöhön, joka vaurioitta itse sisäkuorielementtiä, mutta näissäkään tapauksissa
sisäkuori ei ole liikkunut. [63; 64; 77.]

Sisäkuoren lisäkiinnityksen tarve tulee kuitenkin arvioida aina tapauskohtaisesti muun
muassa perehtymällä vanhoihin rakennekuviin. Purun yhteydessä toteutettava lisäkiinnitys jätetään pysyvästi elementtien lisäkiinnitykseksi myös uudessa julkisivurakenteessa. Rakennuksen kokonaisjäykkyyden säilyminen tulee ottaa huomioon purkutyötä
suunniteltaessa. Joissakin tapauksissa sandwich-elementin kantamaton julkisivu voi
olla osa rakennusta jäykistäviä rakennusosia. Näin ollen kunkin korjauskohteen ominaisuuksiin tulee suunnittelutyössä perehtyä tarkoin. [9 s. 49.]

3.6

Suojaustoimenpiteet

Ulkokuoren purkamisen seurauksena julkisivurakenne ei enää suojaa rakennusrunkoa
säätä vastaan. Eristeiden poiston jälkeen sisäkuori on alttiina suoralle sateella, eikä
seinärakenteella ole lämpöä eristävää kykyä. Sisäkuori riittää estämään kosteusvaurioiden syntymisen, jos sisäkuoressa ei ole epäjatkuvuuskohtia, eikä sade ole yhtenäinen ja pitkäkestoinen. Näin ollen purkutyön toteutuksessa on huomioitava vuodenajan
aiheuttamat haasteet ja tarvittavat rakennuksen suojaustoimenpiteet, jotka ovat riippuvaisia myös käytettävistä työmenetelmistä ja toteutusratkaisuista sekä rakenteiden
ominaisuuksista (katso 3.3, 3.4, 6.4.1). [9 s. 55.]

4

4.1

Sisäkuoren ulkopinnan pohjatyöt

Ilmatiiveyden varmistaminen

Kun suoritetaan toimenpiteitä, jossa rakennuksen vaipan energiatehokkuutta parannetaan, on ikkunoiden ja muiden rakenteiden sekä ulkovaipan liitoksien ilmatiiveys varmistettava siten, että lämmöneristekerros suojataan ilmavirtauksilta, jotka heikentäisivät lämmöneristeen eristävyyttä. [18, 10 §.]
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Uudessa rakennuksessa vaipan ilmanvuotoluku 50 pascalin paine-erolla (q50) voi olla
enintään 4,0 m³/(h m²), mutta kuitenkin uuden rakennuksen energiatehokkuuden määrittelemisessä vertailulämpöhäviön laskennassa on käytetty arvoa 2,0 m³/(h m²). Jos
korjaustyössä rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen suoritetaan rakennuksen standardikäyttöön perustuvan kokonaisenergiankulutuksen, E-luvun, pienentämisen kautta, saadaan ilmatiiveyden parantamisesta ja ilmanvuotoluvun pienenemisestä
laskennassa hyötyä. Kuitenkin käytettäessä 4,0 m³/(h m²) pienempää ilmanvuotolukua,
on ilmanpitävyys osoitettava mittauksin. [18, 6-7 §; 19, 17 §, 25 §, 27 §.]

Seinärakenteen kosteusteknisen toiminnan varmistamiseksi on varmistuttava rakenteen riittävästä ilmatiiveydestä. Rakenteen lämmöneristekerrosta kasvatettaessa ilmatiiveyden merkitys korostuu ja vanhan seinärakenteen epätiiveyskohdat on tällöin tiivistettävä. Rakenteen epätiiveyskohdista, kuten läpivienneistä, ikkuna- ja oviliitoksista
sekä elementtien ja rakenteiden saumoista (kuva 6), voi virrata epäpuhtauksia sisäilmaan ja toisaalta sisäilman kosteutta seinärakenteeseen ja eristekerrokseen. Ilmatiiveyttä voidaan parantaa esimerkiksi laasteilla, elastisilla tiivistysmassoilla, bitumikermillä ja uretaanilla sekä muilla ilmatiiviillä eristemateriaaleilla tai esimerkiksi valitsemalla
rakennuksen lämmöneristeeksi uretaaniruiskutus, joka tiivistää koko julkisivuvaipan.
Tiivistystyössä tulisi kuitenkin huomioida myös äänitekniset seikat ja siten vajaat ja
tyhjät saumat tulisi täyttää raskailla massoilla. [10 s. 93; 20.]

Kuva 6.
Elementtisaumoissa saattaa olla huomattavia puutteita ja joissain tapauksissa sisäkuorien saumat ovat käytännössä avoimia aivan huonetiloihin asti. [60.]
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Vanhan sandwich-elementtirakenteisen julkisivun ilmatiiveyttä on kuitenkin mahdotonta
arvioida silmämääräisesti rakenteita purkamatta. Siitä huolimatta hallitsemattomien
ilmavuotojen korjaus tulisi ottaa osaksi julkisivujen korjaustyötä ja siten vanhan rakennusvaipan ilmanpitävyys tulisi olla suunnittelun lähtötietona, jotta kohteeseen soveltuvia korjaustoimenpiteitä ja tiivistystöitä voidaan arvioida. Sisäkuoren elementtisaumojen tiiveyden silmämääräiseksi määrittämiseksi voidaan suorittaa julkisivuun koepurku
(katso 4.3.) niin, että sisäkuorien sauma-alueet tulevat näkyviin, jolloin voidaan arvioida
saumojen täyttöjä ja tiiveyttä. On myös mahdollista suorittaa ilmamittauksia rakennuksen sisäpuolella ja havainnoida eri menetelmin vaipan ilmavuotoja.

4.2

Sisäkuoren ulkopinnan epätasaisuus

Sandwich-elementin ulkokuoren ja eristekerroksen purkamisen jäljiltä elementin sisäkuoren ulkopinta on usein hyvin epätasainen (kuva 7), eikä vastaa alustaltaan vaatimuksia, joita tuulettuvan julkisivurakenteen asentaminen edellyttää. Alustan epätasaisuuden määrittäminen etukäteisesti ilman ulompien rakennekerrosten purkua on käytännössä mahdottomuus, joten rakennesuunnittelussa tulee etukäteen huomioida alustan todennäköinen epätasaisuus, siitä seuraavat toimenpiteet ja rakenneratkaisut tai
koepuruin selvittää alustan todellinen tilanne. [10 s. 86-88; 77.]

Kuva 7.
Sisäkuoren ulkopintaa eristeiden purkamisen jäljiltä. Betonimassa on elementin
valun yhteydessä etenkin eristeiden saumojen kohdalta painautunut eristeiden väleihin
ja sisäkuoresta on muodostunut epätasainen. [80.]
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Sisäkuoren paksuusvaihtelu aiheuttaa ongelmia uuden julkisivurakenteen toteutukselle.
Paksuuden vaihteluväli on yleisesti useita senttimetrejä ja vaihtelun suuruus on erityisen ongelmallinen tapauksissa, jotka on valettu ulkopinta alaspäin. Paksuuden vaihtelu
aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kiinnikevalinnoissa, sillä etenkin kantamattoman sandwich-elementin ulkokuori saattaa olla paikoitellen vain parin sentin paksuinen. Tällaisissa tapauksissa riski läpiporaukseen on huomattava. [13 s. 15-16.]

Pohjien epätasaisuutta voidaan korjata mekaanisesti poistamalla sisäkuoren ulkopinnasta harjanteita ja nystyröitä sekä toisaalta tasoittamaan elementin pintaa erilaisilla
betonimassoilla ja betonointimenetelmillä, kuten rappaamalla ja ruiskubetonoimalla.
Mikäli sisäkuoren ulkopintaa päädytään tasoittamaan massoilla, on pinta puhdistettava
huolellisesti ansaista ja villajäämistä. [9 s. 58-59; 10 s. 86-88; 13, s. 15-16.]

Tuulettuvien julkisivujen rankajärjestelmissä on useimmiten mahdollista käyttää kiinnikkeitä, joissa on säätöominaisuuksia, joilla saadaan tasattua vanhan pohjan epätasaisuutta. Rankojen säätökiinnikkeiden ja rankajärjestelmien muiden korotuspalojen avulla
pohjan epätasaisuuseroja tasattaessa ongelmaksi jää edelleen lämmöneristyksen
asentaminen tiiviisti vanhaa pohjaa vasten. Tämä on tärkeätä, jotta eristekerroksen
ilmavirtaukset saadaan estetyksi. [9 s. 58-59; 10 s. 86-88.]

Käytännössä ilman purkutöitä on mahdotonta tietää sisäkuoren ulkopinnan tilanne.
Ulkokuoren etukäteen tehdyin koepuruin tämä kuitenkin olisi mahdollista. Tällöin päästäisiin valitsemaan parhaat kohteeseen sopivat rakenneratkaisut, jotka sopisivat sisäkuoren todelliseen tilanteeseen. Näin voitaisiin välttyä siltä, että suunniteltu rakenneratkaisu ei toimikaan ihanteellisesti kohteen kanssa ja toisaalta voitaisiin etukäteen varautua pohjien ongelmien tuomiin yllätyksiin ja kustannuksiin. Koepurkuja suoritettaessa
koepurkualueiden tulisi olla riittävän suuria, esimerkiksi neliömetrin suuruisia, jotta käsitys sisäkuoren mittapoikkeamista ja epätasaisuudesta voitaisiin havaita. Koepurkuja
tulisi toteuttaa kohteen koko huomioiden riittävän monta ja niitä tulisi tehdä siten, että
myös elementtien sauma-alue paljastuisi, jotta sauma-alueen epätasaisuudet ja saumojen tiiveys- ja täyttöpuutteet voitaisiin arvioida (kuva 8). Koepurkukohdista voidaan
toteuttaa myös vetokokeita, jotta saadaan suuntaa-antavia lähtötietoja kohteen todellisista lujuusominaisuuksista. Koepurkujen suorittamiseksi täytyy kuitenkin olla täysi
varmuus siitä, että korjaustyössä päädytään ratkaisuun, jossa julkisivut tullaan purkamaan. [77.]
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Kuva 8.
Elementtien sauma-alueilla ja liitoskohdissa saattaa olla huomattavia poikkeamia, porrastuksia ja koloja, jotka tarvitsevat runsaasti täyttöä ja tiivistystä ennen kuin
eristystyötä päästään aloittamaan. [60.]

