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elääkseen. Sekin on hyvä muistaa, että rakennusta pitää aina tietyn väliajoin huoltaa, jotta sen käyttöikää saataisiin kasvatettua ja mahdollisia sisäilmaongelmia estettyä.
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The subject of the thesis was the repair of air leaks in a ventilated floor. The aim of
the work was to go through wooden floorboards and their possible causes of indoor
air problems. In addition, the thesis presented as an example a floor that had undergone a lot of refurbishment and still appeared to have an indoor air problem. The
purpose was to investigate the subject more closely and make a repair plan to fix
the air leaks and base floor in the house. The goal was to get a healthy home to live
in.
Floors with crawlspace cause many indoor air problems in Finland, if the tightness
of the construction was not invested sufficiently in during the construction phase, so
there will be a problem with the aging of the house. In addition, construction waste
is generally left in the crawlspace during the construction, which then start to compost over time. This in turn will lead to microbial growth, and spores begin to spread
to room space from the building's air leakage sites, causing respiratory symptoms
to house users.
However, the main cause of indoor air problems is humidity. If the building is technically correct, there should not be microbial problems. Of course, potential leaky
pipes are always possible, but hot water pipes, for example, should always be installed on the surface, not inside the structures, so that any leaks can be detected
earlier. Mold needs moisture, a suitable temperature and nutrients to live. It is also
good to remember that the building must always be serviced at certain intervals in
order to increase its lifetime and prevent possible indoor problems.
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1 JOHDANTO
Tuulettuva alapohja on perinteinen perustamistapa, jota on käytetty jo satoja vuosia
omakotitalojen rakentamisessa Suomessa. Ensimmäiset rakennukset olivat
yleensä hirsitaloja, jotka rakennettiin kivien päälle. Yleensä entisaikaan talot rakennettiin korkealle ja hyville rakennuspaikoille, jossa sadevedet laskivat pois rakennuksesta ja alapohja jätettiin hyvin tuulettuvaksi. Rakennukset ovatkin rakenteellisesti toimineet kohtuu hyvin. Ongelmia olivat lämmönhukat, lattian kylmyys ja vetoisuus rakennuksessa. Sekä se, että lattioiden tiiveys ei ollut aivan nykyluokkaa.

1.1 Työn taustaa
1930-luvulla alettiin rakentamaan nykyisen kaltaisia rossipohjataloja. Sotien jälkeen
se oli yleisin perustamistapa. Rakenteita on vuosien varrella koitettu parannella ja
korjailla, välillä huonommalla ja välillä paremmalla menestyksellä. Tästä esimerkkinä multapenkkiperustus, jolla saatiin estettyä alapohjan vetoisuutta, mutta myöhemmin huomattiin haittana alimmaisten hirsien lahoaminen.
Tuulettuva alapohja on vanha tapa rakentaa, josta on ajan saatossa kertynyt paljon
tietoa erilaisista ongelmakohdista ja niiden ehkäisystä. Ennen tämä oli yleisin perustamistapa pientaloissa ja käytännössä ainoa oikea tapa rakentaa. Ajan saatossa
rossitilarakentaminen on vähentynyt 1960-luvun jälkeen, koska niiden ongelmat
ovat tulleet esille. Näistä yleisimmät ongelmien syyt ovat olleet vesien kulkeutuminen talon alle, riittämätön tuuletus ja erilaisten orgaanisien aineiden jättäminen maaperään. Tästä esimerkkinä ovat vanhat muottilaudat, jotka ovat alkaneet kompostoitumaan ajan kuluessa.
Nykyisen tietotaidon mukaan voidaan rakentaa rakennusfysikaalisesti toimiva alapohja, joka kestää ja joka ehkäisee monia kosteusrasituksia. Tästä esimerkkinä ovat
maaperän eristäminen ja puhdas pesty sepeli talon alla maaperässä. Nämä keinot
vähentävät huomattavasti talon kosteusrasitusta. Sekin on nykyään huomattu, että
tuulettuva alapohjaratkaisu myös estää tehokkaasti radonkaasujen pääsyn huoneilmaan. Tuulettuvan alapohjan suosio on alkanutkin nykyään taas kiinnostamaan
omakotitalorakentajia.
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1.2 Työn tavoitteet
Tavoitteena on tutkia omakotitalojen tuulettuvien alapohjien riskirakenteita ja niiden
rakennusfysikaalisia

käyttäytymisiä,

mahdollisten

ilmavuotojen

pääsyä

huoneilmaan sekä kuinka estää sinne niiden pääseminen. Tarkoituksena on tehdä
selkeä ja hyvä opinnäytetyö, josta olisi hyötyä tuleville rakentajille, jotka aikovat
tehdä alapohjaremontin. Tämän tarkoituksena on helpottaa

suunnittelutyötä ja

antaa hyviä ideoita tulevia toteutuksia varten. Taloja, joissa on alapohjaongelmia
löytyy Suomesta todella paljon ja tarvetta näiden kunnostamiseen löytyy.

Opinnäytetyön aikana rakennetaan samalla esimerkkikohdetta ja tutkitaan siitä
mahdollisia ilmavuotoja. Tästä löytyy liitteenä projektityö, jossa kerrotaan tarkemmin
tämän esimerkkikohteen aikaisemmista remonttivaiheista. Tarkoituksena on pitää
työn etenemisestä päiväkirjaa ja liittää joitakin valokuvia projektin kulusta tähän
työhön.

Kohteessa

ollaan

jo

tehty

perusparannuskorjausta

ja

siellä

on

alapohjarakenteet avattu keraalleen, mutta silloin näytti niin kuivalta, että vanhat
eristeet ja rakenteet päädyttin jättämään vaihtamatta. Jälkeenpäin ajateltuna monta
asiaa tehtäisiin toisin ja remontissa alapohjan puhdistaminen olisi pitänyt ottaa
vakavasti. Nyt tavoitteena on uusia täysin alapohjarakenteet, minkä jälkeen voidaan
puhaltaa uudet selluvillat vanhojen kutterilastujen tilalle.
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2 RAKENNUSMÄÄRÄYKSET

2.1 Ryömintätilainen alapohja C2 kosteus
Tuulettuvan alapohjan kosteusteknillisiä määräyksiä ovat:
1. Alapohjan ryömintätila on rakennettava niin, että sinne ei keräänny vettä ja
tuuletus pitää olla riittävä. Myöskin ilmankosteuteen on puututtava, jotta siitä
ei ole haittaa rakenteille. (A 782/2017, 5. luku, § 19.)
2. Uuden rakennuksen alla, rakennuksen vierellä ja ryömintätilan alustäytössä
salaojituskerroksena toimivassa vierustäytössä ei saa olla humusmaata.
Sekä kosteuden vaikutuksesta lahoavia tai hajoavia orgaanisia aineita eikä
rakennusjätettä. (A 782/2017, 2. luku, § 9.)
3. Sade- ja sulamisvesien pääsy ryömintätilaan on estettävä. Sitä voidaan estää salaojituksella, maanpintoja voidaan muokkailla ja sadevedet voidaan
johtaa esimerkiksi hulevesikaivoon.
4. Maaperän kosteus, joka nousee kapillaarisesti, voidaan estää salaojituskerroksella esimerkiksi 6…16/32 mm pestyä sepeliä vähintään 200 mm salaojakorkeuden yläpinnalle. Myöskin pinta voidaan kosteuseristää, kunhan
vesi ei pääse lammikoitumaan sen päälle tai sitten pinta tehdään vettä läpäiseväksi.
5. Kesäaikana suhteellinen kosteus voi nousta korkeaksi ryömintätilassa,
koska ilma on viileämpää siellä kuin ulkona. Kosteusrasitusta voidaan vähentää maaperän lämmöneristämisellä.
6. Ryömintätila pitää tuulettaa siten, että sinne ei jää tuulettumattomia tiloja.
Se voidaan tuuletta yleisemmin sokkelin tuuletusaukkojen tai putkien kautta.
Sitä voidaan myös tuulettaa koneellisesti ja painovoimaisesti.
7. Ryömintätilan pinta-alasta pitää olla vähintään 4 promillea tuuletusaukkoja,
jotka sijaitsevat vähintään 150 mm korkeudella maaperästä ja niiden vähimmäiskoko on 150 cm² Niiden enimmäisväli on 6m toisistaan ja ne sijoitetaan, tasaisin välein ulkoseinälinjaan, jotta alapohja pääsee tasaisesti tuulettumaan kauttaaltaan. Ryömintätilassa väliseinien kohdalle tehdään vähintään 300 cm² olevat aukot.
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8. Jos seinärakenne läpäisee sisäilman vesihöyryä tai ilmaa haitallisessa määrin, sen estämiseksi rakenteeseen voidaan asentaa tuulensuojalevy, ilmansulkupaperi tai höyrynsulkumuovi.
9. Avohuokoisten lämmöneristyksen, esimerkiksi mineraalivillan lämpimän
puolen vesihöyryvastus pitää olla viisinkertainen, kuin mitä on kylmällä puolen oleva vastaava vesihöyryvastus. Muuten seinärakenteeseen on laitettava höyrynsulku aina lämmöneristyksen lämpimälle puolelle. Mikäli tämän
voi erilaisin tutkimuksin tai kokemuksin kumota, tästä voidaan poiketa, kunhan rakenne saadaan kosteusteknisesti toimintavarmaksi.
10. Ryömintätilaan on rakennettava huoltoluukku, josta pääsee tarvittaessa ryömintätilaan tarkastelemaan sitä.
11. Ryömintätilassa ei saa olla mitään orgaanista ainetta maanpinnalla, esimerkiksi muottilautoja ja rakennusjätettä.
12. Ryömintätilan korkeus pitää olla vähintään 800mm. (Suomen RakMk C2
1998, 3, 6-7.)

2.2 Terveellisyys
Terveydensuojelulain 26. §:n mukaan mikrobit eivät saa aiheuttaa terveyshaittaa
rakennuksessa. Sisäilmaohjeen mukaan rakenteiden sisällä oleva mikrobikasvu on
terveyshaitta, jos voidaan olettaa, että mikrobit tai niiden aineenvaihduntatuotteet
voivat päästä huoneilmaan. Tuulettuva rossitila on suoraan yhteydessä ulkoilmaan
ja sen kosteuteen. Ryömintätilan ilmaan voi nousta kosteutta myös maaperästä tai
pintavetenä ulkoa päin. Homeen kasvulle mahdollistavat olosuhteet, jotka esiintyvät
ryömintätilan pinnoille ajoittain ja paikallisesti. Laajan homekasvuston ja lahon esiintymistä ei voida pitää normaalina tilanteena. Näkyvää hometta esiintyy puurakenteissa alapohjassa ja se saa peittää 5-10 %. Myöskään rossitilasta ei saa päästä
korvausilmaa sisäilmaan. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
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2.3 Lämmöneristys
Rakennuksen vaipan ilmanpitävyys pitää olla niin hyvä, että mahdolliset ilmavuodot
eivät saa olla haitallisia rakennuksen käyttäjille tai siitä ei saa aiheutua merkittävää
haittaa talon rakenteille ja ilmanvaihtojärjestelmä voi suunnitellusti toimia. Rakentamisen aikana pitää rakentaa huolellisesti rakenteiden liitokset ja läpivientikohdat
sekä tarvittaessa tehdä rakenteisiin erillinen ilmansulku.
Lämmöneristys alapohjassa suunnitellaan routaeristyksen kanssa yhdessä. Sekä
mahdollisen rakennuksen vaippaan kuulumattoman perusmuurin eristyksen kanssa
ja tämä on toteutettava niin, että routavaurioilta vältytään. Lämmöneristyksen suunnittelussa on huomioitava rakennuksen oikea lämpö- ja kosteustekninen toiminta.
U-arvo ryömintätilaan rajoittuvalla alapohjalla on 0.17W/m2 ja tuuletusaukkojen
määrä enintään 8 ‰. (Suomen RakMk C3 2010)

2.4 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeistus
Ryömintätilan keskeisimpiä kunnossapitoasioita ovat pintavesien pois johtaminen ja
salaojien kunnossa pitäminen. Rossitilan käyttäytymistä pitää seurata säännöllisesti
rakentamisen ja korjaustöiden jälkeen aina kolmen vuoden ajan. Kun rakenne on
todettu kosteusteknisesti toimivaksi, tämän jälkeen olisi hyvä seurata kahdesti vuodessa tämän toimintaa.
Ryömintätilaa tarkastaessa on tarkkailtava, onko mahdollisia lammikoita tai merkkejä siitä näkyvissä, onko kosteutta tiivistynyt pinnoille ja onko puurakenteissa vaurioita, esimerkiksi painumaa tai lahoa. Myöskin on tarkastettava, toimiiko koneellinen ilmanvaihto tai onko tuuletusaukot edelleen auki, toimivatko pumput ja mikä on
viemäreiden kunto. Ryömintätila on pidettävä puhtaana ja se on huoltomiehen tehtävä. Siellä ei saa olla orgaanista ainesta ja sinne ei saa varastoida mitään tavaraa.
(Sisäilmayhdistys ry 2019.)

13

3 PUINEN ALAPOHJARAKENNE

Kuvio 1. Tuulettuva puurakenteinen alapohja (RIL 255-2014).