5

5.1

Tuulettuvat julkisivurakenteet

Yleistä

Tuulettuva julkisivurakenne on nimensä mukaisesti julkisivun rakenneratkaisu, jossa
julkisivun pintamateriaalin takana on tuuletusväli parantamassa rakenteen kosteusteknistä toimintaa ja edistämässä rakenteen tehokasta kuivumista. Tavanomaisissa rakenneratkaisuissa levymäinen pintarakennekerros kiinnitetään moniosaisten säädettävien rankarakenteiden avulla lämmöneristekerroksen läpi kantavaan rakennusrunkoon
(kuva 9). Rankojen väliin asennetaan lämpö-, kosteus- ja paloteknisesti toimiva eristemateriaali. Rankarakenteet muodostavat julkisivun pintaverhousrakenteen ja jollakin
tuulensuojaratkaisulla suojatun lämmöneristerakenteen väliin yhtenäisen tuuletusvälin.
Tuuletusväli ja säädettävät rangat mahdollistavat julkisivun oikaisun, mikä on yksi merkittävä etu verrattuna tuulettumattomiin rakenneratkaisuihin. [10 s. 10-11.]
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Kuva 9.

Tuulettuva julkisivujärjestelmä, SerpoVent Premium [23 s. 8.]

Tuulettuva julkisivurakenne suojaa rakennusrunkoa ja eristemateriaalia sään rasituksilta tuulettumatonta rakennetta paremmin. Ennusteet ilmastonmuutoksen vaikutuksista
Suomen säätilaan odottavat sademäärän ja tuulen lisääntyvän, sekä lämpötilan nousevan, jolloin kosteusolosuhteet rakenteiden säilyvyyden kannalta huononevat ja rakenteiden kuivumismahdollisuudet heikkenevät. Nämä seikat altistavat ulkoseinärakenteita
kosteuden aiheuttamille vaurioille entistä pahemmin etenkin, kun tuuliolosuhteiden ennustetaan muuttuvan rankemmiksi, jolloin sadeveden tunkeutumismahdollisuus rakenteisiin voimistuu. Rakenteiden kostuminen puolestaan altistaa materiaaleja turmeltumiselle: huokoisten materiaalien rapautuminen lisääntyy, metallien korroosio nopeutuu,
mikrobitoiminta lisääntyy ja esimerkiksi liimojen ja saumamassojen tartuntaolosuhteet
heikkenevät. [10 s. 44-45.]
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Uuden tuulettuvan julkisivurakenteen suunnittelussa rakenteelle tulee määrittää tavoite
tekniselle käyttöiälle. Julkisivurakenteessa erityisiä käyttöikään vaikuttavia seikkoja
ovat rakennuksen sijainnin ja muiden paikallisten rasitusolosuhteitten lisäksi esimerkiksi valitun pintamateriaalin säänkestävyys erityisesti pakkasrasitusta vastaan. Myös
kiinnitysosien ja rankojen korroosionkestävyys ja eri materiaalien yhteensopivuus vaikuttavat merkittävästi rakenteen käyttöikään. Rakenne tulee suunnitella siten, että lämpöliikkeet ja muu rakenteen eläminen ei vaurioita rakennetta ja toisaalta siten, että rakennetta on mahdollista huoltaa, korjata ja puhdistaa. [3; 10 s. 43.]

Julkisivurakenne on kokonaisuudessaan suunniteltava kosteusteknisesti toimivaksi
siten, että eristekerroksen kosteuspitoisuus ei pääse nousemaan liian korkeaksi, jottei
eristeen lämmöneristyskyky heikentyisi kosteuspitoisuuden nousun johdosta, eikä eristeeseen muodostuisi otollisia olosuhteita mikrobikasvustoille. Ulkovaipan korjauksessa
myös energiatehokkuuden ja ääneneristävyyden asettamien vaatimusten toteutumista
tulee arvioida, kuten myös paloteknisten seikkojen, jotka tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä aiheuttavat erityisvaatimuksia lämmöneristeiden suojauksille ja tuuletusvälin
pinnoille. [10 s. 53-55; 12 s.17; 21, 26 §.]

Uuden peittävän verhousrakenteen toteuttaminen vastaa käytännössä uudisrakentamisen vastaava työvaiheetta, joten verhouksen käyttöikä on mahdollista suunnitella halutun pituiseksi, sillä alustan ominaisuudet eivät juurikaan vaikuta rakenteen kestävyyteen. [8 s. 55; 9 s. 17-19.]

5.2

Rankarakenne

5.3

Pintarakenne

Valittu julkisivun pintamateriaali vaikuttaa merkittävästi rakennuksen yleisilmeeseen.
Korjausrakentamisessa tuulettuvan julkisivurakenteen pintamateriaalin valinnassa tulee
eteen kysymys, säilytetäänkö rakennuksen alkuperäinen ilme ja arkkitehtuuri, vai muutetaanko rakennuksen ilme tietoisesti alkuperäisestä poikkeavaksi. Pintamateriaalin
valintaa ja rakennuksen ilmeen muuttamista ohjataan usein asemakaavassa ja rakentamisen lupaprosessissa. [10 s. 24; 22.]
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Tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä on käytännössä rajattomat mahdollisuudet pintamateriaalin suhteen. Pintamateriaalina voi toimia esimerkiksi alumiini- tai teräslevyt,
sementtipohjaiset rakennuslevyt tai paikalla rapattavat levyrakenteet, palomääräysten
sallimissa määrin erilaiset puutuotteet, tiililaatta- ja lasiverhouslevyt, aurinkopaneelit, tai
näiden eri vaihtoehtojen yhdistelmät. Eri pintamateriaalien kiinnitystavat ja kiinnitysvaatimukset vaihtelevat toimittaja- ja materiaalikohtaisesti. [10 s. 25-26; 23 s. 5, 9; 24 s. 57.]

Pintamateriaalin valintaan vaikuttaa muun muassa arkkitehtoniset seikat, kaava- ja
palomääräykset. Rakennuspaikan ominaispiirteet saattavat aiheuttaa erityisvaatimuksia esimerkiksi puhdistettavuuden tai säärasituksen ja siitä aiheutuvien kestävyysominaisuuksien osalta. Myös pintarakenteen kustannuksilla ja elinkaarikustannuksilla on
vaikutuksensa materiaalivalintaan. Joissain tapauksissa uuden rakenteen paino ja
vanhan sisäkuorirakenteen kestävyys- ja kiinnitettävyysominaisuudet saattavat aiheuttaa rajoituksia julkisivun materiaalivalinnalle. [10 s. 25-26; 21, 26 §; 22.]

Toisaalta pintarakenteen valinta saattaa aiheuttaa vaatimuksia uuden tuulettuvan julkisivurakenteen muille osille. Esimerkiksi pintarakenneratkaisu, jossa on avosaumat,
päästää tuuletusväliin huomattavan ulkopuolisen kosteuskuorman. Tällöin tuulensuojapinnalta ja liittymäratkaisuilta vaaditaan erityistä tiiveyttä ja sadeveden poisjohtaminen
tuuletusvälistä tulee toteuttaa erityisen huolellisesti. Avosaumainen ratkaisu saattaa
asettaa kestävyysvaatimuksia tuulensuojalle, tai tuulensuojana toimivalle eristysratkaisulle, myös UV-säteilyn suhteen. [13 s. 18.]

5.3.1

Rankarakenteen tehtävät

Tuulettuvan julkisivurakenteen pintarakenteen kiinnitys kantavaan rakennusrunkoon
toteutetaan erilaisten rankarakenteiden ja kiinnitysosien avulla, joiden valintaan vaikuttaa muun muassa valittu pintarakenne, kiinnitysalustan ominaisuudet ja epätasaisuus
sekä haluttu eristepaksuus. Rankarakenteen välityksellä pintarakenne kiinnitetään rakennusrunkoon ja pintarakenteen aiheuttama oma kuorma, sekä pintarakenteeseen
kohdistuva ulkopuolinen kuormitus siirretään kantavalle rakennusrungolle. [10 s. 35.]
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Rankarakenteella muodostetaan järjestelmästä ja eritetyypistä riippuen myös kiinnitysalusta eristykselle ja tuulensuojalle. Samalla muodostuu tuuletusrako ja oikaistaan
sisäkuorissa olevat vinoudet ja epätasaisuudet siten, että julkisivurakenne saadaan
suoraksi. [10 s. 35.]