3.1 Riskit
Puunrakenne vaurioituu helpommin kuin esimerkiksi betonirakenne. Se on altis lahovaurioille, joista pahin on lattiasieni. Hyönteiset aiheuttavat myös vauriota. Kosteusvauriot voivat aiheuttaa kantavuuden menetyksen rakenteessa ja tämän voi aiheuttaa putkivuodot rakenteen sisällä tai vesivuodot yläpuolisista märkätiloista.
Lämmöneristysmääräykset tekevät myös rakenteen kosteusteknisen toteutuksen
vaikeaksi. Puinen rakenne läpäisee ilmaa enemmän kuin kivirakenne ja näin ollen
se on vaikeampi saada täysin ilmatiiviiksi.
Ryömintätilassa olevat epäpuhtaudet kulkeutuvat herkästi vuotokohdista huoneilmaan. Ilmavuodot voivat aiheuttaa vedon ja kylmyyden tunnetta sekä se voi kon-
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densoitua rakenteiden pinnoille tai sisälle. Elementtirakenteisissa taloissa, niiden liitoskohdissa ja ryömintätiloissa voi olla tiiveydessä puutteita. Kuviossa 1. näytetään
miten höyryn-/ilmansulku pitäisi asentaa, jotta vältytään epäpuhtauksien kulkeutumiselta sisätiloihin.
Alapohjan lisälämmöneristyksen laittaminen voi aiheuttaa rakenteen toimimista
epäedulliseen suuntaan. Puulämmityksestä luopuminen vähentää rossitilan tuuletusta. Muun lämmitysjärjestelmän muuttaminen huonontaa ryömintätilan kosteusteknistä toimintaa. Esimerkiksi lämpöputkien siirto alapohjarakenteesta huonetiloihin alentaa ryömintätilan lämpötilaa. Tuuletuksen puutteellisuus lisää kosteusvaurioiden riskiä. Näitä esimerkiksi ovat tukitut tai kiinni unohtuneet tuuletusluukut ja ladotuissa perusmuureissa laastisaumoilla tiivistäminen. Maanpinnan nousu ja kasvillisuuden kasvaminen rakennuksen ympärillä aiheuttaa vaurioita. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)

3.2 Yleisimmät kosteus- ja homevaurioiden syyt

Kuvio 2. Tuulettuvan alapohjan korjausehdotus (RT 80-10712).
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Perustus- ja alapohjarakenteisiin kohdistuu voimakkaimmin kosteusrasitusta kuin
muihin rakennuksen rakenneosiin. Se on jatkuvasti alttiina maaperän kosteudelle
ja pohjaveden pinta tuottaa ongelmia. Myös pintavedet ja vajovedet sekä sisäilman kosteus rasittavat alapohjarakenteita. Sitten painesuhteiden takia korvausilmaa tulee alapohjarakenteiden kautta huoneilmaan ja vähäisetkin vauriot alapohjassa saattavat tuoda homeen hajua sisätiloihin. Kuviossa 2. on esitelty yleinen
vaurio tilanne ja tyypillisimmät kosteus- ja homevaurioiden vaurioiden syyt ovat:
1. Pintavesien kulkeutuminen rakennukseen
2. Sadevesijärjestelmän puutteellisuus
3. Pintavesien kulkeutuminen rossitilaan ja muihin rakenteisiin
4. Paineellisen veden tunkeutuminen rossitilaan ja muihin rakenteisiin
5. Veden kapilaarinen nousu kivijalasta rakenteisiin
6. Salaojien toimimattomuus
7. Rossitilan korkea kosteus
8. Kosteuden kulkeutuminen diffuusiolla
9. Kosteuden kulkeutuminen konvektiolla
10. Sadeveden tunkeutuminen rakenteiden epätiiveyskohdista
11. Putkivuodot
12. Rossitilan riittämätön tuuletus
13. Orgaaniset aineet ryömintätilassa. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
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3.3 Tuuletus

Kuvio 3. Tuuletusaukkojen sijainnit

Ryömintätilan tuuletus hoidetaan sokkeliin asennettavien tuuletusaukkojen avulla ja
sitä voidaan tehostaa katolle vietävän tuuletusputken avulla. Tuuletuksen voi hoitaa
painovoimaisesti tai koneellisesti. Tuuletusaukot pitää suojata ritilöillä, jotta eläimien
pääsy rossitilaan estetään. Aukkojen vähimmäiskoko on 150cm2 ja ryömintätilan
pinta-alasta tuuletusaukkojen yhteenlaskettu pinta-ala oltava vähintään 4‰.
Tuuletusaukkoja sijoitetaan ympäri taloa ja ne pitää olla alle 6 metrin päässä toisistaan. Aukkojen on oltava vähintään 150mm korkeammalla kuin maanpinta ja jos
ryömintätilan sisällä on muuri, siinä oltava tuuletusaukot vähintään kaksi kertaa
isommat kuin sokkelissa olevat aukot. Kuviossa 3. näytetään miten tuuletusaukot
pitäisi sijoittaa perusmuuriin.
Ryömintätilan painovoimaista tuuletusta voidaan tehostaa koneellisella tuuletuksella, tuuletusputken viennillä katolle tai tuuletusaukkoja lisäämällä. Koneellinen
tuuletus pitäisi varustaa termostaatilla, jotta ryömintätila ei pääsisi liian kylmäksi ja
hälytyksellä vikatapauksen varalle. Kesällä tuuletus on tärkeä asia ja sitä voidaan
tehostaa tarvittaessa koneella. Kesäisin suhteellinen kosteus ja ulkolämpötila on
korkea, kun taas ryömintätila on viileämpi, jolloin kosteus saattaa tiivistyä rakenteisiin. Hyvä tuuletus lämmittää rossitilaa ja näin ollen se vähentää veden kondensoitumista alapohjarakenteisiin kesäaikaan. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
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3.4 Mikrobit
Suomessa mikrobipitoisuudet ilmassa vaihtelevat paljon eri vuodenaikojen mukaan.
Esimerkiksi talvella se on tosi vähäistä. Täysin kuivassa ympäristössä mitkään mikrobit eivät kasva, mutta niiden itiöt ovat lepotilassa ja säilyvät elinkelpoisina. Tällöin
suhteellinen kosteus on alle 30%, kun taas ilman suhteellinen kosteus on yli 70%,
mikrobikasvu on todennäköinen. Suotuisissa oloissa homekasvusto voi kehittyä jo
muutamassa päivässä. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
Puu, kipsikartonkilevy, tapetti ja monet selluloosapitoiset materiaalit ovat ravinnonlähteitä homeille. Useimmille lajeille riittää pelkästään vain huonepöly ravinnoksi.
Useimmat homesienet kasvavat +5…+35 asteen lämpötilassa ja optimaalinen
lämpö on +20…+25 astetta. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
Tyypillisiä sieni-itiötä ovat Cladosporium (85%), Penicillium (4%), Botrytis (2%), Fusarium (0,8%), Aureobasidium (0,5%), Geotrichum (0,5%), Verticillium (0,5%) ja
Mucor (0,2%). Ruskolahottajat aloittavat puun lahoamisen, tästä tunnetuin on lattiasieni. Se voi kuljettaa tarvitsemansa kosteuden rihmastonsa avulla ja siten levitä
kuiviinkin rakennuksen osiin. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
Sädesienet ovat maaperän bakteereja, joilla on myös rihmastot ja ne levittävät itiöitä. Nämä ovat tyypillisiä kosteusvauriomikrobeja ja ne esiintyvät yleisemmin maaperässä ja ne voivat kulkeutua ilmanvaihdon, vaatteiden, kenkien tai juuresten
kautta huoneilmaan. Sen tyypillinen haju on maakellarimainen, joka tarttuu helposti
vaatteisiin. (Hengitysliitto 2019.)
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3.5 Routa

Kuvio 4. Roudan syvyys rakennuksen vierustalla (RT 81-10590).

Routimisella tarkoitetaan sitä, että vesi alkaa jäätyä maan huokosissa ja tämän seurauksena maakerroksen tilavuus muuttuu. Routa ei saa päästä anturoiden alle. Se
on estettävä jo rakentamisen aikana. Talvella rakennettaessa perustuksia on huolehdittava siitä, että maa ei ole jäässä anturoita tehdessä. Kun maa alkaa keväällä
sulamaan, se alkaa samalla painumaan. Myöskin routasuojauksista on huolehdittava, että pakkanen ei pääse kivijalan alle ja tämän seurauksena nostamaan taloa.
(Aaltonen. 2012)

Roudan syvyyteen vaikuttaa pakkasmäärä, keskilämpötila, lumikerroksen paksuus,
maa-aineksen lämmönjohtavuus, lämpökapasiteetti, vesipitoisuus, pintakasvillisuus, rakennus ja perustusten rakenne. Kuiva maa-aines jäätyy aina syvemmältä
kuin märkä maalaji. Maalajeissa on eroja. Ne ovat routivia tai routimattomia maaleja.
Yleensä routimaton maalaji on hiekkamoreeni, soramoreeni, hiekkainen soramoreeni, sorainen hiekkamoreeni, sorainen hiekka, hiekka ja sora. Kuviossa 4. on esiteltynä roudan syvyys rakennuksen vierustalla. Pohjatutkimus kannattaa tehdä aina
ennen rakentamista. Sillä saadaan lähtötiedot rakennuspohjan routaantumisesta.
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Tämän tiedon avulla voidaan suunnitella ja toteuttaa toimiva routasuojaus. Kuviossa
5. on rakennekuva, jossa näytetään routaeristeen sijoitus sokkelin vierustalla. (Suomen RakMk B3 2004, 7)

Kuvio 5. Routasuojaus tuulettuva alapohja (RT 81-10590).

3.6 Radon
Radon on väritön, hajuton ja mauton radioaktiivinen jalokaasu. Sitä esiintyy suomalaisissa kodeissa enemmän kuin monissa muissa maissa. Pitkäaikainen oleskelu
korkeassa radonpitoisuudessa saattaa lisätä riskiä sairastua keuhkosyöpään, joten
siltä on hyvä turvautua. Helpointa ehkäistä radonkaasun pääsy sisätiloihin on heti
talon rakennusvaiheessa siihen puuttuminen ja riittävän tiivis talo. Talvella radon
nousee herkemmin huonetilaan, koska ulkona maa on jäässä. Tuulettuvissa alapohjissa esiintyy huomattavasti vähemmän radonongelmaa, jos vertaa muihin perustusratkaisuihin. Ongelmia voi kuitenkin syntyä, jos on puutteellinen tuuletus ryömintätilassa tai jos on paljon ilmavuotoja alapohjassa. (Stuk 2019.)
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3.7 Ilmavirtauksien ja paine-erojen mittaaminen
Ilmavirtauksien ja paine-erojen mittauksia tehdessä on pidettävä rakennuksen ilmanvaihto normaalisti käynnissä ja kaikki ikkunat sekä ovet suljettuina. Huonetilaa
tutkiessa paine-ero ja ilmavirtausmittauksin voidaan selvittää mahdolliset epäpuhtauksien kulkureitit, koska tutkittava huone voi olla täysin terve ja mahdollinen huono
ilma tuleekin muualta rakennuksesta. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
Tutkimusmenetelmiä ovat merkkisavut ja jälkiaineanalysaattorit. Merkkisavut ovat
helppokäyttöinen ja edullinen tapa etsiä rakennuksen ilmavirtaus- tai ilmavuotokohtia. Pidempiaikainen ilmavirtauksien seuraaminen onnistuu jälkiaineanalysaattorien
avulla, mutta tämä tapa on aina kalliimpi ja monimutkaisempi. (Sisäilmayhdistys ry
2019.)
Merkkisavutestit perustuvat silmin tehtävään havainnointiin. Savua päästetään pullosta sopiva määrä kohtisuoraan oletettua ilmanvirtaussuuntaa kohden ja seurataan
sen liikettä. Myöskin suurempia savukokeita voidaan tehdä, jolloin voidaan seurata
suurempaa kokonaisuutta rakennuksessa. Jälkiainemittausmenetelmiä tehdessä
rakennukseen päästetään jälkiainetta, esimerkiksi rikkiheksafluoridia SF6 ja sitä
seurataan kaasuanalysaattoreilla. Käytetty aine ei esiinny luonnossa. Se vähentää
virheitä mittaustuloksissa. Jälkiainemittauksen hyötyinä voidaan pitää sen huomaamattomuutta, useiden kohtien tarkkailua ja ilmavirtauksien suuruuden arviointia. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
Paine-eron mittauksilla saadaan selville rakennuksen sisäisiä painesuhteita. Voidaan mitata sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa sekä huonetilojen ja rakenteiden
välisiä painesuhteita. Mittauksia tehdään hetkellisesti tai jatkuvana mittauksena.
Mittaukset tehdään usein sähköisillä paine-eromittareilla. Paine-erot ovat yleensä
pieniä, noin 0…50 Pa:n luokkaa. Mittauksia tehdessä on huomioitava olosuhteet,
esimerkiksi tuulen vaikutus, kun tuloksia analysoidaan. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
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Ilmavirta kulkee aina ylipaineesta alipaineeseen. Rakennuksen painesuhteisiin vaikuttaa ilmanvaihto, lämpötilaerot ja tuuli. Tyypillisiä ongelmatiloja on taloissa, joissa
on koneellinen poistoilmanvaihto ja korvausilmasta ei ole huolehdittu riittävästi. Tällöin on mahdollista, että ilma tulee alapohjarakenteista ja sieltä tulee myös mahdollisesti mikrobiperäistä hajua. Painesuhteisiin vaikuttaa lämpötila: mitä kylmempi
ilma on ulkona ja mitä lämpimämpi ilma on sisällä, rakennuksen alaosaan muodostuu alipaine ja vastaavasti yläosaan ylipaine. Tässä tapauksessa ilmavirtauksia
saattaa nousta alapohjarakenteista huonetilaan ja lämmin ilma nousta yläpohjarakenteista ulospäin. Hajuongelmia saattaa hetkellisesti esiintyä tuulen vaikutuksesta.
Tämä ilmiö esiintyy yleisimmin korkeissa rakennuksissa ja aukeilla tonteilla esimerkiksi meren rannalla. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
Rakennuksen ilmavirtauksiin vaikuttaa rakenteiden ilmatiiveys. Ilmavirtausreittejä
ovat yleensä halkeamat, rakenteiden saumakohdat (esimerkiksi seinän ja lattian
raja), pistorasiat, kaikki mahdolliset läpiviennit, tarkastusluukut ja kulkuluukut. Mahdollisesti myös putkikanaalit kuljettavat mikrobeja rakennuksen ulkopuolelta huonetilaan. (Sisäilmayhdistys 2019.)
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4 TYYPILLISIÄ PUURAKENTEISIA ALAPOHJAN
RAKENNEMALLEJA
Tässä luvussa on esiteltynä erilaisia puurakenteisia alapohja rakennemalleja. Nämä
RT-ohjeet soveltuvat käytettäviksi suunnitelmien liitteenä rakennushankkeessa tavanomaisissa olosuhteissa. Suunnittelijan tehtävä on tarkistaa, että nämä rakennetyyppileikkaukset soveltuvat kyseiseen kohteeseen. Kuvio 6. on perinteinen puurakenteinen alapohjarakenne, jossa pintamateriaalina on lattialaudoitus. (RT-kortti 8311009.)