5.3.2

Rankajärjestelmät

Erilaisia tuulettuvia julkisivujärjestelmiä ja tuulettuvia julkisivuratkaisuja on lukuisia.
Rankajärjestelmissä vaihtelevat sekä rankojen materiaali, kiinnitysosat, mahdolliset
julkisivumateriaalit ja käytettävissä olevat levyratkaisut. Erityisesti rankajärjestelmien
säätöosissa on runsaasti innovatiivista variaatiota. Osa materiaalitoimittajista toimittaa
koko tuulettuvan julkisivujärjestelmän tuulensuoja- ja pintarakenteita myöden, mutta
markkinoilla on myös toimittajia, jotka toimittavat useampaan eri pintarakennejärjestelmään soveltuvia säädettäviä teräsrankajärjestelmiä tuulettuvan rakenteen rungoksi.
[23; 24; 25; 26.]

Rankajako määräytyy valitun rakennejärjestelmän mukaan ja on riippuvainen myös
muun muassa pintamateriaalin rakenneosien koosta ja pintamateriaalin kuormasta
sekä tuuliolosuhteista. Useimmiten rangat on valmistettu jostakin metallista ja valinnassa tulee ottaa huomioon rasitusolosuhteet ja yhteensopivuus muihin käytettäviin materiaaleihin. Rankojen profiilimalleissa on huomattavasti variaatioita eri rakennejärjestelmien välillä. [10 s. 35, 52, 68; 23; 24; 25; 26.]

Rankajärjestelmien kiinnitystavat kantavaan rakennusrunkoon vaihtelevat. Useimmissa
järjestelmissä säädettävät teräsrungon kannakkeet asennetaan kiinni suoraan kantavaan rakennusrunkoon. Tällöin lämmöneriste asennetaan rankajärjestelmän rankojen
väliin. Tuulensuojarakenteena voi toimia järjestelmästä riippuen joko rankojen välissä
oleva rakennusrungosta kannattuva tuulensuojapintainen villa tai rankojen päälle kiinnitettävä levymäinen tuulensuojarakenne. Tuuletusväli muodostetaan usein erillisellä
rangalla, joka toimii myös pintarakenteen kiinnitysalustana. Rankajärjestelmien kiinnitysosilla on tietyt kylmäsiltaominaisuudet, joita on pyritty ottamaan huomioon kiinnitysosien tuotekehityksessä. Saatavilla on muun muassa kiinnitysosia, joissa muoviosalla
katkaistaan metallikiinnike ja näin ollen kylmäsiltavaikutus saadaan pienemmäksi. [10
s. 36-38; 23; 24; 25; 26.]
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Alustan epätasaisuuden aiheuttamat mittapoikkeamat voidaan tasata runkojärjestelmissä olevien säätökiinnikkeiden avulla (kuva 10). Suurempia mittapoikkeamia voidaan
tasata lisäksi korotuspaloilla. Kun kyseessä on seinä, jossa on suuria mittapoikkeamia,
tulee varmistua, että kiinnikkeiden säätövarojen ja korkolappujen avulla pystytään tasaamaan julkisivun mittapoikkeamat. Käytännössä useimmissa tuulettuvissa julkisivujärjestelmissä, kuten Stofixin, Ston, Hiltin ja Weberin Serpo Vent- järjestelmissä, järjestelmien säätövarat ovat niin mittavat, että järjestelmien säätövarat eivät lopu kesken.
Järjestelmien kiinnitysosia valmistetaan eri paksuisille seinärakenteille ja järjestelmissä
on säätövarat, joten eri mittaisia kiinnikeitä yhdistämällä ja säätövaroja käyttäen pystytään seinärangoilla oikaisemaan alusrakenteesta aiheutuvia heittoja käytännössä portaattomasti välillä 80 – 300 mm, mutta esimerkiksi Ston järjestelmässä kiinnikeitä on
saatavilla aina 600 mm pituuteen asti. [23; 24; 25; 26.]

Kuva 10. Rankajärjestelmien säätökiinnikkeet ja säädettävyys vaihtelevat. Kuvan järjestelmässä eri mittaisten kiinnitysosien ja soikioitten kiinnitysreikien avulla voidaan säätää
sekä rangan etäisyyttä seinäpinnasta, että kiinnitysosan kulmaa. [60.]
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Alustan ominaisuudet vaikuttavat rankajärjestelmän valintaan muutenkin kuin sisäkuoren paksuusvaihtelun ja sitä kautta säätövarojen suuruuteen. Joissain rankajärjestelmissä, esimerkiksi Weberin Serpo Vent -järjestelmässä ei säätökiinnikeitä voi säätää
kuin pituussuunnassa, joten kiinnike on saatava asennettua kohtisuoraan seinäpintaan
nähden. Tämä edellyttää alustan tasaamista laastilla vähintään kiinnikkeiden alta. Alustan tasaisuuden määritys etukäteen on mahdollista selvittää vain vanhan julkisivurakenteen koepurun avulla (katso 4.2). [23 s. 6.]

5.3.3

Tuuletusrako

Tuulettuvan julkisivujärjestelmän rankajärjestelmää ja rakenneratkaisuja mietittäessä
on huomioitava, että ilmankierto rankajärjestelmän muodostamassa tuuletusraossa on
mahdollista. Suositeltavaa on käyttää ristiinkoolattua rankajärjestelmää, jolloin pintamateriaalin taustarakenteen tuuletus on mahdollista sekä pysty-, että vaakasuunnassa.
Useissa järjestelmissä teräsprofiileissa on lisäksi tuuletusta parantavia rei’ityksiä (kuva
11). [10 s. 52, 107.]

Kuva 11. Ristiinkoolaus varmistaa julkisivurakenteen tuuletuksen. Teräsprofiilien reiät
mahdollistavat tuuletuksen joka suunnassa myös yhteen suuntaan koolattaessa. [61.]
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Tuuletuksen toiminta täytyy varmistaa myös palokatkojen ja muiden tuuletusvälin katkaisevien rakenteiden, esimerkiksi parvekkeiden ja ikkunoiden kohdilla. Tuuletusvälin
vähimmäisleveyden tulee olla 20 mm ja tuuletusvälin vapaan poikkipinta-alan vähintään 200 cm²/m. Tuuletusvälin ilma-aukkojen vapaan pinta-alan tulee puolestaan olla
vähintään 150 cm²/m esimerkiksi siis räystäällä ja sokkelin reunassa. Suositeltavaa on
kuitenkin, että tuuletusväli olisi vähintään 30 mm. Tuuletusvälin toiminta varmistetaan
asentamalla tuuletusvälin suuaukkojen suojaksi hyönteisverkoin tai muulla vastaavalla
menetelmällä, jotta tuuletusaukkojen ja tuuletusvälin tukkeutuminen estyy. [10 s. 35,
52, 68, 108.]

5.4

Lämmöneristys

Lämmöneristysratkaisulla on merkittävä vaikutus rakennuksen ulkonäköön ja ominaisuuksiin. Julkisivukorjauksen yhteydessä rakenteen lämmöneristävyyttä on tyypillisesti
parannettu vastaamaan korjausajankohdan määräysten vaatimaa tasoa. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (4/13), sekä tätä täydentävä Ympäristöministeriön asetus 2/17 määrittelevät nykyään korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset (katso luku 5.7.1). [18; 19.]

Seinärakenteen energiatehokkuuden parantaminen tapahtuu käytännössä kasvattamalla lämmöneristyskerroksen paksuutta. Usein vanha eriste on eristävyydeltään huomattavasti nykyaikaisia eristeitä heikompitasoista. Energiansäästötavoitteet ja niistä
kumpuavat tarpeet parantaa lämmöneristävyyttä kasvattavat lämmöneristekerroksen
paksuutta alkuperäisestä eristepaksuudesta huomattavasti, joten lämmöneristyskerroksen paksuus valitusta uudesta eristemateriaalista riippuen voi kasvaa moninkertaiseksi. Tämä johtaa lähes poikkeuksetta seinärakenteen kasvamiseen, vaikka ulkokuori puretaankin. Seinärakenteen kasvaminen puolestaan tulee huomioida esimerkiksi
parveke- ja räystäsliittymien sekä ikkuna-, ovi- ja sokkelidetaljien suunnittelussa. Myös
arkkitehtoniset seikat tulee huomioida korjaustyön suunnittelussa ja muun muassa eristemateriaalivalinnassa, jotta rakennus täyttää sille osoitetut ulkonäölliset vaateet. 10 s.
53-55, 89; 12 s. 17.]
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Lämmöneristys kiinnitetään alustaan useimmin mekaanisin kiinnikkein kulloisenkin eristeen kiinnitykseen tarkoitetuilla erikoiskiinnikkeillä. Kiinnikkeiden ja julkisivurankojen
kylmäsiltavaikutus tulee ottaa huomioon arvioitaessa rakenteen energiatehokkuutta.
Lämmöneristyksen kiinnikkeet tulee asentaa siten, ettei eriste pääse kaareutumaan irti
alustastaan tai tuulettuvan julkisivujärjestelmän rangoista. Myöskään tuuletusväliin päätyvä vuotovesi ei saisi voida päätyä eristeeseen kiinnikkeitten kautta. Lämmöneristyskerros suositellaan tehtäväksi useammasta kerroksesta siten, että lämmöneristeiden
saumat saadaan limitetyksi. [10 s. 53-55, 106; 12 s. 17; 13 s. 13.]

Kun suunnitellaan vanhan epätasaisen sisäkuoren ulkopinnan eristystä, tulee lämmöneristyksen suunnittelussa ottaa huomioon eristeen tiivis asettuminen rakennusrunkoa vasten siten, ettei eristekerroksen ja rakennusrungon väliin muodostu sisäisiä ilmavirtoja mahdollistavia rakoja tai suuria ilmataskuja. Eristeen tulee lisäksi asettua
tiiviisti myös tuulettuvan julkisivujärjestelmän runkoa vasten. [9 s. 58-59; 10 s. 53-55,
92-93; 12 s. 17; 13 s. 13.]