Kuvio 6. Alapohjarakenne lattialaudoitus (RT 83-11009).
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Kuviossa 7. vanerin ja lastulevyn välissä on käytetty askeläänieristyslevyä, vaimentamaan mahdollisia askelääniä. Pintamateriaalina voidaan käyttää esimerkiksi laminaattia.

Kuvio 7. Alapohjarakenne rakennuslevy (RT 83-11009).
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Kuviossa 8. on teräsbetonilaatta valettu kumibitumikermillä päällystetyn vanerin
päälle ja tämä rakenne mahdollistaa lattialämmityksen käyttämisen. Tässä pintamateriaalina on käytetty klinkkerilaattaa.

Kuvio 8. Alapohjarakenne laatoitus (RT 83-11009).
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Kuviossa 9. on tyypillinen alapohjarakenne märkätilasta, jossa teräsbetonilaatan
päällä on käytetty sertifioitua siveltävää vedeneristejärjestelmää. Tämä rakenne
mahdollistaa lattialämmityksen käyttämisen. Pintamateriaalina käytetään lattialaattaa.

Kuvio 9. Alapohjarakenne vesieristys (RT 83-11009).
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Kuviossa 10. on teräsbetonilaatta valettu havuvanerin päälle ja tämä rakenne
mahdollistaa lattialämmityksen laittamisen. Pintamateriaalina voidaan käyttää laminaattia.

Kuvio 10. Alapohjarakenne betonilaatta (RT 83-11009).
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5 CASE: OMAKOTITALO 1962

5.1 Yleistä
Kohde on vuonna 1962 rakennettu puurakenteinen omakotitalo. Se on perustamistavaltaan osaksi rossipohjatalo sekä toiselta puolelta maanvarainen. Siinä on harjakatto, jossa on alkuperäinen konesaumapelti. Lämmitysmuoto on vesikiertoinen ja
se lämpenee sähköllä.
Kohdetta on aloitettu vuonna 2012 peruskorjaamaan ja se on jatkunut kohta seitsemän vuotta. Asunnon rakenteet on aukaistu ja kaikki vanhat lastulevyt on poistettu,
lukuun ottamatta kylmälle vintille johtavan portaikon tilaa. Ulkoseiniin on lisätty
50mm lisäeristys, alkuperäisen 100mm lasivillan lisäksi. Ala- ja yläpohjassa on noin
400mm kutterilastueriste, joka on jätetty sinne remontin jälkeen, koska se on näyttänyt aivan uuden veroiselta, ainoastaan osa huonoista puruista on vaihdettu selluvillaan.
Wc-tila ja vaatehuone on yhdistetty yhteiseksi tilaksi ja tämä on purettu täysin
vuonna 2012, koska siinä oli edellisenä talvena patteriputki jäätynyt ja valuttanut
vedet rossitilaan. Se on ryömintätilasta nostettu kallion päältä betonipilareilla tuet,
jossa on puurakenteet ja eristeenä Finnfoam, jonka päällä on valettu betonilaatta.
Tämä tila on vesieristetty, joka on laattapinnoilla. Muuten seiniin on laitettu kipsilevy,
katto on verhoiltu mdf-paneelilla lukuun ottamatta kosteita tiloja, joissa on puupaneeli. Lattiaan on laitettu lastulevy, jonka päälle on asennettu laminaatti.
Kaikki alkuperäiset maanvaraiset laatat on purettu ja tilalle laitettu Styrox-levyt ja
vesikiertoinenbetonilaatta. Vanhat Toja-levyt ovat korvattu Finnfoam-levyillä. Takkahuoneen lattian alta on löydetty kanto, joka on poistettu sieltä. Myöskin ryömintätila on puhdistettu kaikesta orgaanisesta aineksesta. Pesuhuoneet ja sauna on remontoitu ja vesieristetty. Eteisen ja takkahuoneen seinät sekä katot ovat kipsilevyä
ja lattiat on niissä laatoitettu.
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Vesi- ja viemäriputket ovat kaikki vaihdettu uusiin. Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla on vaihdettu alkuperäisen painovoimaisen ilmanvaihdon tilalle. Kaikki
sähköt on uusittu taloon sähkökeskusta myöten. Uudet sade- ja salaojaputket on
laitettu. Patolevyt on asennettu sokkelien ympärille. Talon ulkoverhous on uusittu
vanhan verhouksen päälle sillä tavalla, että uuden ja vanhan paneelin väliin on jätetty ilmarako.
Vuonna 2017 rakennuksessa on havaittu maakellarimaista hajua, kun takkaa tai liesituuletinta on käytetty. Alipaineen johdosta korvausilmaa on tullut rakenteiden vuotokohdista ja pistorasioista huoneilmaan. Päädyttiin tekemään korjaussuunnitelma,
jonka tarkoituksena olisi parantaa huoneilman laatua. Työ tehtiin siten, että jalkalistat ja laminaatit purettiin. Sen jälkeen lattian ja seinän raja tiivistettiin Tesconin kangasmaisella höyrynsulkuteipillä. Pistorasiat avattiin ja tiivistettiin akryylimassalla sisältä päin. Tämän jälkeen samat laminaatit, kalusteet ja listat asennettiin paikalleen.
Tämä toimenpide vähensi huonetilassa hajua ja ilmavuotoja.

5.2 Ongelmat ja tavoitteet
Talossa on saatu paljon kosteusrasitusta pienennettyä ja ilmavuotoja korjattua.
Ryömintätila on saatu puhdistettua kaikesta orgaanisesta aineesta ja se on nyt kalliopinnalla, joka on huolellisesti imuroitu ja tuuletusaukkoja on myös lisätty. Rossitila
tuoksuu raikkaalta, kun sinne menee. Mutta sieltä tulee vielä jotain epämääräistä
hajua, joka kulkeutuu huoneilmaan ja aiheuttaa mahdollista ongelmaa asukkaille.
Talossa on lievä alipaine verrattuna ulkoilmaan, minkä seurauksena huonompi ilma
on kulkeutunut rakennuksen sisälle erinäisistä vuotokohdista. Rossitilan suuri kosteusrasitus ja orgaaniset aineet ovat jättäneet hajunsa alapohjaan. Arvelen, että alapohja ei ole riittävän tiivis ja vanha purueriste tuo hajua huoneilmaan. Nyt riittävän
pitkään tapahtunut alipaine sisällä on altistanut kaikki pinnat huoneissa hajuille, joten kaikki pinnat vaativat erityisen puhdistuksen. Luultavasti kaikki patjat, sängyt ja
sohvat ovat hävitettävä, koska ne ovat vaikeita puhdistaa mikrobeista.
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Tarkoituksena olisi vielä kerran aukaista alapohja ja purkaa rakenteet. Mahdolliset
vanhat rakenteet, jotka jätetään purkamatta, puhdistetaan mekaanisesti ja tarvittaessa sivellään rakenteet kloorilla, jolla saadaan homeet tuhottua. Tämän jälkeen
rakennetaan alapohja perusteellisesti uusiksi ja aiotaan panostaa erityisellä huolellisuudella näihin ilmavuotoihin ja näiden ehkäisyyn. Tarkoituksena on käyttää laadukkaita materiaaleja alapohjan remontissa.

5.3 Toteutus
Alapohjaremontin tekeminen aloitettiin tyhjentämällä kaikki tavarat huoneista. Kaikki
säilytettävä materiaali pakattiin laatikoihin ja kuljetettiin pois remontin tieltä. Osa kalusteista siirrettiin takkahuoneeseen ja järjestettiin siten, että siellä pystytään tarvittaessa asumaan sekä pesuhuone niin, että siellä voi peseytyä remontin yhteydessä.
Kuvassa 1. nähdään remontin lähtötilanne ennen purkutöiden alkua.

Kuva 1. Remontin alkutilanne.
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Keittiön kalusteista purettiin kaikki alakaapistot ja pöytälevyt. Jääkaappi siirrettiin
takkahuoneeseen käyttöön remontin ajaksi. Tiskikone, uuni ja hella siirrettiin wctilaan säilytykseen. Makuuhuoneitten liukuovikaapit purettiin ja siirrettiin talosta pois.
Nämä jouduttiin viemään muualle säilöön, koska talossa ei ollut enää niille säilytyspaikkaa.
Tämän jälkeen suojattiin wc ja pesuhuoneen oviaukot muovilla ja teipillä, jotta mahdolliset remonttipölyt eivät leviäisi sinne. Ilmanvaihtoventtiileihin laitettiin muovipussit pitämään ne puhtaana ja kaikki patterit suojattiin muovilla ja teipillä. Tuuletusikkunat jätettiin auki, jotta asunto pysyy tuuletettuna.
Kaikki ovi- ja jalkalistat purettiin pois. Tämän jälkeen poistettiin ovet ja niiden karmit.
Seuraavaksi poistettiin laminaatit lattiasta ja sen alta alushuovat. Kuvassa 2. nähdään tilanne laminaatin poiston jälkeen ja miten lattia on tiivistetty Tesconin höyrynsulkuteipillä. Tämän jälkeen asuntoon tuli erikoinen haju, ehkä vähän pistävä
tuoksu, kun lattia oli lastulevypinnalla. Levy oli uudempaa lastulevyä, josta ei pitäisi
nousta formaldehydikaasuja. Siinä oli samanlainen tuoksu kuin mitä oli alkuperäisessä lastulevyssä, joka purettiin siitä 2012. Luultavasti lastulevyn laittaminen alapohjaan ei ollut kaikista parhain vaihtoehto, jonka päälle sitten laitettiin alushuopa
ja laminaatti, joka ei varmasti hengitä. Lastulevyn valmistajasta ei ole tarkempaa
tietoa. Jos se on ulkomaan tuontia, aina on mahdollisuus, että se sisältää formaldehydiä liiman ainesosissa.

Kuva 2. Laminaatit poistettuna.
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Lastulevyjä aloitettiin purkamaan ensimmäiseksi makuuhuoneista. Ensimmäiseksi
ruuvattiin kaikki mahdolliset ruuvit pois levyistä ja mattopuukolla avattiin kaikki höyrynsulkuteipit. Tämän jälkeen revittiin levyt irti sorkkarautaa apuna käyttäen ja kannettiin levyt suoraan peräkärryyn kohti kaatopaikkaa. Levyjen alta paljastui kuivan
näköinen kutterilastu ja toisesta makuuhuoneesta selluvilla, joka edellisen remontin
aikana oli sinne lisätty. Villan seassa näkyi selvästi hiiren kulkema reitti. Täytyy selvittää aukko, mistä hiiri on päässyt sinne ja pyrkiä se tukkimaan. Kuvassa 3. nähdään, että mitä lastulevyn alta paljastui.

Kuva 3. Hiirien käytäviä alapohjaeristeessä
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Lastulevyjen purkua jatkettiin ja sieltä paljastui lisää hiirien käytäviä. Puru näyttä
edelleen kuivalta ja selluvilla on hyvän oloista, eikä ole päässyt kummemmin painumaan 6 vuoden aikana. Kuvassa 4. rakennuksen lattialastulevy on kokonaan poistettu ja näkyvissä on alapohja eriste. Ilman tiiveydessä havaittiin puutteita, koska
ilmansulku olisi pitänyt yhdistää lattian ja seinän liitoskohtaan. Nyt mahdollinen
huono ilma on noussut huoneilmaan vuotokohdista ja pistorasioista.

Kuvat 4. Kutterinlastua ja selluvillaa
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Enimmät selluvillat poistettiin purun seasta jätesäkkeihin kustannussyistä ja viedään
eri kuormalla kaatopaikalle. Puhtaan purun voi viedä kaatopaikalle ilmaiseksi. Tämän jälkeen imuauto kävi imaisemassa kutterinlastut kyytiinsä. Purun alta paljastui
tervapahvi, jonka alla oli umpilaudoitus, joka on vanhaa sokkelin muottilautaa. Muuten kaikki rakenteet näyttävät hyvältä, lahovaurioita ei ollut havaittavissa. Kuvassa
5. alapohjaeristeet ovat imuauton avulla poistettu. Eristeiden poiston jälkeen tehtiin
korjaussuunnitelma seuraavista projektin korjausvaiheista. Se on esiteltynä luvussa
6.11: Case: Omakotitalo 1962 korjaussuunnitelma purujen poiston jälkeen.

Kuva 5. Imuauton jälkeen
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6 KORJAUSSUUNNITELMAT

6.1 Purku- ja puhdistustyöt

Kuva 6. Vanha sokkelin muottilauta esimerkkikohteesta

Purku- ja puhdistustöiden työvaiheet:
1. Kaikki vanhat muottilaudat ja puuaineet poistetaan. Kuvassa 6. nähdään jätetty vanha muottilauta sokkelia vasten, joka on alkanut kosteusvaurioitumaan.
2. Ryömintätilasta poistetaan kaikki orgaaninen jäte.
3. Sokkeleihin jätetyt tuki- ja korokepuupalat poistetaan.
4. Alustatilaan ei jätetä mitään ylimääräistä materiaalia.
5. Alustatilaan jätettävät puumateriaalit eivät saa olla suorassa kosketuksessa
maaperään tai betoniin, välissä on oltava jokin vesieriste rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan.
6. Betonirakenteisiin jääneet muotti teräs-sidelangat on tehtävä vaarattomiksi.
7. Kosteusvaurioituneet eristeet vaihdetaan uusiin.
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8. Tarvittaessa varaudutaan asbestipurkutöihin, esimerkiksi rikkinäiset putkikanaalit voivat sisältää asbestia ja myöskin lämpöputkien, joissa on aaltopahvia ympärillä, alla voi olla asbestia.
9. Purkutöiden jälkeen betonipinnoilta harjataan teräsharjalla ne kohdat, joista
on poistettu vanhaa muottilautaa ja erikoistapauksissa voidaan suihkuttaa
homeenestoainetta.
10. Pinnat voidaan puhdistaa hepa-suodattimella varustetulla imurilla.
11. Puupinnoille tehdään mekaaninen puhdistus, jos siinä on laho- tai mikrobivaurioita. Huono aines poistetaan aina terveeseen pintaan asti ja kantavat
rakenteet puhdistetaan rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. Tarvittaessa
nämäkin pinnat käsitellään homeenestoaineella.
12. Mikrobikasvustoa sisältävät materiaalit, esimerkiksi puukuitulevyt, joita ei
voida mekaanisesti puhdistaa, vaihdetaan aina uusiin.
13. Kaikki koteloinnit ja myöskin sellaiset tilat, joita ei päästä suoraan näkemään, on avattava, jotta todellinen kunto päästään näkemään.
14. Viemäriputkien päät puhdistetaan ja tiivistetään sekä vanhat käyttämättömät sinne jätetyt putkistot poistetaan.

Hyväksymiskatselmus suoritetaan puhdistustoimenpiteiden jälkeen. Siinä käydään
kaikki nämä edellä mainitut asiat läpi, ja mahdolliset sinne jätetyt riskimateriaalit on
ilmoitettava rakennuttajalle, jotta voidaan käynnistää jatkotoimenpiteet. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
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6.2 Maapohja

Kuva 7. Saastuneen pintamaan poistoa ryömintätilasta

Ryömintätilan maapohjan korjaussuunnitelman vaiheet ovat:

1. Saastunut pintamaa, jossa on orgaanista ainesta, poistetaan n. 50-100 mm
syvyydeltä. Kuvassa 7. pintamaan poistoa ryömintätilasta ja seassa paljon
eloperäistä ainetta.
2. Mikrobikasvustoa nähtävää pintamaata, poistetaan n. 50-100 mm syvyydeltä.
3. Kaikki eloperäinen materiaali poistetaan.
4. Kallionpinnalta poistetaan kaikki materiaalit pois, jos sitä on ohut kerros.
Imuroidaan pinnat puhtaaksi, tarvittaessa harjataan teräsharjalla, jotta pinnat saadaan puhtaaksi. Kalliopinta ei tarvitse kapillaarikatkoa.
5. Jos ryömintätilassa on merkkejä vesilammikoista, on selvitettävä syyt ja tarvittaessa korjattava esimerkiksi betonoimalla ja salaojien ja sadevesijärjestelmän rakentamisella.
6. Ryömintätila kallistetaan salaojiin päin, suositeltu kaltevuus on 1:20.
7. Vanhoja ryömintätilassa olevia maamassoja ei saa käyttää pintojen tasausmaana ilman lisäselvitystä.
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8. Vanha pintamaa peitetään suodatinkankaalla, jonka päälle voidaan asentaa
uusi maa-aines.
9. Kallion pinnalla olevat painanteet tulee betonoida. (Sisäilmayhdistys ry
2019.)
10. Ylimääräinen maa-aines poistetaan ja on huomioitava tuleva kapillaarikatkon paksuus, koska ryömintätilaan on jätettä vähintään 800mm tuuletustilaa
ja putkien kohdalle vähintään korkeutta 1200mm. (A 782/2017, 5. luku, §
20.)

6.3 Pintojen puhdistus
Pintojen puhdistamisessa on aina toimittava tapauskohtaisesti. Kemikaalien käsittely on aina erikoistapaus ja se on tehtävä suunnittelijan ohjeen mukaan. Tarpeetonta käsittelyä pitää aina välttää. Aina on korjattava mahdollinen ongelman aiheuttaja, jotta kemikaalilla käsittely jossain määrin kannattaa. Myös siinä on noudatettava kemikaalin turvallisuusohjetta.
Vaurioituneet puurakenteet voidaan käsitellä homeenestoaineella. Käsittely tehdään niin, että havaitulle vauriopinnalle levitetään ainetta aina 0,5-1 m verran yli
aina terveelle pinnalle. Mahdolliset ruostuneet rakenneteräkset käsitellään tarvittaessa erillisen ohjeen mukaan.
Ryömintätilan pinnat, joihin tapahtuu mahdollista veden kondensoitumista, ratkaistaan yleensä tuuletusta lisäämällä tai koneellisesti tehostamalla. Tapauskohtaisesti pinnat voidaan käsitellä kondenssinestoaineella rakennesuunnittelijan ohjeen
mukaan.
Tarvittaessa voidaan harkita otsonointia, kuivasavua ja vetyperoksidia hajun poistoon. Tämä poistaa vain hajun, ei mikrobikasvustoa. Booraksin käyttöä on harkittava aina tapauskohtaisesti esimerkiksi pohjavesialueilla. (Sisäilmayhdistys ry
2019.)
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6.4 Kapillaarikatko
Kapillaarikatkoksi käy pesty sepeli halkaisijaltaan 6…16/32 mm, joka levitetään vähintään 200mm vahvuinen kerros salaojapinnan yläpuolelle. Korjauskohteissa voidaan levittää kevytsoraa, koska se on helpompi levittää ja sillä on hyvä lämmöneristysominaisuus. Sitä ei suositella salaojakerroksen alapinnalle levitettäväksi. Voidaan tehdä ensin sepelillä 100mm:n täyttö tai painottaa teräsverkolla,
jotta kevytsora ei pääse kellumaan veden nosteesta. Kalliopinta, joka on puhdas
orgaanisesta aineesta, ei tarvitse mitään kapillaarikatkoa. (Sisäilmayhdistys ry
2019.)

6.5 Kuivatus
Veden pääsy ulkoapäin on estettävä ryömintätilaan. On rakennettava sadevesijärjestelmä, maanpintoja on muokattava kallistamalla rakennuksesta poispäin, kallionpintaa on viistettävä betonoimalla tai tarvittaessa asennettava salaoja poisto
karkeasta kiviaineksesta ryömintätilaan. Jos vesi ei poistu painovoimaisesti, se pitää poistaa pumppaamalla.

Pohjaveden nousu rossitilaan estetään salaojilla tai korjaamalla toimimaton salaoja. Myöskin maanpintaa voidaan nostaa ja perusmuuriin voidaan tarvittaessa
tehdä vedenpoistoreiät. Ryömintätilaan voidaan erityistapauksissa järjestää kuivatus. Mahdolliset pumput pitää varustaa hälyttimillä mahdollisen rikkoutumisen
vuoksi. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)

6.6 Ilmanvaihto ryömintätilassa
Ryömintätilaan on lisättävä tuuletusaukkoja, jos siellä on katvealueita. Aukkojen
vähimmäiskoko oltava vähintään150cm2 ja tuuletusaukkojen yhteispinta-alan tulee
olla 4‰ ryömintätilan pinta-alasta. Aukkojen alareuna tulee olla vähintään
150mm ylempänä maanpinnasta. Poistoilmalle voidaan rakentaa oma putki vesikatolle. Tarvittaessa voidaan asentaa koneellinen ilmanvaihto. Se voidaan kytkeä
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niin, että alle +5 asteen lämpötilassa sen teho laskee puolella, jotta ryömintätila ei
kylmety liikaa. Se myös varustetaan hälyttimellä vikatilanteen varalta. Ryömintätila
pitäisi olla alipaineinen muuhun tilaan verrattuna. (Fise 2019.)

6.7 Lämmöneristys
Ryömintätilan kattopintaa lisälämmöneristetään tarvittaessa erillisen suunnitelman
mukaan. Sillä ei saa lisätä rakennuksen palokuormaa. Kantavien palkkien ja sokkelien lisäeristys tehdään tarvittaessa kylmäsiltojen estämiseksi. Perusmuuri tulisi
eristää ensisijaisesti ulkopuolelta, mutta sisäpuolen eristäminen on myös mahdollista. Se pitää toteuttaa siten, että eriste ei saa ulottua maahan asti, jotta mahdollinen kapillaarikosteus pääsee haihtumaan eristeen alta pois. Alapohjan kaikki vaurioituneet eristeet pitää korjata. Tarvittaessa eristelevyjen raot voidaan tiivistää polyuretaanivaahdolla. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)

6.8 Putkiasennukset
Ryömintätilassa rikkoutuneet putket ja viemärit on ensi tilassa korjattava. Mahdollinen kuivatus on aloitettava. Putkistojen hajonneet kannakkeet ja mahdolliset muut
korjausta kaipaavat osat, esimerkiksi putkieristeet, on korjattava. Tarvittaessa putkista tehdään diffuusiotiivis eli eriste tiivistetään alumiinilla tai muovilla. Tarvittaessa ryömintätila varustetaan kosteushälyttimellä. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)

6.9 Ulkopuoliset työt
Jos ryömintätilan ulkoseinään tulee kosteusrasitusta, se korjataan. Pintamaa on
kallistettava sokkelista poispäin 1:20. Sadevesijärjestelmän kunto on tarkistettava,
jotta ulkoseinäpinnat eivät pääse kastumaan. Myös salaojien kunto pitää tarkastaa. Se voidaan tehdä tarkastuskaivojen kautta tai videokuvauksella, ja mahdollisesti vaaituskoneella voidaan tarkastaa kaatokorkeudet. Pintavesikourujen toimiminen on varmistettava talviaikaankin ja ryömintätilan korvausilmasäleiköt on pidettävä auki myös talvella. (Sisäilmayhdistys ry 2019.)
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6.10 Työturvallisuus
Työn aikana on pidettävä asianmukaisia turvavarusteita ja hengityssuojaimia. Epäpuhtauksien leviäminen muihin tiloihin estetään alipaineistajalla. Ryömintätilassa on
pidettävä riittävä tuuletus. Poistettava materiaali tulisi kuljettaa tiiviissä suljetussa
säkissä ja purettu materiaali yritetään saada mahdollisimman suoraan ulos jätekonttiin. Rakennustöissä noudatetaan yleistä työturvallisuusmääräyksiä ja RATU 820239 kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkuohjetta. (RT-kortti 8010712.)