Eristeen tiivis asettuminen voidaan toteuttaa muun muassa alustaa tasaamalla, erilaisilla mukautuvilla eristeratkaisuilla tai esimerkiksi puristamalla pehmeitä (20-40 kg/m³)
eristekerroksia jäykempien (60-80 kg/m³) levymäisten eristeiden ja villakiinnikkeiden
avulla alustaa vasten (kuva 12). Tällaisia pehmeitä alustaa tasaavia villatuotteita ovat
esimerkiksi eri paksuisina saatavat ISOVER KH ja PAROC UNM 37, jotka puristuvat
murto-osaan vapaasta paksuudestaan. Yli 20-30 mm tasoerojen korjaamiseksi on syytä käyttää eri paksuisia eristelevykerroksia tai alustan etukäteistä tilkitsemistä. [13 s.
13; 27; 28; 70; 71; 72.]

Eri eristemateriaaleja ja niiden ratkaisuja sekä ominaisuuksia osana tuulettuvaa julkisivujärjestelmää on esitelty luvussa 6.
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Kuva 12. Pehmeällä mineraalivillaeristeellä voidaan tasata alustan epätasaisuutta puristamalla villa jäykällä tuulensuojavillalla alustaan. [60.]

5.5

Tuulensuoja

Tuulettuvissa julkisivurakenteissa on lämmöneristeen ja julkisivun pintarakenteen välissä tuuletusrako, jossa ilma liikkuu. Ilmaväli parantaa rakenteen kosteusteknistä toimivuutta, mutta kuitenkin samanaikaisesti ilmavälissä liikkuva ilma aiheuttaa rakenteelle
lämpöhäviötä. Lämmöneristekerros onkin siksi tarpeen rajata tuuletusraosta tuulensuojakerroksen avulla. Tuulensuojakerroksen tehtävä on estää tuuletusraon ilmavirran
pääsy lämmöneristeeseen. Sen tulee myös estää tuuletusraossa olevan kosteuden
kulkeutuminen lämmöneristyskerrokseen. Tuulensuojana käytettävän materiaalin ilmanläpäisykerroin tulisi olla enintään 10 x 10^-6 m³/m²sPa. Sekä tuulensuojan, että
lämmöneristeen suunnittelussa tulee ottaa huomioon palomääräykset. [10 s. 39, 53; 13
s. 12.]

Tuulensuoja voi olla rakenteessa erillisenä kerroksena, tai osana lämmöneristettä. Erillisenä rakenteena se voidaan toteuttaa esimerkiksi erilaisilla levytyksillä, kuten tuulensuojakipsilevyillä tai sementtipohjaisilla rakennuslevyillä. On myös mahdollista käyttää
erillistä tuulensuojavillaa. Ilmatiiviitä eristemateriaaleja, kuten uretaania, käytettäessä
eriste toimi itsessään tuulensuojana. Myös villalämmöneristeitä on saatavilla tuulensuojapinnoitettuina ja tällaisia villatyyppejä käytettäessä ei erillistä tuulensuoja asentamista
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vaadita. Tuulensuojakerroksen asennuksessa tulee noudattaa sekä tuulensuojamateriaalin toimittajan ohjeistusta esimerkiksi kiinnikejaon osalta ja toisaalta tuulettuvan julkisivujärjestelmän toimittajan ohjeistusta kiinnikeosien osalta riippuen valitusta tuulensuojaratkaisusta. Tuulensuojan asennuksessa täytyy huomioida myös lämpöliikkeen
aiheuttama eläminen. [10 s. 39, 53, 107; 29; 70; 71; 72.]

Mahdollinen tuuletusväliin päätyvä vuoto- ja kondenssivesi tulee suunnitella ohjattavaksi pois julkisivurakenteesta siten, ettei se aiheuta vaurioita ympäröiville rakenteille.
Niinpä tuulensuojakerroksen saumat ja liittymät tulee tiivistää huolellisesti esimerkiksi
teipeillä ja massoilla tiiviiksi. Lisäksi esimerkiksi sokkeliliittymässä pellityksien avulla
ohjataan tuuletusvälistä mahdollisesti valuva vesi sokkelin ulkopinnan ulkopuolelle,
jottei vesi kastele ja vaurioita sokkelirakennetta eikä sen lämmöneristystä. Detaljisuunnittelussa tulee huomioida mahdollisen vuotoveden ulosohjauksen lisäksi myös tuuletusvälin riittävän suuret ilma-aukot niin sokkeli-, ikkuna-, ovi- kuin muissakin liittymissä
(kuva 13). [10 s. 39, 53, 73, 107.]

Kuva 13. Ikkunaliittymässä tuuletusväliin päätyvä vesi voidaan ohjata ulos seinärakenteesta esimerkiksi kuvan mukaisella ratkaisulla. Tiivis ylösnostorakenne ohjaa kaltevan apukarmin yläreunan kautta vuotoveden ulos. [60.]
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Korkeassa rakentamisessa ja esimerkiksi rantarakentamisessa tuuli- ja kosteusolosuhteet ovat erityisen rankat, jolloin tavanomainen tuulettuva julkisivurakenne ei välttämättä kosteustekniseltä toiminnaltaan riitä vastaamaan vaativiin kosteusolosuhteisiin. Tällöin julkisivurakenteen sadevesitiiveyttä voidaan parantaa rakenteella, jossa on kaksi
tuuletusrakoa. Tämä toteutetaan rakentamalla lämmöneristyskerroksen suojaksi erillinen yhtenäinen seinärakenne esimerkiksi pellistä. Tämä niin sanottu ”sadetakkikerros”
muodostaa seinärakenteeseen kaksi tuuletusväliä, joista ulommaiseen kohdistuu rakenteen ulkopuolelta tuleva kosteuskuorma. Sisemmän tuuletusvälin tehtävänä on
mahdollistaa kondensoituvan kosteuden poistuminen rakenteesta. [10 s. 68, 81.]

5.6

Pohjavaatimukset

Uuden tuulettuvan julkisivurakenteen kiinnitysalustana toimii vanhan sandwichelementin sisäkuoren ulkopinta. Ulkopinta on useimmiten hyvin epätasainen, sisäkuoren paksuus saattaa vaihdella ja etenkin vanhoissa elementeissä betonimassa saattaa
laadullisesti olla vaihtelevaa. Siksi vanhan rakenteen lujuusominaisuudet ja kiinnitysmahdollisuudet vanhaan rakenteeseen tulee selvittää. Syytä on myös arvioida vanhan
jäävän rakenteen elinkaaren vaihe. Käytännössä sisäkuoren lujuusominaisuuksien
tulee olla sellaiset, että julkisivun omapaino ja julkisivuun kohdistuvat kuormat voidaan
kiinnikkeiden välityksellä siirtää sisäkuorelle ja kantavalle rungolle. [3; 8 s. 14-15; 10 s.
39; 12 s. 15-17.]

Uuden tuulettuvan julkisivurakenteen rankojen kiinnityksen varmistamiseksi suositellaan toteutettavaksi vetokokeita, joilla voidaan määritellä yksittäisen kiinnikkeen riittävän vetolujuus ja ankkuroituminen alustaan. Alustan lujuusominaisuuksien määrittämisen tulee olla riittävä kattava ja mittauksia suositellaankin tehtäväksi aina 6 kpl kutakin
rakennetta kohden. Tietyissä tapauksissa vanha sisäkuori saattaa olla paksuudeltaan
sellainen, että kiinnikevalintoihin ja kiinnikkeiden ankkurointipituuksiin tulee kiinnittää
erityishuomiota (katso 2.3.1). [10 s. 86, 99; 13 s. 8.]

Uuden suunnitellun julkisivurakenteen pohjavaatimuksia esimerkiksi alustan suoruuden
(katso luku 5.3.2) ja lujuusvaatimuksien suhteen tulee suhteuttaa alustarakenteeseen.
Näin ollen kaikkia järjestelmiä ei ole välttämättä mahdollistaa käyttää kaikilla alustarakenteilla. Niinpä rankajärjestelmän valinnassa tulee ottaa huomioon alusta ja suunnitteluvaiheessa pyrkiä selvittämään todelliset sisäkuoren ominaisuudet (katso 4.2).
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5.7

5.7.1

Lainsäädännölliset vaatimukset

Energiatehokkuus

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että rakennuksen korjaus- ja muutostyöt toteutetaan niin, että lain pykälien 117 a-117 g olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät.
Pykälä 117 g edellyttää, että rakennus ja rakennushanke toteutetaan, lukuun ottamatta
pykälän toisessa momentissa määriteltyjä poikkeuksia esimerkiksi rakennusperinnön
suojelemiseksi annetun lain (498/2010) nojalla suojeltuja rakennuksia, tavalla, joka
säästää energiaa ja luonnonvaroja. [30, 117 §, 117 g §.]

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla säädettyä Ympäristöministeriön asetusta 4/13 rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostyössä, sekä asetusta 2/17 edellä mainitun asetuksen muuttamisesta, sovelletaan tilanteissa, jossa rakennukseen toteutetaan sellaisia muutostöitä, jotka ovat luvanvaraisia toimenpiteitä.
Kuitenkaan korjaustyössä käytettävät ratkaisut eivät saa olla lähtötilannetta heikompia.
[18, 1§; 30, 117 g §; 31, 1 a §; 34.]

Korjaustyössä edellytettäviä energiatehokkuuden parantamistoimenpiteitä arvioidaan
myös tekniseltä, toiminnalliselta ja taloudellisesti toteutettavalta näkökulmalta. Käytännössä näiden seikkojen arviointia ei tarvitse tehdä, mikäli noudatetaan vähintään asetuksessa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. Muussa tapauksessa tulee esittää selvitykset vähimmäisvaatimuksista poikkeamiseksi. [31, 1 §; 33, 1 §.]