6.11 Case: Omakotitalo 1962 korjaussuunnitelma purujen poiston jälkeen
Alapohjasta poistetaan umpilaudoitus, mutta vanhat kannatinpalkit jätetään kustannussyistä paikalleen. Palkit ovat hyvässä kunnossa silmämääräisesti tarkasteltuna.
Aikomus on poistaa niistä palkeista, joissa on puun kaarna, veistämällä se pois ja
mahdollisesti käsitellä homeenestoaineella palkit.
Osassa sokkelia on laitettu Finnfoamin eristelevy. Se jätetään paikalleen. Osassa
sokkelia on vanha keltainen lasivilla. Villa poistetaan ja tilalle laitetaan polyuretaanilevy sokkelia vasten. Sokkelin sisäpinnalla on pikisively, joka on estänyt mahdollisen veden kapillaarisen nousun rakenteeseen, mutta tarkoituksena on jätettävien
palkkien alle lisätä bituminauha.
Tämän jälkeen palkkien alapintaan ryömintätilan puolelle asennetaan 25mm tuulensuojalevy, jonka alle tulee 22x100 lauta k300, joka pitää tuulensuojalevyn paikallaan
ja jäykistää rakenteen. Tuulensuojalevyn päälle laitetaan ilmansulkupaperi, joka kulkee tuulensuojalevyn päällä ja aaltoilee kannatinpalkin päällä. Se teipataan hyvin
Finnfoam-levyyn ulkoseinien kohdalta tai ilmansulkupaperiin, joka tulee väliseinien
kohdalta. Kannatin palkkien päälle tulee 100x100 lankku. Se tulee saman suuntaisesti ja tämän päälle ristiin koolattuna 48x125 lankku. Ideana on saada uusi lattia
samaan korkoon kuin mitä oli vanha lattia.
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Sitten otetaan alapohja eristeeksi puhallettava selluvilla, jota tulee arviolta noin
400mm. Tämän päälle tulee ilmansulkupaperi, joka teipataan Tesconin kangasmaisella höyrynsulkuteipillä ulkoseinän höyrynsulkumuoviin ja väliseinien kohdalla tarvittaessa ilmansulkupaperiin. Tiivistyksessä pitää noudattaa erityistä huolellisuutta.
Tesconin höyrynsulkuteipille luvataan sadan vuoden käyttöikä. Lattiaan tulee perinteinen 28x145 lautalattia, joka käsitellään vaalealla puuvahalla. Kuviossa 11. on rakennekuva tulevasta alapohjasta ja taulukko 1. on selitys rakennusmateriaaleista,
jotka esiintyvät rakennekuvassa.
Rakennuksen sisäseinät maalataan uudelleen. Tämän jälkeen asennetaan sisäovet
ja kalusteet sekä tehdään kaikki puuttuvat listoitustyöt. Ryömintätila puhdistetaan
vielä uudestaan kaikesta mahdollisesta puupölystä. Remontin valmistuttua tehdään
perusteellinen siivous ja kaikki mahdolliset pinnat, erityisesti katot ja kalusteet, pestään yleispuhdistusaineella. Myös ilmanvaihtokoneen putkistot puhdistetaan ja suodattimet vaihdetaan ennen käynnistystä. Uusien huonekalujen ostoa pitää harkita,
koska vanhoja sänkyjä ja sohvia on vaikea puhdistaa. Myös kaikki tavarat, jotka ovat
altistuneet mikrobeille, on huolellisesti puhdistettava, ennen kuin ne siirretään puhtaaseen remontoituun tilaan.

Kuvio 11. Esimerkkikohteen rakennemalli
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Taulukko 1. Kuvion 11. rakennekerrokset
Kuvan 16.
rakennekerrokset:
1. kerros

28mm

Lattialauta pontattu

2. kerros

0,2mm

ilmansulkupaperi

3. kerros

48x123mm

Kantava rakenne k600 ristiin koolattu

4.kerros

100x100mm

Kantava rakenne k600

5.kerros

0,2mm

Ilmansulkupaperi

6. kerros

100x175mm

Kantava rakenne k600

7. kerros

25mm

Tuulensuojalevy

8. kerros

22x100mm

Harvalaudoitus k300

9. kerros

≥ 800mm

Ryömintätila,
tuuletusaukot 4…8‰

10. kerros

Puhdas kallionpinta
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7 YHTEENVETO
Yhteenvetona voidaan pitää sitä, että lähtökohtaisesti sisäilmaongelmia aiheuttaa
aina joku virhe. Yleensä ongelmia aiheuttaa vesi, joka pääsee ryömintätilaan puutteellisen sadevesi- ja salaojajärjestelmän takia tai ryömintätilaan jätetty orgaaninen
aines, esimerkiksi vanhat muottilaudat, jotka ovat sitten kosteuden rasittamina alkaneet lahoamaan. Siitä syntyneet mikrobit ovat kulkeutuneet huonetilaan rakennuksen ilmavuotokohdista aiheuttaen oireita sen käyttäjille. Yleensä ilmavuotokohtien
merkitys on sisäilmaongelmissa kasvanut, koska rakennuksiin on asennettu jälkikäteen koneellisia poistoilmanvaihtokoneita, jotka sitten hallitsemattomasti ottavat korvausilmaa rakennuksen rakenteista.
Tuulettuvien alapohjien korjaustoimenpiteissä kannattaa aina käyttää asiantuntijaa,
joka laatii tarkan korjaussuunnitelman ja valvoo samalla työn kulkua. Homevaurioiden purkuun kannattaa suhtautua kaikella vakavuudella. Siinä pitää olla oikeanlainen turvavarustus päällä ja lisäksi on hoidettava asianmukainen alipaineistus työskentelytilaan, jotta mahdollinen pöly ei leviä huonetilaan. Vaurioitunut materiaali
kannattaa aina korvata uudella tai vähintään mekaanisesti poistaa vaurio rakenteen
pinnoilta. Kemikaalien käyttöä pitää aina harkita tapauskohtaisesti. Onko siitä oikeasti mitään hyötyä vai onko siitä enemmänkin haittaa esimerkiksi talon asukkaille.
Lähtökohtaisesti ongelman aiheuttaja pitää ensimmäiseksi poistaa, eikä vain desinfioida rakenteita.
Esimerkkikohteena oli vanha omakotitalo, jossa on ollut rossipohjaongelma. Taloa
oli paljon remontoitu ja perusparanneltu, mutta silti talosta ei ole saatu toimivaa.
Syynä olivat ilmavuodot, joita pääsi alapohjarakenteista nousemaan huoneilmaan
koneellisen ilmanvaihdon alipaineistuksen takia. Rakennusta yritettiin tiivistää erilaisin keinoin. Sillä saatiinkin ilmavuotoja vähennettyä, mutta kuitenkin päädyttiin siihen ratkaisuun lopulta, että puretaan vanhat alapohjarakenteet ja tehdään uudet.
Tällä tavoin saadaan siitä varmasti hyvä ja erityisellä huolellisuudella ilmatiivis alapohjarakenne. Myöskin ”vanhan talon tuoksu” saadaan poistettua alapohjarakenteista, kun saadaan ne korvattua uusiin materiaaleihin.
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1 PROJEKTIN KUVAUS

1.1 Projektin lähtötiedot

Kuva 1. Remonttikohde

Elokuu 2012 huomasin myynti ilmoituksen netissä, otin yhteyttä välittäjään, joka
kertoi talon olevan myynnissä ja sitä voisi tulla katsomaan käytännössä, milloin
vaan. Sovittiin, että tulen katsomaan sitä töitten jälkeen iltapäivästä. Kävin katsomassa sitä ja sijainti oli mielestäni hyvä, palvelut olivat lähellä ja sieltä on hyvä yhteys moottoritielle, josta muutamassa minuutissa ajaa kaupungin keskustaan.
Talo on korkealla mäen päällä ja se näytti olevan hyvässä ryhdissä, ulkoapäin se
näyttä todella hyvältä, koska katto ja ulkoseinät olivat äskettäin maalattu. Kävin sisällä, eikä siellä mielestäni kovin ummehtuneelta tuoksunut, olisikohan hyvin tuuletettu ennen näyttöä tai pidetty jatkuvasti ikkunaa auki. Sisältäpäinkin talo vaikutti
ihan kivalta, remontoimalla ja vähän seiniä purkamalla siitä saisi varmasti avaran
näköisen huoneiston.
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Välittäjä ojensi kuntotarkastus raportin ja voisin rauhassa syventyä siihen kotona,
jotta sitten tietäisin vähän asunnon tarkemmasta kunnosta ja vähän siitä mihin olisin ryhtymässä. Päätin harkita tarjouksen tekemistä ja kävin vielä toisenkin kerran
katsomassa taloa. Sitten tein tarjouksen ja parin päivän päästä myyjä hyväksyi
sen, kaupat tehtiin elokuun puolella ja siitä alkoi projektini.

1.2 Projektin suunnittelu
Päätin jakaa projektin useampaan osaan, ensimmäinen osa, jota aloin remontoimaan on rossipohjan päällä oleva tila, jossa sijaitsee 2 kpl makuuhuoneita, olohuone, keittiö, wc ja vaatehuone sekä tekninen tila. Jätin suosiolla eteisen, pesuhuoneen, saunan ja takkahuoneen remontoimatta tässä vaiheessa, jottei homma
olisi liian levällään. Nämä edellä mainitut huoneet ovat rakennettu maanvaraisen
laatan päälle, joten remontin rajaaminen tuntuu luontevalta tällä tavalla.

Kuntotarkastuksen mukaan rossitila kaipaa perusteellista remonttia, ennen kuin
sinne voisi muuttaa asumaan, mutta takkahuone ja saunaosasto vaikuttaa siltä,
että on ihan asumiskunnossa. Päätin irtisanoa vuokra asuntoni ja muutin lokakuun
lopulla virallisesti Vaajakoskelle takkahuoneeseen asumaan. Mielestäni oli turha
maksaa vuokraa toisesta asunnosta, kun senkin rahan voisi pistää suoraan remonttiin, tietenkin jos perhettä olisi, niin tämä ratkaisu ei olisi onnistunut. Sitten
myös työmaa olisi heti seinän takana, ettei turhia ajokulujakaan tulisi. Ajatuksena
sekin, että remontin tekee nopeammin pois alta, kun sitä joutuu jatkuvasti katsomaan kotona.

28.7.2011 oli tehty kuntotarkastus, siellä oli erityismaininta, että rossitilassa on paljon purua eristeenä kallion päällä, jotka ovat alkaneet kompostoitumaan, joka saattaa johtaa mikrobi kasvustoon. Sekä tiedossa kuntotarkastuksen jälkeen tapahtunut asia, helmikuussa 2012 oli vaatehuoneen patteri jäätynyt ja valuttanut vedet
alapohjaan. Päätin aloittaa näistä, jotta kerkeisin korjaamaan nämä ennen talven
tuloa.
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1.3 Projektin tavoitteet
Tavoitteena oli avata kaikki rakenteet ja korjata sieltä löytyvät mahdolliset vauriot,
myöskin rossitilan puhdistus orgaanisesta aineksesta pitää tehdä. Sitten ulkoseiniin laitan lisälämmöneristeen 50mm kivivillan. Seinät levytän kipsilevystä, katot
mdf-paneelista ja lattian teen lastulevystä, johon tulee laminaatti. Seiniin tulee
maalipinta ja keittiöön tulee uudet kalusteet, jossa välitilaan laitan laatan. Tämä oli
sellainen karkea suunnitelma, kun lähdin tähän projektiin ja tietenkin pankista otin
mahdollisimman paljon remonttirahaa.

Halusin myöskin tulisijan olohuoneeseen, siihen jouduin hakemaan rakennusluvan
ja palkkaamaan vastaavan mestarin, joka piirsi siihen tarvittavat lupakuvat. Muuten projektiin kulku lähti purkutöistä ja nämä sanelivat sen sitten, mitä jouduin projektissani tekemään.

Rossitilan kun saan täysin remontoitua, niin tämän jälkeen oli tavoitteena jatkaa
remonttia sitten eteisen, pesuhuoneen ja takkahuoneen puolelle. Näille tiloille lähinnä pintaremonttia, paitsi pesuhuoneeseen oli tarkoitus laittaa nykyaikainen vedeneristys ja uudet kaakelit sen päälle. Ulkopuolella meinaan laittaa salaojat, rännit ja syöksytorvet.

Lopullinen tavoitteeni oli tehdä sellainen talo, joka on tehty juuri minulle, jossa on
viihtyisä asua ja siellä voisin viettää lopun elämäni. Eli koitan tehdä kaikki asiat
mahdollisimman hyvin ja tarvittaessa käytän aikaa normaalia enemmän siihen,
jotta saan mieleisen lopputuloksen ja yritän kerralla tehdä asiat niin hyvin, ettei
niitä tarvitse enää korjata. Eli projektissa en työlleni tule laskemaan mitään hintaa.
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1.4 Projektin organisointi
Projektissa tein lähes kaiken itsenäisesti, ainoastaan sähkö- ja putkityöt tekivät jokin muu henkilö. Rakennusluvan hain tulisijalle, niin silloin jouduin palkkaamaan
myös lvi-suunnittelijan ja vastaavan mestarin projektiin. Sitten kaikki tarvittavat aikataulusuunnitelmat ja mahdolliset kustannusarviot laskin itse. Järjestin myös
kaikki rakennusmateriaalit, työkoneet, imuautot, vaihtolavat ja jne. työmaalleni. Tämän jälkeen tein kaikki kirvesmiehen-/laatoittajantyöt työmaallani ja lopuksi tein
tästä tämän raportin ja liitin tähän kuvia eri työvaiheista.

7

2 PROJEKTIN KULKU JA LOPPUTULOS

2.1 Ensimmäinen vaihe 8/2012
Aloitin remontin sisältä päin, aloin purkamaan ensiksi lattiat auki, poistin lastulevyt
ensiksi wc-, vaatehuoneen-, keittiön- ja makuuhuoneen lattioista. Näiden alta paljastui kuivan näköistä kutterinlastua. Ainoastaan vaatehuoneen lattianlevyn alapuoli näytti vihreältä kasvustolta, olettaa saattoikin, kun tiedossa oli, että talvella
patterivedet olivat valuneet siitä läpi rossitilaan. Tässäkin huomasin sen, että päällepäin lastulevy näytti ihan hyvältä, mutta alapuoli vasta paljasti vaurion.

Kuva 2. Kosteusvaurio

Poistin kaiken purun vaatehuoneen, wc sekä vähän keittiön ja makuuhuoneen
puolelta, aina siihen asti, kunnes purut olivat vaalean ja puhtaan näköisiä. Poistin
myös seinistä osakseen lastulevyn, jotta pääsin näkemään mahdollisen
kosteusvaurion. Seinistä paljastui 100mm keltainen villa, tämä tulee minulle ihan
positiivisenä yllätyksenä, luulin tätä rakennusta täysin purutaloksi.

Kuvat 3-5. Purujen poistoa
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Poistin alapuolen laudoituksen lattian wc ja vaatehuoneen kohdalta, jotta varmasti
huonot laudat tulisi otettua kaikki pois, jos ne olisivat mahdollisesti vaurioituneet
patteri vesistä. Tämän aukon kautta oli helppo kulkea rossitilaan, siellä odotti n.
10m3 purua. Päätin käyttää imuautoa purun poistamiseen kallion päältä.
Tein tästä yhtenäisen tilan, jonne tuli pieni kodinhoitohuone ja sinne asensin myös
suihkun ja wc. Toteutin sen pilareilla 4kpl, jotka lähtivät kalliopinnasta, runkona
käytän 48x200 lankkua, jonka eristän finnfoam-levyllä, jonka päälle valan betonista
laatan, johon tuli vesikiertoinen lattialämmitys.

Kuvat 6-9. Rossitilasta purujen poisto
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Purujen alta paljastui kallionpinta, betoniset viemäriputket ja käyttövesiputki. Viemäriputket näyttivät olevan useammasta kohtaa halki, varmaan pakkasen seurauksena. Luultavasti pesuvedet olivat aikojen saatossa valuneet aina osakseen
talon alle purujen sekaan, joka oli vauhdittanut kompostoitumista, yksi hajun aiheuttaja oli nyt löydetty, tätä pidin tässä vaiheessa suurimpana syynä talon ongelmiin.

Kuvat 10-14. Betoniset viemäriputket
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Talon kulmalle tulee nykyaikainen kunnallistekniikka, sieltä viemäri tulee muoviputkella, joka oli kytketty betonisiin viemäriputkiin, jotka olivat taloni alla. Päädyin uusimaan kaikki viemäri- ja käyttövesiputket talooni. Putsasin myös kaikki loput maaainekset sieltä pois, n. 1/3 rossipohjan pinta-alasta, se oli osakseen märkää purua/multa jätettä, jota imuauto ei ollut saanut imettyä pois. Jätettä tuli n. kuution
verran, kun kannoin sitä ämpäreillä pois. Lopuksi pesin ja harjasin kalliopinnan
esiin humus aineesta.

Kallion pinta oli rikkonainen ja siinä on mahdollisia vesitaskuja, joissa vesi voi
seistä. Päätin valaa betonilla pinnan tasaiseksi montuista ja sellaiseksi, jotta jos
vesi sinne joskus pääsisi, niin se pääsisi myöskin sieltä pois. Kaato viettää talon
nurkalle, jossa viemäri liittymän pää oli.

Kuva 15-18. Kalliopinnan valutyöt
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Kaivoin talon ulkopuolelta viemäriliittymät esiin. Lisäksi asensin salaoja tarkastuskaivon talon ulkopuolelle ja salaojaputken asensin myös varmuuden vuoksi rossitilaan. Puran myös teknisen huoneen betonilattian kuin myös eteisen vanhan kylmiön lattian,
jotta sain asennettua uudet viemäriputket ja
käyttövesiputken vesimittarille. Jätin viemäriputken pään pesuhuoneen lattian alle varauksena,
kun joskus alan tekemään pesuhuone remonttia.

Kuvat 19-23. Putkityöt
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Poistin toja-levyt, jotka olivat sokkelia vasten, jotka korvasin polyuretaanilevyllä.
Poistin teknisentilan ja kylmiön välisen seinän. Tein tarvittavat täytöt (karkea sora),
asensin lattiastyroxit (150mm) ja laitoin raudoitusverkot, joihin kiersin lattialämmitysputken kiinni nippusiteillä.

Asensi putket paikalleen, nostin myös viemäriputket wc:lle ja keittiölle. Valoin neljä
pilaria, jotka tulivat kannattelemaan wc betonilaattaa. Kuskasin hiekkaa aukosta
rossitilaan n. 4 m3. Levitin hiekan kallionpäälle ja tein tarvittavat eristykset finnfoam-levyllä. Jätin tässä vaiheessa alapohjan rauhaan.

Kuvat 24-27. Rossitilan eristystyöt

13

Yhdistin vanhan wc ja vaatehuoneen yhdeksi isommaksi pesuhuone/kodinhoitohuoneeksi. Tuen otin neljästä 200mm halkaisijaltaan olevasta pilarista, jotka lähtivät kallion päältä, tartunta/raudoitus 10mm harjateräksiä, jotka porasin kallioon
(n.40-50mm upotettuna kallioon). Pilari parit yhdistin metallipalkilla, koska haarukka pilarin päällä oli leveä, lisään palkin molemmille 22x100 laudat. Laudoitin
pohjan ja laitoin 50x200mm lankut kannattelemaan pilareiden päälle ja kiristin pilarihaarukat. Eristin polyuretaanilevyllä, tein tarvittavat valumuotit, jonka jälkeen
asensin teräsverkot ja niihin kiinnitin lattialämmitysputken. Vedin myös vesiputket,
jotka menivät keittiölle, lavuaarille ja suihkulle.

Kuvat 28-29. Wc ja vaatehuoneen lattiatyöt
Teknisen huoneen vieressä oleva varasto, huone on kylmä tila, jossa ei ole eristeitä seinillä, ikkunat ovat yksilasiset, ulko-ovessa ei ole eristeitä ja lattiaa ei ole,
siellä on kalliopinta näkyvissä, perällä on vanhat öljysäiliöt, jotka ovat betonoitu
kauttaaltaan, jonka päällä on suuri eristetty lämminvesivaraaja. Aloitin urakan täyttämällä lattia osuuden karkealla soralla, ennen sitä kiersin sokkelit finnfoam-levyillä. Asensin lattia styroxit (150mm). Vesivaraajan takia laitoin varmuuden varalta kuivakaivon lattiaan, jonka johdin teknisen huoneen tulevaan märkäkaivoon.
Laitoin lattiaan teräsverkot lattian valua varten, en laittanut tähän tilaan lattialämmitystä. Tarkoitus on kylläkin eristää tämä tila ainakin puolilämpöiseksi tulevaisuudessa.

Kuva 30-31. Kylmän varasto lähtötilanne
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Päätin valaa Wc/vaatehuone-, teknisenhuoneen- ja varastonlattian mylly valuna.
Minulla oli hiekkakuorma pihassa ja mylly. Hain parikymmentä säkkiä plus sementtiä. Varasin sopivan talkoo porukan ja saimme valettua lattiat.

Kuvat 32-33. Wc/Vaatehuoneen lattian valutyöt
Rossitilaan tuli lisäksi kaksi pilaria tulevaa takkaa varten ja savupiipun muurasin
kallion päältä, piippu oli Shiedelin Isokern. Valoin pohjan takalle ja muurasin uunin
takaseinän 150mm harkoista.

Ulkoseinissä oli 100mm keltainen villa, silmämääräisesti villa näytti hyvältä, muutamasta kohtaan se oli tummunut merkkinä siitä, että ilma oli liikkunut. Vaihdoin tummuneet villat uusiin ja korjasin vanhoja villoja, jos ne olivat lytyssä/väärin asennettu. Asensin höyrysulkumuovin ulkoseiniin, jonka koolasin sitten kakkoskakkosella, johon lisäsin 50mm kivivillan. Kattoon ja väliseiniin laitoin höyrynsulkupaperin. Katon koolasin 22x100 laudalla. Uusin samalla kaikki sähköt talooni ja päätin
asennuttaa nykyaikaisen vikavirtasuojilla olevan sähköpääkeskuksen. Tämäkin oli
järkevä ratkaisu, koska kyseessä oli jo 50 vuotta vanha talo ja alkuperäiset sähköjärjestelmät. Tätäkään kustannus asiaa en huomioinut, kun projektiin lähdin.

Kuvat 34-35. Höyrynsulkumuovin ja 50mm koolauksen teko
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Seiniin laitoin kipsilevyn, jonka saumat nauhoitin ja tasoitin. Sitten putkimies
asensi ja kytki lämmitysjärjestelmän talooni. Tämän jälkeen täytin selluvillalla vajaat kohdat lattiassa, mutta muuten päätin jättää kutterilastun alapohja eristeeksi,
koska se vaikutti kuivan oloiselta.

Kuvat 36-39. Selluvillalla eristäminen ja shiedelin piippu

Lattiat laitoin lastulevystä, harkitsin kyllä perinteistä lankkulattiaakin, mutta kustannussyistä päädyin lastulevy ja laminaatti ratkaisuun, sekä lankkulattia on myös
arka kolhuille ja siihen saattaa rakoja syntyä. Tiivistin seinän ja lattianrajan akryylimassalla. Keittiön puolelta vesieristin kalusteiden alta. Tasoitin pinnat ja maalasin
seinät. Katot tulevat mdf-paneelista ja wc katto tuli puu paneelilla.

Kuvat 40-41. Keittiön lattian vedeneristys ja katon koolaustyöt
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Wc:ssä vesieristin seinät ja lattiat, ulkoseinän kohdalla jätin höyrysulkumuovin
pois, koska vesieriste korvaa sen. Vesieristeenä käytin kiillon praimeria ja kiillon
vesieristettä.

Kuvat 42-45. Vedeneristystyöt entinen wc/vaatehuone
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Asensin 125mm ilmanvaihtoputket, makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen tuli tuloilmaventtiilit, wc ja keittiöön poistoilmaventtiilit. Eristin putket 50mm villalla, jossa oli
alumiinipaperi. Kaivoin ne purujen sekaan ja vien putken päät teknisenhuoneeseen, johon Valloxin 96 kone tuli. Katolle puhkaisin reiän poistoputkelle ja rakennuksen ulkoseinään tein läpiviennin tuloilmalle.

Kuvat 46-47. ilmanvaihtoputkien asennus yläpohja
Laatoitin pesuhuoneen seinät 25x40 laatalla ja lattian 10x10 laatalla. Asensin
muualle laminaatin lattiaan. Otin Kodin Terrasta keittiön ja Gigantista tiskikoneen,
induktiohellan, uunin, liesituulettimen ja jääkaappi pakastimen. Asensin ne paikalleen ja välitilan laatoitin 25x40 laatalla. Asensin väliovet karmeineen paikalleen ja
ulko-oven päätin uusia. Tämän jälkeen tein tarvittavat listoitustyöt. Putkimies ja
sähkömies teki tarvittavat kytkennät.

Kuvat 48-50. Remontin valmistuminen
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Työ oli tältä erää valmis ja pääsin muuttamaan remontoidulle puolelle, tämä tuntui
hyvältä siihen nähden mihin olin tottunut asumis järjestelyihin tässä remontin aikana, tätä oli odotettu ja mielestäni pääsin tavoitteisiini, ainoastaan kustannukset
nousivat remontin aikana. Paljon oli asioita, joita ei pitänyt uusia, mutta
työnohessa päätinkin uusia, tästä esimerkkinä uudet patterit ja sähköpääkeskus.
Takka jäi vielä muuraamatta tässä vaiheessa. Ensimmäisen vaiheen kestoksi
muodostui aikaväli 1.9.2012-25.3.2013, n. 7kk meni aikaa tähän. Työtunteja meni
karkeasti n. 1000h.

2.2 Projektin toinen vaihe
Päätin alkaa eteisen ja pesuhuone remontin tekoon. Eteisessä oli ollut aina vähän
kummallinen tuoksu ja pesuhuone kaipasi vähän päivitystä, jouduin myös betonilaatan purkamaan kylppäristä ja saunasta, koska halusin laittaa uudet lattiakaivot
ja vesikiertoisen lattialämmityksen. Halusin myös pienentää saunaa, jotta sain
puhkaistua ovi aukon takkahuoneeseen ja näin ollen hyödynnettyä paremmin senkin tilan. Lähdin 1.6.2014 purkamaan kylpyhuoneesta ja saunasta, poistin ensin
kaikki lauteet ja paneelit, jonka jälkeen piikkasin kaikki laatat seinistä. Sitten purin
vanhan saunan seinän, jossa oli ovi. Piikkasin pesuhuoneen lattian auki ja poistin
vanhat styroksit ja sokkelista poistin toja-levyt.