Mikäli korjaushankkeessa ei poiketa asetuksien määräyksistä edellä mainittujen seikkojen pohjalta, on rakennusta korjattaessa rakennusosakohtaisesti sen energiatehokkuuden parantamiseksi ulkoseinän tapauksessa saavutettava U-arvolle, eli lämmönläpäisykertoimelle, vaatimus 0,17 W/(m²K), joka vastaa suuruudeltaan uudisrakennusten
vertailulämpöhäviön laskennassa ulkoseinärakenteelle osoitettua lämmönläpäisykertoimen vertailulaskenta-arvoa. Energiatehokkuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamatta jättäminen, tai vain osittainen toteutus, voidaan kuitenkin kompensoida tekemällä muita energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä vaatimusten osoittamia arvoja
paremmalla tasolla. [18, 3-4 §, 6-9 §; 19, 24 §; 32 s. 31-44.]
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Vaihtoehtoisesti on mahdollista arvioida rakennuksen energiankulutusta kokonaisuudessaan. Tällöin korjaustyön jälkeen rakennuksen energiatehokkuuden tulisi täyttää
asetuksen pykälien 6 tai 7 vaatimukset, jotka määrittelevät energiankulutusvaatimukset
ja E-luku-vaatimukset rakennusluokittain. Tällöin eri korjaustoimenpiteiden yhteisvaikutus rakennuksen energiatehokkuuteen on selvitettävä. [18, 3-4 §, 6-9 §; 19, 24 §; 32 s.
31-44.]

5.7.2

Äänivaatimukset

Suomen rakentamismääräyskokoelmassa määritellään nykyään vaatimuksia uudisrakentamisen lisäksi myös toimenpiteille, joissa rakennukseen kohdistuu korjaus- ja muutostöitä tai käyttötarkoituksen muutos. Korjaus- ja muutostöiden yhteydessä ei rakennuksen, sen piha- ja oleskelualueiden tai oleskeluun käytettävien parvekkeiden ääneneristystä, melun- ja tärinäntorjuntaa, eikä ääniolosuhteita saa heikentää. [30, 117 f §;
35, 7 §; 36 s.1, 8, 19-20; 37 s.14, 40-41.]

Korjausrakentamisessa lähtökohtaisesti korjaustyön lähtökohdaksi ääniympäristön
kannalta otetaan rakennuksen valmistumisajankohdan säännösten mukainen taso.
Korjaus- ja muutostöissä, jossa rakenteita muutetaan merkittävästi, esimerkiksi julkisivu-, ikkuna- ja lvi-korjaustöissä, tulisi uusien rakenteiden vaikutus ääniolosuhteisiin
arvioida lupamenettelyn yhteydessä. Korjaustyössä tulisi ottaa huomioon myös asumisterveysasetuksen määrittelemät raja-arvot sisämelulle, sillä vanha rakenne ei välttämättä täytä vaatimuksia, jolloin korjaustyössä olisi mahdollisuuksien mukaan syytä parantaa rakennuksen ääniolosuhteita. [30, 117 f §; 35, 7 §; 36 s.1, 8, 19-20; 37 s.14, 4041.]

Rakennuksen ääneneristävyyttä tulisi tarkastella myös rakennuksen elinkaaren ajalta.
Tapauskohtaisesti rakennuspaikan sijainnista riippuen melutasot ovat voineet muuttua
merkittävästi rakennuksen valmistumisajankohdan jälkeen tai ääniolosuhteissa on tulossa merkittäviä muutoksia, jolloin ulkovaipan ääneneristävyyden toteutuminen tulee
arvioida. [37 s. 24, 27.]
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Rakennuksen ulkovaipan ääneneristävyyden mitoituksessa ensisijaisesti sovelletaan
kaavamääräyksiä ja toissijaisesti ympäristöministeriön asetusta rakennusten ääniolosuhteista. Asetuksen pykälä 5 määrittelee, että uuden rakennuksen ulkovaipan
tulisi ääneneristävyydeltään olla vähintään 30 dB. Lisäksi pienitaajuuksinen, impulssimainen tai kapeakaistainen melu tulisi rajoittaa keskiäänitasoltaan nukkumiseen ja lepoon käytettävissä huoneissa 25 desibeliin. [35, 5 §; 36 s. 8.]

Muutostyö, jossa sandwich-elementtirakenteisen julkisivun ulkokuori korvataan tuulettuvalla julkisivurakenteella, vähentää useimmiten merkittävästi ulkoseinärakenteen
massaa ja siten aiheuttaa muutoksia rakenteen ilmaääneneristävyyteen. Erityisesti
kantamattomien elementtien osalla muutos äänieristävyyteen saattaa olla suuri, sillä
julkisivun massasta voi kadota jopa puolet. Myös uusi tuulettuva julkisivurakenne aiheuttaa muutoksia rakennusakustiikkaan, sillä rakenteeseen muodostuu uusia liitoksia,
saumoja ja rakennekerroksia. Kuitenkin pääsääntöisesti tuulettuva julkisivujärjestelmä
pääsee äänieristävyydeltään samaan tasoon alkuperäisen rakenteen kanssa, tai jopa
alkuperäistä tasoa parempaan riippuen käytetyistä ratkaisuista. Silti rakennuksen vaipan ilmaääneneristävyyttä tulee tarkastella korjaushankkeessa, mikä korostuu, jos
kohde sijaitsee alueella, jossa on liikennemelua tai muuta poikkeavaa äänitasoa. Myös
kaavoituksessa voi olla osoitettu julkisivulle äänitasoerovaatimus, jonka vuoksi rakenteiden muuttamisen vaikutuksen arvioimiseksi tulisi konsultoida akustiikkasuunnittelijaa. [8 s. 55; 9 s 24-25; 10 s. 94; 82 s. 29-38, 98.]

Rakenteen ilmaääneneristävyyttä voidaan parantaa parantamalla rakenteen ilmatiiveyttä, käyttämällä ääntä absorboivia rakenteita ja materiaaleja, sekä kasvattamalla seinärakenteen massaa. Usein ikkunoiden osuus julkisivun pinta-alasta on suhteellisen suuri. Siten seinän massan kasvattamisen sijaan saavutetaan kustannustehokkaammin
parempi vaipan äänieristävyys ikkunoiden liittymiä parantamalla ja uusimalla ikkunat
paremmin ilmaääntä eristäviin. [10 s. 94.]

5.7.3

Palotekniset vaatimukset

Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta [848/2017.] on
esitetty yksityiskohtaisia vaatimuksia rakennuksille, rakenteille ja rakennusmateriaaleille. Nämä vaatimukset ovat riippuvaisia muun muassa rakennuksen käyttötarkoituksesta, korkeudesta, rakennusmateriaaleista, palokuormasta ja rakennuksessa olevista eri
tiloista ja teknisistä järjestelmistä. [21, s.1-3, 1 §; 38, 1 §.]
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Asetuksen 848/2017 1 § pykälä määrittelee, että asetusta sovelletaan korjaus- ja muutostyössä, mikäli työstä aiheutuu muutosta rakennuksen paloturvallisuudelle. Siten julkisivukorjaustyön suunnittelun yhteydessä tulee arvioida korjaustyön vaikutusta rakennuksen paloturvallisuuteen. [21, s. 1-3, 1 §; 38, 1 §.]

Julkisivukorjaustyön kannalta keskeisiä vaatimuksia P1-paloluokan rakennuksille on
esitetty pykälässä 25. Sen mukaan enintään 56 metriä korkean rakennuksen eristeiden
tulee olla vähintään luokkaa B-s1, d0. Kuitenkin on mahdollista käyttää paloominaisuuksiltaan vaatimattomampia eristeitä, mikäli noudatetaan pykälän muita vaatimuksia. Tästä seuraa, että mikäli käytetään luokaltaan B-s1, d0 heikompia eristeitä,
tulee eriste olla suojassa palon leviämiseltä rakennuksen sisältä päin ja aukkojen pielistä ajan, joka on puolet tilan osastoivien rakenteiden palonkestävyysvaatimuksista.
Mikäli lämmöneristeen eristävä osa alittaa luokan D-s2, d2 vaatimukset, tulee eristekerros katkaista palon leviämisen etenemisen rajoittavalla tarvikkeella kahden kerroksen
välein 28 metriin saakka ja siitä ylöspäin kerroksittain. [21, 25 §; 38, 25 §.]

Asetuksen pykälässä 26 (Liite 2) on esitetty vaatimuksia ulkoseinän ja tuuletusvälin
pintojen luokkavaatimuksista. P1-luokan rakennuksessa pääpiirteittäin vaatimuksena
tuuletusvälin sisäpinnalle, eli tuulensuojakerrokselle, on luokan B-s1, d0 rakennustuote.
Pykälässä on kuitenkin paljon ehtoja ja lisämääreitä riippuen muun muassa rakennuksen korkeudesta ja käytetyistä eristemateriaaleista, joten hankekohtainen arviointi tulee
tarpeeseen. [21, 26 §; 38, 26 §.]