Uusi viemärin putken pää odotteli jo laatan alla, kun olin aikaisemmin sinne sen
jättänyt. Asensin viemäriputket, wc pöntölle ja lavuaarille, sitten vedin myös putket
suihkun kaivolle ja siitä saunan kuivakaivolle. Alla olevassa kuvassa näkyy harkkoseinä, siinä oli ennen ovi, joka johti tekniseen tilaan, päätin muurata senkin umpeen ja näin ollen sain mahdollisuuden asentaa toisen vessanpytyn asuntoon.

Kuva 51. Pesuhuoneen viemäriputket
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Putkien asennusten jälkeen asensin sokkelia vasten finnfoam-levyn ja täytin tarvittaessa karkealla soralla, asensin 150mm lattia styroxia, jonka päälle tuli teräsverkko ja vesikiertoinen lattialämmitysputki. Tämän jälkeen aloitin eteisen lattian
purkamisen. Lastulevyn alta paljastui lankkukoolaus ja villa/puru eriste, joka on betonin päällä.

Kuvat 52-53. Eteisen purkutyöt

Purin betonilaatan eteisestä, se oli n. 60mm paksu laatta, jossa ei ollut teräksiä,
joka oli helppo purkaa lekalla. Aluksi purin sillein, että sain poistettua vanhat tojalevyt sokkelista, jonka jälkeen asensin niitten tilalle finnfoam-levyt. Sitten tein tarvittavat hiekka tasaukset ja asensin 150mm lattia styroksit siihen. Näiden päälle
tuli teräsverkot ja lämmitysputket. Toja-levyjen ja lattian purun jälkeen huomasin
hajun hävinneen eteisestä.

Kuvat 54-55. Eteisen lattiatyöt
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Kiirehdin lattiavaluilla kuivumisajan takia, tein myöhemmin loput purkutyöt. Sitten
tilasin 2m3 betonia ränniautolla ja tein valun kottikärryillä tuoden sisälle. Päätin
vielä Nostaa pesuhuoneen lattiaa 20mm korkeammalle kaatojen takia kuin mitä oli
eteisen lattiapinnan. Levitin massan ja parin tunnin päästä hiersinn lattiapinnan.
Purin loput lastulevyt eteisen seinistä. Lisäeristin kaikki ulkoseinät ja katot 30mm
Finnfoam-levyllä, käytin uretaania sauma kohdissa ja vielä teippaan kaikki saumat
ja ruuvin kohdat höyrynsulkuteipillä. Ainoastaan pesuhuoneen ja saunan kattoihin
lisäsin alumiinipaperin finnfoam-levyjen päälle. Myöskin saunan seiniin tuli alumiini
paperi. Tämän jälkeen koolasin kaikki seinät ja katot 22x50 rimalla.

Suunnittelin tulevan saunan koon ja muurasin kahitiilestä seinän, johon tuli ovi- ja
ikkuna aukko, päätin ottaa lasit mittatilaustyönä Sun Saunalta. Levytin pesuhuoneen seinät ek-kipsilevyllä, eteisen seinät ja katot tein normaali kipsilevyllä. Eteiseen rakensin portaat lankusta ja lastulevystä.

Kuvat 56-57. Pesuhuoneen lisäeristys

Levytystöiden jälkeen pidin pienen tuumailutauon, annoin lattioiden rauhassa kuivua. Sitten tein tarvittavat tasoitetyöt ja 23.3.2015 aloitin vesieristämään pesuhuoneen seiniä ja lattioita. Vesieristeenä käytin kiillon praimerilla ja kiillon vesieristettä.
Sitten aloitin laatoitustyöt.

Kuvat 58-60. Pesuhuoneen vedeneristystyöt
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Tämän jälkeen paneloin saunan seinät ja katot tervaleppä paneelilla, kuin myös
pesuhuoneen katon. Sitten tein lauteet lämpökäsitellystä haavasta ja asensin saunan lasioven ja ikkunan paikalleen. Eteisessä tasoitin ja maalasin kaikki kipsilevypinnat. Siellä lattiat ja portaat laatoitin 600x600 laatalla, portaissa käytin mattoliimaa kiinnitysaineena, kun kyseessä oli lastulevypinta. Asensin myös väliovet paikalleen. Tämän jälkeen sähkömies ja putkimies kävivät kytkemässä omat hommansa.

Kuvat 61-67. Pesuhuoneen ja saunan viimeistelytyöt
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Työ tuli valmiiksi 31.10.2015, aikaahan siihen meni, mutta remontin lopputulos onnistui mielestäni hyvin. Aikataulua ei ollut tässä urakassa, joten töitä tein aina kun
kerkesin ja hankintoja tein aina silloin kun oli rahaa.

2.3 Takka projekti
Aloin suunnittelemaan tulevaa takkaa, mahdottoman isoa takkaa ei viitsisi tähän
tilaan tehdä. Valmistakat saadaan yleensä tehtyä aika pieniksi, mutta hinnat ovat
kalliita minun budjetilleni ja yleensä takat myydään vielä valmiiksi kasattuina. Olen
ammatiltani muurari ja olen tehnyt tulisijoja työkseni paljon, joten halusin muurata
oman takkani ja päätin tehdä takkani perinteisestä hormikivestä. Yleensä tiilestä
muurattu varaava takka tulee massiiviseksi, joten päätin tehdä sen sillein, että jätän kuorimuurauksen tekemättä takkaani. Se on sinänsä hyvä asia, koska se luovuttaa lämpöä nopeammin kuin kuorimuurattu takka, mutta se on herkempi elämiselle lämmityksen yhteydessä, saattaa tulla pieniä hiushalkeamia. Takan mitoiksi
muodostuu 890x770x1850.

Kyselen takkatarpeilleni tarjousta rautakaupasta ja sen hinnaksi muodostuu n.
750€. Uunin luukut löytyvät sopivasti yhdestä mallitakasta ja saan ne puoleen hintaan, joten kokonaishinnaksi muodostuu n. 1150€.
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Suojasin lattiat hyvin kovalevyllä ja teippasin hyvin levyjen saumat yhteen oranssilla teipillä. Muuraus on sotkuista puuhaa ja työn kesto on arviolta noin 40h. Aloitin työn teon, runko tuli punaisesta tiilestä ja sisälle tulipesän muurasin tulitiilistä,
tarvittavat valut tein uunin sisälle tulenkestävästä valumassasta. Palovillaa käytin
muurauksen yhteydessä, se toimii liikkumavarana lämpöelämisen takia ja tilkitsee
rakoja, esim. tulipesää ei muurata runkoon kiinni, jotta se ei kuumetessaan riko
runkoa uunista.

Kuvat 68-69. Takan muuraustyöt
Kun sain takan muurattua valmiiksi, annoin sen kuivua riittävän kauan, ennen kuin
aloin käyttämään sitä. Noin kuukauden päästä asensin luukut ja laitoin ensimmäiset tulet sitten takkaan. Pienillä puilla kannattaa aina lämmitys aloittaa uudessa takassa, ettei riko sitä heti.

Kuvat 70-71. Takan lämmitys
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Pinnoitin takan n. 3 kuukauden päästä, toisaalta takka voisi olla hyvä pinnoittaa
vasta vuoden tai kahdenkin päästä, koska silloin se on jo varmasti paikkansa etsinyt, eli pahimmat elämiset ja kuivumiset ohitettu. Laatoitin takan etupuolen tummalla laatalla ja kyljet tasoitin ja hiersin antiikkilaastilla, takan edustan lattiasta laatoitin ja kahden päivän kuluttua sain takan valmiiksi. Lopputulos oli hyvä ja moni ei
arvaisi, että tämä on muurattu punaisesta tiilestä.

Kuvat 72-73. Takan pinnoitus

2.4 Takkahuone remontti
Talon autotalli oli muutettu takkahuoneeksi vuonna 1989 ja sille oli haettu virallinen
rakennuslupa. Siellä on yksi horminen piippu ja avotakka. Takkahuoneen lattiassa
betonilaatan päällä on puukoolaus ja mineraalivilla. Lattiamateriaali on lankkua,
seinät ja katto on verhoiltu paneelilla. Seinissä on eristeenä mineraalivilla. Tulisijan
lisäksi huoneen lämmittää sähköpatterit.

Kuva 74. Takkahuoneen lähtötilanne
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Kuntoraportissa oli maininta, että jos betonilaatan alla ei ole styroxia eristeenä, niin
rakenne muodostaa kosteusvauriolle herkän ns. riskirakenteen. Muulla tavoin ei
ollut mainintaa kuntoraportissa tästä tilasta.

Talo remontin yhteydessä pohdin aina välillä tämän huoneiston kohtaloa, aluksi
meinasin vaan maalailla seinä- ja lattiapinnat, ja vähän levitellä antiikkilaastia tiili
pinnoille. Muutaman vuoden tuumailun jälkeen päädyin kuitenkin tekemään remontin perusteellisemmin, koska olin aistin varaisesti havainnut outoa hajua, joka
ehkä saattoi viitata kosteusvaurioon. Halusin myös saada vesikiertoisen lattialämmityksen, koska muissakin tiloissa on vesikierrolla lämmitys, pystyisin hyödyntämään suuren varaajani lämpöä, joka lämpenee yö sähköllä.

Päätin tehdä kustannuslaskelman ja hakea tarvittavan summan remonttilainaa
pankista. Työlle en juurikaan laskenut hintaa, koska päätin itse tehdä remontin
alusta loppuun. Ainoastaan sähkömiehen ja putkimiehen jouduin palkkaamaan.

2.5 Takkahuoneen kustannusarvio:
Taulukko 1. Arvio kustannuksista
Materiaali

Määrä

Hinta/kpl

Kustannus yhteensä

Styrox 50mm (12m2/paketti)

6

42€

252€

Finnfoam 50mm

2

50€

100€

Harjateräsverkko (2,35mx5m)

2

40€

80€

Betoni(ränniautolla)

1,68m3

380€

380€

Lattialaatta (60x60)

23m2

15€

345€

Kiinnityslaasti (20kg)

3

20€

60€

Saumalaasti (10kg)

1

25€

25€

Jalkalistat

22m

3€

66€

Ulko-ovi

1

300€

300€

Karkea sora(kasettikuorma)

1

500€

500€

Lattia:
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Seinät:

Ovilistat

1

30€

30€

Höyrysulkumuovi

1

49€

49€

48x48 kuusi

55

1€

55€

22x100 kuusi

40

0,80€

32€

Kivivilla(50x565x1175)

5

33€

165€

Kipsilevy (13x1200x2600)

17

12€

168€

Pohjatasoite (20kg)

1

12,80€

12,80€

Pintatasoite (20kg)

1

14,10€

14,10€

Tasoite sauma nauha

1

10€

10€

Höyrysulkuteippi

2

12€

24€

Pohjamaali

1

80€

80€

Pintamaali

1

100€

100€

Ikkunamaali

1

40€

40€

Ikkunalistat

1

60€

60€

Akryylimassa

3

2€

6€

Ruuvit

1

40€

40€

Liukuovikaapisto (mittatilaus)

1

580€

580€

Hyllyt liukuovikaapistoon

1

140€

140€

Vesipostiventtiili

1

65€

65€

Käyttövesiputki pex

1

100€

100€

Lattialämmitysputki

120m

1,4€

168€

Paluuvesitermostaatti+ muut

1

150€

150€

Sähköpistorasiat+ mmj-kaapeli

1

150€

150€

Ilmanvaihtoputki (125)

6

20€

120€

Kulmat (125)

12

7,50€

90€

Alumiinipaperi eriste(50mm)

3

70€

210€

6,61m2/pak

Lvi/sähkö:

liittimet
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2

23€

46€

Putkimiehen työt 50€/h

4

50€

200€

Sähkömiehen työt 50€/h

6

50€

200€

Kaatopaikka käynti peräkär-

2

20€

40€

1

300€

300€

Tuloilmaventtiili

Työt:

ryllä
Betoni/tiili jätelava

Yhteensä arvioitu kustannus

5652,90€

2.6 Arvioitu projektin aikataulu
Taulukko 2. Aikataulutus
Työn arvioitu kesto (h)
Purkutyöt:
Lattian purku
Seinien ja katon paneelin purku
Tulisijan purku
Betonilattian+tojalevyn purku
Yhteensä
Asennustyöt:
Finnfoamlevyn asennus sokkelia
vasten
täyttö/hiekan tasaus
Lattia styroxin asennus
Raudoitusverkon asennus
Lattialämmitysputken asennus
Vesiputken asennus
Lattian valaminen
Villoitus seiniin
Ilmanvaihtoputken asennus koneelle
Höyrysulkumuovin asennus
Koolaustyöt
Väliseinän asennus

8
8
8
16
40

5
8
6
2
8
2
8
4
16
8
8
3
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Kipsilevyn asennus kattoon
Kipsilevyn asennus seiniin
Tasoitetyöt
Maalaustyöt
Ikkunoitten maalaus
Lattian hionta/oikominen
Lattian ja seinän rajan tiivistäminen
Laatoitustyöt
Listoitustyöt
Liukuovi kaapiston ja hyllyjen asennus
Ulko-oven asennus sis. vanhan
purku
Yhteensä

8
8
16
16
8
8
2
12
10

Purku + asennus yhteensä

182+40=222/40=5.55vko

8
8
182

Tein aikataulun projektilleni, sain siitä n. 6vko kestävän, jos vain ei tule mitään yllätyksiä vastaan. Kustannus arvioksi sain n. 6000€, jonka varaan takkahuoneen remonttiin.