Ulkoseinärakenteen toimivuus palotilanteessa voidaan todentaa myös täyden mittakaavan kokeella enintään 56 metriä korkeassa rakennuksessa. Kokeella osoitetaan,
ettei valittu seinärakenne kokonaisuudessaan aukkoineen, liittymineen ja detaljeineen
lisää rakennuksen paloturvallisuuteen kohdistuvia riskejä verrattuna asetuksessa esitettyihin luokkavaatimuksiin. Täyden mittakaavan palokokeella osoitetaan yksittäisen
rakenteen toimintaa liittymineen ja siten täyden mittakaavan kokeella todennettuja eri
rakenteiden ja eri valmistajien ratkaisuja ei voi yhdistellä ja soveltaa, vaan on noudatettava rakenteen palokokeen mukaisia ratkaisuja [21, 25 §; 38, 25 §.]
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6

Ratkaisut

6.1

Yleistä

Sandwich-elementtirakenteisen julkisivun sellaisessa uudistustyössä, jossa vanha ulkokuori ja eristeet puretaan, ja uusi tuulettuva julkisivurakenne rakennetaan vanhan
sisäkuoren päältä, purkutöiden jälkeen aletaan rakentamaan uutta tuulettuvaa julkisivurakennetta. Tuulettuvan julkisivurakenteen eri osia ja niiden tehtäviä, sekä niihin liittyviä
huomioitavia asioita on käyty läpi luvussa 5.

Vanhan rakenteen aiheuttamat haasteet vaikuttavat valittuun rakenneratkaisuun ennen
kaikkea pohjan mittapoikkeamien ja epätasaisuuksien kautta. Näin ollen erityisesti suurelta alaltaan epätasaiseen sisäkuoreen liittyvä eristekerros on avainasemassa työn
onnistumisen kannalta. Varsinaisen tuulettuvan julkisivujärjestelmän toteutukseen liittyvät haasteet saadaan melko hyvin ratkaistua pitkälle kehitettyjen säätövarallisten rankajärjestelmien avulla, joskin väärän tyyppinen rankajärjestelmäkin voi aiheuttaa pohjan tasaisuuden erityisvaatimusten kautta haasteita rakenteen toteutukselle, mutta virheelliset ja kohteen ominaispiirteisiin sopimattomat eristeratkaisut aiheuttavat työmaatoteutuksessa suuria haasteita, lisätyövaiheita ja lisäkustannuksia.

Seuraavissa kappaleissa on esitetty rakennetyyppejä, joissa sisäkuoren epätasaisuuden aiheuttamia haasteita on yritetty ratkaista. Rakennetyyppien soveltuvuutta kulloiseenkin korjauskohteeseen tulee arvioida erikseen kohteen ominaispiirteiden mukaisesti. Rakennetyypit on esitetty liitteessä 1.

6.2

6.2.1

Mineraalivillaeristys

Yleistä

Monissa tuulettuvissa teräsrankaisissa julkisivujärjestelmissä lähtökohtana on rankavälien eristys mineraalivilloilla. Kohteissa, joissa pohjan epätasaisuudet ovat suuret, tulee
kuitenkin huomioida eristevillan asettuminen tiivisti pohjaa vasten myös pehmeitä villoja
käytettäessä. Jotta tämä toteutuisi, tulee kaikista suurimmat betonipinnan rosot piikata
pois ja toisaalta kaikkein syvimmät kuopat täyttää laastilla tai tilkitä eristevillalla. [24;
26.]

41

6.2.2

Eriste

6.2.2.1 Levyeriste
Eristevalmistajilla on lukuisia eri eristevillavaihtoehtoja, joiden joukosta löytyy muutamia
villatuotteita, jotka on suunniteltu erityisesti epätasaisten eristettävien alustojen tasaamiseen. Parocilla on valikoimissaan 30 mm ja 50 mm paksut PAROC UNM 37 –
eristematot, joiden käyttökohteena on mainittu epätasaisten alustojen tasaaminen. Kyseinen villa on pehmeä rullatuote ja se voidaan kokoonpuristaa jopa vain kymmenykseen alkuperäisestä paksuudestaan. Myös Isoverilla on vastaava tuote, ISOVER KH,
jonka käyttökohteiksi on mainittu eristettävän pinnan epätasaisuuksien tasoittaminen.
Myös tätä tuotetta on saatavilla sekä 30 mm että 50 mm paksuisena mattona rullatavarana. Isoverin tuote puristuu noin viidesosaan alkuperäisestä eristepaksuudestaan,
joten yksistään sillä pystyy tasaamaan noin 40 mm epätasaisuuksia alustassa. [27; 28;
70; 71; 72.]

Pelkällä tavanomaisella pehmeällä eristevillalevylläkin voidaan saavuttaa hyvä eristystulos. Rankaväli voidaan ylitäyttää ja kovan pintavillan tai tuulensuojavillan ja villakiinnikkeiden avulla puristaa pehmeä villakerros tiiviisti alustaa vasten. Ylitäyttömahdollisuus riippuu käytettävästä eristepaksuudesta. Tyypillisesti ohuemmat villakerrokset on
mahdollista puristaa kasaan jopa 20 %, mutta paksuilla eristekerroksilla jo 10%:n ylitäyttö voi aiheuttaa haasteita villakerroksen puristamisessa. [71; 72.]

Pehmeät villalevyt yhdistettynä erilliseen tasaavaan villamattoon varmistavat villan hyvän asettumisen pohjaa vasten etenkin, jos suurimmat kolot sisäkuoren ulkopinnasta
on erikseen tilkitty sopivan kokoisilla villapaloilla. Kuitenkin hyvin epätasaisilla alustoilla
voidaan pursottaa uretaanivaahdolla vaakakaistat sisäkuorta vasten, esimerkiksi kerroksittain, jotta voidaan varmistua, ettei koko seinärakenteen korkeudelta muodostu
yhtenäisiä ilmavirtoja. Haastattelut Paroc&Rockwool [13 s. 13; 71; 72; 78.]
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6.2.2.2 Puhalluseriste
Tuulettuvien julkisivuratkaisujen yhteydessä eristemateriaalina on käytetty myös blownin-blanket-menetelmällä, eli kangasharsolla muodostettuun koteloon kuivapuhaltamalla, puhallettua puhalluslasivillaa. Menetelmässä seinärankoihin kiinnitetään ilmaa läpäisevä kangasharso, jonka läpi puhallusletku isketään rankojen muodostamaan kotelotilaan. [39; 65; 66; 67; 68; 59.]

Menetelmästä on puhallusvillaurakoitsijoilla yleisesti kokemusta myös kerrostalokohteiden seinäeristyksistä, mutta kohteissa on useimmiten ollut tuulettuvan julkisivurakenteen rankana paikalla tehty puukoolaus. Urakoitsijoilla on yksittäisiä kokemuksia myös
teräsrankaisista puhalluskohteista, mutta vähien kokemusten vuoksi menetelmä vaatisi
lisää käytännön kokemuksia, eikä edes urakoitsijoille ollut muodostunut yleistä käsitystä puhaltamistyön toteutuksen onnistumisesta. [65; 66; 67; 68; 69.]

Puhallusvillan käytöllä voitaisiin varmistua siitä, että alustan epätasaisuus ei aiheuta
eristystyölle haasteita. Puhallusvilla ei myöskään vaadi mekaanista kiinnitystä rakennusrunkoon ja siten poraamisen tarve on vähäisempi. Toisaalta puhalluksessa puhalluskankaan asentaminen on levyeristeiden käyttöön verrattuna ylimääräinen työvaihe
ja irrallisessa puhallusvillassa on riski eristeiden painumisesta. Puhallusvilla myös vaatii erikseen asennettavan tuulensuojan. [39; 65; 66; 67; 68; 69.]

6.2.3

Rakennetyyppi

Mineraalivillaeristeisenä toteutettu tuulettuva julkisivu on useimmiten tuulettuvien julkisivujärjestelmien toimittajien lähtökohtainen ratkaisu. Kuvassa 14 ja liitteen 1 rakennetyypissä US1 on esitetty tyypillinen mineraalivilloilla eristetty rankarakenne. Korjaustyössä, jossa sandwich-elementtirakenteinen julkisivu puretaan ja tuulettuva julkisivujärjestelmä rakennetaan vanhan epätasaisen sisäkuoren päälle, voidaan pohjan epätasaisuudesta aiheutuneisiin lisähaasteisiin pyrkiä löytämään ratkaisua harkitusta eristysvalinnasta. [13 s. 13; 24; 26.]
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Kuva 14. Pehmeät mineraalivillat puristetaan jäykän tuulensuojavillan avulla tiiviisti alustaa
vasten. [60.]

Luvun 6.2.2 mukaisesti eristykseksi valitaan ratkaisu, jossa ohuella pehmeällä villamatolla tasataan sisäkuoren ulkopinnan epätasaisuudet. Seuraavat villakerrokset valitaan
tapauskohtaisesti riippuen rakenteen tasaisuuspoikkeamista ja kokonaiseristepaksuudesta. Ulommaiseksi eristeeksi valitaan joko tuulensuojaeriste tai villa, jossa on tuulensuojapinta. Ulommaisella eristekerroksella puristetaan villakiinnikkeiden avulla tasaava
villakerros tiiviisti sisäkuorta vasten. Mineraalivillojen palo-ominaisuuksien ansiosta
eristekerros ei vaadi palonsuojausta. [13 s. 13; 21, 25-26 §; 29.]

6.2.4

Detaljiikka

Mineraalivilloilla eristettäessä julkisivurakenteen liittymädetaljiikan yksityiskohdat riippuvat seinärakenteen kasvamisesta, eikä delaljiikalta edellytetä eristekerrosta palolta
suojaavia ominaisuuksia mineraalivillojen hyvien palonkesto-ominaisuuksien ansiosta.
Näin ollen liittymädetaljiikan kannalta oleellista on rakenteen toiminnan turvaaminen
liittyvissä rakenteissa, kuten sokkeleissa, räystäsliittymissä ja ikkunaliittymissä, sekä
sadevedenohjauksen, että julkisivun tuulettumisen kannalta.

Ikkunaliitoksissa on huomioitava julkisivun tuuletusvälin tuulettumisen mahdollistaminen, tuuletusväliin ajautuvan kosteuden poistuminen ikkunarakennetta vaurioittamatta,
ikkunaan kohdistuvan sadevesirasituksen poisohjaus ja ikkunaliittymän lämpötalous.
Tästä voi seurata, että ikkunan asemointia julkisivurakenteessa joudutaan muuttamaan, jottei rakenteeseen muodostu kylmäsiltoja karmin ja apukarmirakenteen kautta.
[10 s. 96.]
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Julkisivuun liittyvien parvekekattojen ja parvekelaattojen kohdalla on puolestaan huomioitava sokkeliliittymän tavoin julkisivun tuuletusmahdollisuuden toteutuminen ja julkisivun tuuletusväliin päätyvän kondenssikosteuden ulostulon mahdollistava detaljiratkaisu. Tällaisissa liittymissä on syytä toteuttaa ylösnostorakenne vähintään 300 mm korkeuteen tason pinnasta, jotta mahdolliset roiske- ja sulamisvedet eivät pääse seinärakenteeseen. Tämä ylösnosto voidaan toteuttaa esimerkiksi tuuletusväliin nostettavalla
peltirakenteella tai vedeneristyskermein. Näiden rakenteiden avulla voidaan hoitaa samalla myös tuuletusväliin päätyvän kosteuden ohjaus ulos seinärakenteesta. [10 s. 96.]

6.3

6.3.1

Kova levyeriste

Yleistä

Kovia levymäisiä lämmöneristeitä ovat erilaiset muovieristeet, kuten polystyreenistä
valmistetut EPS-eristeet, joita kansanomaisesti kutsutaan myös nimellä ”styrox” ja suulakepuristetusta polystyreenistä valmistetut XPS-levyt, kuten Finnfoam, sekä uretaanipohjaiset PIR- ja PUR-eristeet. Lisäksi markkinoilla on muita nykyaikaisia kovia levymäisiä lämmöneristeitä, kuten Kingspanin Kooltherma-fenolieristelevyt. [40; 41; 42;
43.]

Kovia lämmöneristeitä käyttäen on eristemateriaalista riippuen mahdollista päästä villaeristeitä ohuempiin rakennepaksuuksiin materiaalikohtaisten lämmönjohtavuuserojen
vuoksi. Kuitenkin kovat levyeristeet eivät pysty myötäilemään ympäröiviä rakenteita
pehmeiden villojen tapaan, joten eristelevyjen tiivis asentaminen vaatii toisenlaista huolellisuutta levyjen asentamiselta ja toisaalta suurempia vaatimuksia pohjan tasaukselta.
Kovat lämmöneristeet eivät palo-ominaisuuksiltaan ole yhtä hyviä mineraalivillapohjaisten eristeiden kanssa, joten myös palosuojaukseen tulee kiinnittää huomiota. Kovien
eristelevyjen asettuminen epätasaista sisäkuoren ulkopintaa vastaan toteutetaan käytännössä esimerkiksi asentamalla tasaava mineraalivillakerros (ks. 6.2.1.), joka kovalla
eristelevyllä painetaan tiiviisti sisäkuorta vasten. [40; 42; 44; 45; 46; 73.]
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6.3.2

Eriste

Polystyreenipohjaiset eristeet ovat lämmöneristävyydeltään samaa luokkaa uusien
mineraalivillaeristeiden kanssa. Lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λDesign, vaihtelee
seinäeristeillä tuotteesta riippuen kutakuinkin välillä 0,039-0,031 W/(mK). Näiden eristeiden palo-ominaisuudet ovat kuitenkin heikot ja ne vaativat suuria palonsuojaustoimenpiteitä. Näin ollen polystyreenieristeitä käytettäessä ei saada lämmöneristävyydeltään vastaavaa suuruusluokkaa oleviin mineraalivilloihin nähden hyötyä, mutta mineraalivillaeristeistä poiketen joudutaan toteuttamaan palonsuojarakenteita. [45; 46.]

Uretaani- ja fenolipohjaisilla tuotteilla eristeiden lämmönjohtavuus on huomattavasti
pienempi kuin polystyreenieristeillä tai mineraalivillaeristeillä. Esimerkiksi Finnfoamin
tuotteella FF-PIR lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λDesign, on vain 0,022 W/(mK) ja
Kingspanin tuulettuviin P1 luokan julkisivuihin suunniteltu uretaanieristelevyllä Therma
TW57:llä 0,026 W/(mK). Näin ollen uretaanieristeillä päästään huomattavasti ohuempiin rakennepaksuuksiin. Uusi tuulettuva julkisivujärjestelmä ei siten välttämättä kasvata rakennepaksuutta juurikaan, vaikka seinärakenteen lämmöneristävyys saattaa jopa
kaksinkertaistua nykytasolle. [40; 41; 42; 45; 46; 73.]

6.3.3

Palo-ominaisuudet

Markkinoilla on uretaanipohjaisia tuotteita, joiden palo-ominaisuudet ovat muun muassa pinnoitteiden ja eristeen ominaisuuksien avulla saatu sellaisiksi, että ne täyttävät
Ympäristöministeriön asetuksen edellyttämät vaatimukset tietyissä P1-luokan rakennuksissa ilman erillistä palonsuojausta. Myös erikoistuotteet, kuten diffuusioavoimet
Kingspanin Kooltherm-fenolieristeet ovat tuotteita, joita voi sellaisenaan käyttää P1luokan rakennuksien tuulettuvissa julkisivuissa ilman erillistä palonsuojausta ja jopa
ilman eristekerroksen katkoja. [47; 48; 73.]

Kovat levyeristeet ovat usein tuotteita, joiden palotekninen toimivuus on todettu asetuksen 848/2017 pykälän 25 § mukaisella täyden mittakaavan kokeella. Tällöin tuotteiden yksityiskohtaiset ratkaisut on toteutettava täsmälleen kunkin valmistajan omien
testimenetelmässä mukana olleiden rakenneratkaisujen ja -liittymien mukaisesti, eikä
eri valmistajien tuotteita ja liittymäratkaisuja voi soveltaa ristiin. [21, 25 §; 38, 25 §; 47
s. 1.]
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6.3.4

Rakennetyyppi

Kovilla Polyuretaani- tai fenolieristeillä lämmönjohtavuudet ovat huomattavasti perinteisiä villaeristevaihtoehtoja matalammat, joten näillä eristeillä päästään ohuisiin rakennepaksuuksiin. Kovat eristeet vaativat kuitenkin joko alustan sisäkuoren ulkopinnan
huolellista oikaisua tai muuta rakenneratkaisua, joilla eristekerros saadaan asettumaan
tiiviisti alustaa vasten. Käytännössä käyttökelpoisin vaihtoehto on piikata ja tasata kaikkein suurimmat alustan epätasaisuudet, tilkitä villalla mahdolliset kuopat ja asettaa sisäkuorta vasten tasaava villamatto (katso 6.2.1), kuten kuvassa 15 ja liitteen 1 rakennetyypissä US2. Eristelevyt kiinnitetään mekaanisesti sisäkuoreen valmistajien ohjeiden mukaisin kiinnikkein ja kiinnikkeiden avulla eristelevyjen välityksellä painetaan villakerros ja levyt tiiviisti sisäkuorta vasten. [40; 41; 42; 46; 49; 73.]

Kuva 15. Ohuella tasaavalla mineraalivillakerroksella varmistetaan eristelevyjen tiivis asettuminen sisäkuoren ulkopintaa vasten. [80.]

Palonsuoja- ja tuulensuojaratkaisut riippuvat valitusta eristeestä ja kohteen vaatimuksista. Käytännössä kovia levyeristeitä käyttäessä eriste itsessään on tiivis ja toimii tuulensuojana. Palonsuojauksessa käyttökelpoisimpia rakenteita työmaatoteutuksen kannalta ovat sellaiset, jotka eivät vaadi erillistä palonsuojausta, esimerkiksi eristeen pinnassa olevan käsittelyn ansiosta, tai eristekerroksen palon leviämisen etenemistä hidastavia katkoja. Kingspan Kooltherm K15 julkisivueriste, joka eristävältä osaltaan kuuluu paloluokkaan C-s1, d0 ja joka tarvikkeena tumma palosuojalaminaatti ulospäin on
luokkaa B-s1, d0, eikä se siten vaadi kerroskohtaisia eristeen palokatkoja tai ulkopinnan erillistä suojausta. [47 s. 1; 73.]
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6.3.5

Detaljiikka

Kovia levyeristeitä käyttäessä detaljiikassa pätee tuuletuksen ja sadevedenohjauksen
kannalta samat seikat kuin luvussa 6.2.4 on esitetty mineraalivillojen osalta. Kovat levyeristeet ovat kuitenkin palavia ja niitä koskee tuotekohtaiset palonsuojatoimenpiteet.
Käytettäessä eristeitä, joiden palotekninen toiminta on todennettu täyden mittakaavan
palokokeella, tulee detaljiikassa noudattaa huolellisesti valmistajan ohjeistuksia, sillä
palokokeen tulos pätee vain testatulle rakenteelle. [47 s. 1.]

Kingspan Kooltherma K15 -eriste on testattu täyden mittakaavan palokokeella. Kokeen
tulosten perusteella aukkojen pielien suojaukseen riittää rakenne, joka vastaa suojausominaisuuksiltaan 1,0 mm paksua peltiä. Suojaukseen riittää B-s1, d0 –luokan materiaali ilman paksuus- tai suojaverhousluokkavaatimuksia. Kuvassa 16 on esitetty ratkaisu, jossa aukon vieressä eriste on suojattu rappauslevyllä. Toisaalta jo pelkästään
karmi tai apukarmi, joka ulottuu vähintään 10 mm yli eristeen sisäpinnan, riittää aukon
palosuojaukseksi. Eristelevyjen tiivistämiseen toisiaan ja karmia vastaan voi käyttää
tavanomaista polyuretaanivaahtoa. [47 s. 1, 5.]

Kuva 16. Ikkunan pielessä Kingspan Kooltherma K15 -eristeen palonsuojaus on toteutettu
ikkunan karmia vasten viedyllä rappauslevyllä. Tuuletusraon ilmankierron mahdollistamiseksi tulevan vesipellin alla on reikäpelti. [80.]
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6.4

6.4.1

Polyuretaaniruiskutus

Menetelmä

Polyuretaaniruiskutus on menetelmä, jossa nestemäisessä muodossa olevaa polyuretaania ruiskutetaan suoraan eristettävälle pinnalle. Polyuretaani laajenee ja takertuu
tiukasti epätasaiseenkin alustaan, eikä sisäkuoren ulkopintaa siten tarvitse uretaaniruiskutuksen yhteydessä tasata eristystyön onnistumisen kannalta lainkaan. Polyuretaaniruiskutus ei myöskään edellytä eristeelle mitään tukirakennetta tai kiinnikeitä. Kuvassa 17 on esitetty teräsrankojen väliin toteutettu uretaaniruiskutus julkisivussa. [50;
51; 55.]

Kuva 17.

Uretaani on ruiskutettu teräsrankojen väliin. [79.]

Uretaaniruiskutus on menetelmänä nopea. Se kuitenkin edellyttää tiettyjä asioita työmaatoteutukselta. Uretaaniruiskutus on toteutettava hyvän sääsuojauksen alla, jotta
ruiskutustyön yhteydessä uretaania ei kulkeudu tuulen mukana tahrimaan ympäristöä
ja ympäröiviä rakennuksia. Telineet on toteutettava kuten muuraustyössä, eli siten, että
rakennuksen seinustalle muodostuu riittävä tila ruiskutustyön toteutukselle. Ruiskutustyö edellyttää, että alustan ja ruiskutusympäristön lämpötila on yli +10 ºC. [50; 51; 74;
75; 76.]
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6.4.2

Eriste

Ruiskutettavan polyuretaanin lämmönjohtavuus on tuotteesta riippuen noin 0,025
W/mK., joten vaikka rakenteen energiatehokkuutta parannettaisiin vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, on riittävä eristävyys mahdollista saavuttaa jo vain 150 mm eristepaksuudella, jolloin rakennuksen vaipan paksuutta ei tapauskohtaisesti tarvitse merkittävästi kasvattaa. Eristekerroksesta muodostuu lisäksi täysin yhtenäinen ja tiivis, joten
vanhan rungon hallitsemattomat ilmanvuotokohdat saadaan samalla tiivistettyä eristettävältä osalta käytännössä täysin. Tiiveydestä johtuen uretaanieristys ei myöskään
vaadi tuulensuojarakennetta. [19, 24 §; 50; 51; 55.]

6.4.3

Palo-ominaisuudet

Ruiskutettava polyuretaanieriste on luokiteltu eristävältä osaltaan paloluokkaan E ja
siten se vaatii kerrostalokohteissa palosuojausta, joka usein toteutetaan ruiskutettavalla palonsuojamaalilla tai –massalla kohteen palovaatimuksista riippuen. Mahdollista on
suojata ruiskutettu polyuretaani myös levyrakenteella. Eristävän osan paloluokan perusteella asetuksen 848/2017 25§ mukaan eristekerros on kuitenkin katkaistava vähintään kahden kerroksen välein, mikäli rakennus on enintään 28 metriä korkea ja kerroksittain, mikäli rakennus on tätä korkeampi, jotta mahdollista eristekerroksen palon leviämisen etenemistä saadaan rajoitettua. [21, 25 §; 38, 25 §; 52; 55.]

Palonsuojamaalilla suojattu Ekospray-uretaaniruiskutettu rakenne on määritelty paloluokkaan C-s2. Ruiskutettavalla sementtikuitupohjaisella palonsuojapinnoitteella suojattu Ekospray-ruiskutus määritellään kuuluvaksi paloluokkaan B-s1, d0. Käytännössä siis
kerrostalokohteissa uretaaniruiskutuksen suojaus palonsuojamaalilla ei täytä riittäviä
tuuletusvälin pintaluokkavaatimuksia. Uretaaniruiskutus ei eristävältä osaltaan täytä
luokan B-s1, d0 vaatimuksia, joten asetuksen 848/2017 pykälän 26 mukaisesti eristeen
ulkopinnan rakenteiden on suojattava eristettä palolta EI30 rakennusosaa vastaavalla
rakenteella tai tuuletusvälin sisäpinta, eli käytännössä lämmöneristeen pinta, on suojattava luokan K2 30, A2-s1, d0 suojaverhouksella, esimerkiksi levytyksellä. [19, 25-26 §;

38, 25-26 §; 50; 51; 53; 54; 55; 56.]
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6.4.4

Rakennetyypit

Uretaaniruiskutus muodostaa täysin yhtenäisen yksiaineisen ja saumattoman eristekerroksen, eikä se aseta juuri vaatimuksia ympäröiville rakenteille tai ruiskutusalustalle,
eikä tiiveyden johdosta rakenne vaadi tuulensuojaa. Rakenteen määräysten mukaisen
toimimisen kannalta eristys vaatii kuitenkin palosuojauksen, joka on uretaaniruiskutusta
käytettäessä merkittävin rakenteeseen vaikuttava tekijä. Niinpä rakennetyyppi (liite 1
rakennetyyppi US3) uretaaniruiskutukselle muodostuukin itse uretaanin lisäksi palokatkoista ja palonsuojarakenteesta, joka voi olla ruiskutettava tuote tai levymäinen ratkaisu, sekä itse julkisivurakenteesta. Kuvaparissa 18 on uretaaniruiskutus julkisivussa ja
sen päälle toteutettu Monokote-palonsuojaruiskutus.

Kuva 18. Uretaaniruiskutuksella eristetyn seinän palonsuojauksen toteutus sementtipohjaisella Monokote-palonsuojaruiskutuksella. [81.]
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7

Yhteenveto

Insinöörityössä selvitettiin sandwich-elementtirakenteisen julkisivun ulkokuoren purkuun ja uuden tuulettuvan julkisivurakenteen suunnitteluun liittyviä seikkoja ja ongelmakohtia. Tavoitteena oli löytää rakenneratkaisuja julkisivukorjaushankkeeseen siitä
lähtökohdasta, että vanhan sisäkuoren ulkopinta on hyvin epätasainen. Tässä opinnäytetyössä esitetyillä periaatteellisilla rakennetyppien ratkaisuilla sisäkuoren epätasaisuuksien vaihtelut olisivat hallittavissa niin teknisesti kuin taloudellisesti.

Työstä muodostui selvitys ulkokuoren ja purun, sekä uuden tuulettuvan julkisivujärjestelmän suunnittelussa huomioitavista asioista. Työssä on esitelty monia rakenneosakohtaisia ongelmia ja niiden ratkaisuja, sekä työn kiteyttävät kolme vaihtoehtoista
rakennetyyppiä tällaisen julkisivukorjauksen toteuttamiseksi.

Työssä on koostettu yhteen aikaisempien ohjeistuksien aineistoa ja sovellettu uusia
2018 vuoden alusta voimaan astuneita ajantasaisia rakentamismääräyksiä, sekä tällä
hetkellä markkinoilla olevia tuoteratkaisuja eristeiden ja rankajärjestelmien osalta.
Työssä esitetään myös urakoitsijoiden nykyään käyttämiä menetelmiä. Tutkimustyön
tuloksia on mahdollista soveltaa laajasti julkisivukorjaustyön pohjana, kun kulloisenkin
kohteen erityisominaisuudet ja mahdolliset muuttuvat määräykset otetaan huomioon.
Työ voi toimia myös aiheeseen perehtymisen materiaalina suunnittelijalle, joka ei tarkkaan tunne tällaisen korjaustyön perusteita. Työtä on mahdollista jatkaa uusien menetelmien kehitystyön edetessä ja toisaalta kartoittamalla laajamittaisesti esimerkiksi kustannuspuolta eri suunnitteluratkaisujen välillä.

Varsinaista ongelmaa, sisäkuoren ulkopinnan epätasaisuutta ja siitä seuraavia ongelmia, on käytännössä mahdotonta ratkaista aukottomasti, ellei tiedetä ja tunneta, millainen sisäkuori todella on. Kuitenkaan sisäkuorien epätasaisuudesta ja esimerkiksi ilmatiiveydestä tai ilmatiiveyden muutoksista julkisivukorjaustyön yhteydessä ei ole saatavilla tutkimustietoa tai tilastotietoa. Toisaalta tapauskohtainen poikkeavuus on niin suurta,
ettei keskimääräistyksillä saavuteta suunnitteluratkaisuja valitessa hyötyä, vaan käytännössä on varauduttava pahimpaan vaihtoehtoon, ellei kohteen ominaisuuksia etukäteen selvitetä. Näin ollen tässä työssä olevat esimerkkirakennetyypit toimivat suunnittelun pohjana ja suunnittelutyön perustaksi on otettava kohteen ominaisuudet, jotta saavutetaan kohteeseen sopiva hyvän lopputuloksen aikaansaava rakenneratkaisu.
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