Aloitin työt 9.3.2017 suojaamalla ja teippaamalla välioven, joka johtaa pesuhuoneeseen, jottei mahdollinen pöly leviäsi muihin huoneisiin. Lähdin purkamaan ensiksi lattian, seinät purin vasta sitten, kun olin ensiksi valanut uuden lattian. Lankkujen alta paljastui puukoolaus ja villoitus, poistin villat ja kakkosneloset. Sitten betonilaatta tulee näkyviin ja kaikki näytti olevan todella kuivaa, eikä mahdollisia kosteusvaurioita näy. Keskellä huonetta näytti olevan vanha öljymonttu, joka on ensisilmäyksellä täytetty toja-levyillä varmaan edellisen remontin yhteydessä, niistäkin
on voinut jotain tuoksua tulla huoneilmaan.

Kuvat 75-77. Takkahuoneen lattian purkua
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Puran 10.3.2017 takan ensiksi pois, jonka jälkeen poistan sitä ympäröivän tiili seinän. Kannoin tavarat jätelavalle ja päätin vielä poistaa vanhan savupellin piipusta,
joka oli ollut aina jumissa minun aikanani. Sieltä paljastui muumioitunut varis, sekin voi olla syy siihen, miksei pelti ole toiminut, se on sellainen kääntömallin savupelti. Tarkemmin piippua tarkasteltuani, huomaan, ettei sitä ehkä mikään ammattimuurari olekaan tehnyt. Piippua en lähde purkamaan, meinaan oikaista ja tasoittaa sen. Jätän sellaisen varauksen vain, jos joskus hommaisi sellaisen pienen
esim. peltisen koristetakan tunnelmaa tuomaan.

Kuva 78. Vanha rasvamonttu

Aloitin 13.3.2017 betonilaattaa purkamaan, aluksi meinasin lekalla ja Hiltin piikkikoneella purkaa lattian. Lattia osoittautui aika hankalaksi purkaa, sen vahvuus on
n. 200mm, teräksiä ei ole siihen aikaan laitettu, joka helpotti tietenkin purkua. Päätin keskeyttää työt ja aloin kysellä järkevämpiä työkoneita, jolla lattian voisi saada
purettua. Käyn vuokraamosta hakemassa maakiilavasaran, jolla alkaa sitten tapahtumaan ja sain lopulta homman tehtyä 14.3.2017. Sitten kannoin betonilohkareet jätelavalle.

Kuvat 79. Betonilattian purkua
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Poistan 15.3.2017 toja-levyt, jotka ovat sokkelia vasten. Vieläkään en ole täysin
vakuuttunut siitä mikä voisi olla hajun aiheuttaja, se voisi olla nämä vanhat toja-levyt, mutta en jostain syystä usko siihen. päätin alkaa tutkia mitä on hiekan alla, tiesin, että kallio on melko lähellä, joten kaivoin kallio pintaa myöten maa-aineksen
pois. Aloitin ulko-oven päädystä kaivamaan, koska siinä kohdin olin aistinut erikoista tuoksua. Hiekan alta paljastui 30-50mm multa kerros ennen kuin kallio tulee
vastaan, kärräsin maa-aineksen kottikärryillä ulos. Sitten löytyi juuria ja niitä seuraamalla löysin kannon. Kanto oli iso ja se on ollut lattian alla sen 55 vuotta. Revin
kannon irti, tuntui olevan aika tiukassa, kun juuret olivat kallion koloissa. Huomasin
kosteutta kannon alla ja vähän ympärilläkin, kun otin jostain juurista kiinni, niin ne
olivat aivan vettyneet, ihan kuin märkää rättiä olisi puristanut. Taisin hajun lähteen.

Kuva 80-83. Vanha kanto
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Poistin 16.3.2017 edelleen maa-ainesta kallion päältä ja etsin mahdollisia uusia
kantoja, näitä ei enää onneksi löytynyt.

Kuva 84-85. Maa-aineiden poistoa

Huomasin 17.3.2017 aamulla, että vettä oli tullut kallionpintaa pitkin sokkelin alta
sisäpuolelle. Tämän jälkeen päätin valaa betonilla sen kohdan täyteen, jossa
kanto oli ollut ja kesällä meinasin laittaa salaojat ulkopuolelle ja tarvittaessa betonilla valaa viisteet, jotta saisin sulamis- ja sadevedet pysymään ulkopuolella.

Kuva 86-87. Sulamisvesien pääsyä sisätiloihin
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Hommasin 19.3.2017 karkeata soraa kasettikuormallisen pihaani. Ostin kymmenen säkkiä plus sementtiä ja tein myllyllä betonit itse, jonka jälkeen sain valettua
kallion kolon umpeen, ehkä n. vajaa kuutio sitä meni kaiken kaikkiaan. Valun jälkeen asensin vielä salaojaputken montun pohjalle, jonka vein pihalle sokkelin alta.
Se oli varotoimenpiteenä siltä varalta, jos vettä sinne kuitenkin ilmestyisi jostain
syystä, niin olisi reitti pois pihalle.

Kuvat 88-89. Kallio montun valu Betonilla ja eristystyöt

Asensin 21.3.2017 finnfoamlevyt sokkelia vasten, yläpuolen laitoin ruuvilla alajuoksuun kiinni ja alapään vähän uretaanilla kiinni. Käytin pönkkiä apuna, eli tässä tapauksessa kivilohkareita, jotta levyt pysyisivät paikallaan uretaanin laajetessa kuivuessaan. Sitten aloin täyttämään kallion pintaa karkealla soralla, niin että pinta on
tasaisen suora tämän jälkeen.
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Kiersin 22.3.2017 kaikki seinän vierustat finnfoam-levyillä ja täytin välin karkealla
soralla, jonka jälkeen levitin tasaisesti muovin, ajatuksena oli, ettei mahdollinen
kosteus nousisi maaperästä. Tämän jälkeen laitoin 150mm lattia styroxia näiden
päälle. Tämän jälkeen levitin raudoitusverkot levyjen päälle.

Kuvat 90-91. Eristystyöt ja täyttötyöt

Sitten 23.3.2017 kiersin n. 100m lattialämmitysputkea teräsverkkoon kiinnittäen
nippusiteillä. Tämän jälkeen vielä asensin vesiputken vesipostille, jotta pystyisin
tulevana kesänä pesemään autoni pihalla.

Kuvat 92-94. Takkahuoneen valutyöt
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Tilasin 24.3.2017 ränniautolla vajaa 2 m3 betonia, läheiseltä asemalta. Tein tarvittavat valuvalmistelut ja korkomerkit. Sitten kuskasin kottikärryllä massan sisälle ja
levitin sen tasaisesti paikalleen. Parin tunnin päästä kävin vielä lattian hiertämässä
ja vedin lastalla viimeisen pinnan.

Purin 28.3.2017 paneelit seinistä ja katoista. Sen alta paljastui valkoinen levy, se
oli katossa ja asunnon puoleisella seinällä, en tiedä mikä levy se oli, mutta aloin
veikkaamaan, että se voisi sisältää asbestia. ulkoseinissä oli alumiinipaperi, joka
oli toiminut höyrysulkuna. Poistin paperin ja sen alla oli 50mm kivivilla ja sen alta
paljastui 100mm keltainen villa.

Kuvat
95-96. Takkahuoneen eristys
Kuva 36

Hommasin 29.3.2017 alipaineistajan ja asianmukaiset suojavarusteet, myöskin
asianmukaisen hepa suodattimilla olevan imurin. Purin levyt seinistä, jotka olivat
helppo purkaa ehjinä levyinä, kun olivat vain parilla naulalla kiinni, vein ne saman
tien pihalle. Katosta lähdin poistamaan seuraavaksi levyä, mutta se osoittautuikin
vaikeammaksi kuin kuvittelin, niihin levyihin oli laitettu
reilusti nauloja. Sain lopulta levyt revittyä pois kappaleina, sitten vein levyn palat pois ja putsasin huolellisesti
tilan, lopuksi vielä imuroin tilan. Levy paljastui mineriittilevyksi, jossa luultavamminkin oli asbestia käytetty.
Tämä oli entinen autotalli ja levy oli ehkä voinut toimia
jonkinlaisena palosuojana. Levy oli ollut myös ulkoseinissä, mutta se oli edellisen remontin aikana purettu ilmeisemmin pois.

Kuva 97. Mineriittilevy
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Aloitin asentamaan 30.3.2017 ilmanvaihtoputkia ja eristämään niitä. Vien putkien
päät lähelle konetta, jotta saisin ne tulevaisuudessa helposti kytkettyä paikalleen.
Lopuksi peitän putket villalevyllä, työn sain valmiiksi 31.3.2017.

Kuva 98. Ilmanvaihtoputkien asennus

Asensin 3.4.2017 höyrynsulkumuovit kattoon ja ulkoseiniin. Lämpimäntilan puoleinen seinä, siihen laitoin vain paperin. Koolasin katon 22x100 laudalla, ulkoseinää
ei tarvinnut paljoakaan koolata, se kävi valmiiksi jo hyvin vanhaan koolaukseen.
Ainoastaan lämpimäntilan seinä piti koolata. Asensin myös kipsilevyt kattoon.

Kuvat 99-100. Höyrysulkumuovin asennus
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Vedin 4.4.2017 tarvittavat mmj-kaapelit valoille ja kytkimille. Levytin katon ja tein
väliseinä rungon. Levytin 5.4.2017 kaikki seinät kipsilevyllä. Nauhoitin 6.4.2017
kaikki kipsilevy saumat ja tasoitin ruuvin päät, myöskin oikaisin tasoitteella piippua.
Vetelin 7.4.2017 pintatasoitteita levysaumoihin ja piipun ympärille.Hioin 1.5.2017
lattian käsijyrsimellä kauttaaltaan, eli poistin liimavellin pinnasta. Tämän jälkeen hioin vielä isoimmat patit lattiasta pois. Hion 2.5.2017 kaikki tasoitepinnat. Tämän
jälkeen maalaan kaikki levy pinnat pohjamaalilla. Vedin 3.5.2017 akryylimassat
kaikkin levynurkkiin. Maalasin 4.5.2017 kaikki pinnat pintamaalilla. Laatoitin
8.5.2017 lattian, en laittanut mitään praimeria lattiaan, vaan kostutin sienellä hiukan betonipintaa ennen kuin levitin kiinnityslaastin. Näin ollen lattiaan ei jää mitään
kalvoa ja se pystyy edelleen kuivumaan, jos siinä on kosteuksia. Saumasin
9.5.2017 lattian.

Kuva 101. Laatoitustyöt

Vaihdoin 10.5.2017 ulko-oven ja tein 11.5.2017 kaikki listoitustyöt.

Kuva 102. Viimeistelytyöt
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Asensin 12.5.2017 liukuovet paikalleen ja rakensin hyllyt sen sisälle. Tästä seuraavana päivänä maalasin ikkunat kahteen kertaan sekä listoitin niiden ympärykset. Sähkömies asensi rasiat paikalleen ja putkimies kytki lämmöt ja vesipostin
takkahuoneeseen.

Kuva 103. liukuovikaapisto ja ikkunan maalaustyöt

2.7 Loppuyhteenveto takkahuone projektista
Takkahuoneen remontti meni mielestäni aika hyvin, olen tyytyväinen lopputulokseen. Pysyin budjetissa ja eikä oikein tullut mitään ylimääräisiä kulujakaan. Aikataulussa pysyin melko hyvin, vähän meni odotettua enemmän aikaa siinä, kun
vaihdoin maa-ainekset kallion päältä. Sitten pidin tietoisesti muutaman viikon
tauon projektissa, jolloin annoin lattian rauhassa kuivua. Onneksi lähdin tekemään
remontin raskaimman käden kautta, jotta löysin tämän hajunlähteenä toimineen
kannon lattian alta. Taas yksi asia korjattu talossa, se on taas yksi askel lähempänä tervettä taloa.
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Kuntotarkastus ei antanut sitä ymmärtää, että ongelmia saattaa olla myös takkahuoneessa, siinä viitattiin enimmäkseen rossitila ongelmaan ja siitä mahdolliseen
sisäilma ongelman syntyyn. Eli siinä jätettiin takkahuoneen tarkastelu vähemmälle,
viitattiin vain styroxin puuttumiseen betonilaatan alta. Aina melkein tulee jotain yllätyksiä, kun vanhaa taloa remontoidaan. Jälkeenpäin vähän hirvitti ajatus, kun olin
muualle taloa laittanut koneellisen ilmanvaihdon, jonka jälkeen puhkaisin kylpyhuoneremontin yhteydessä ovi aukon takkahuoneeseen, jolloin mahdollisesti sieltä
tuleva huono ilma alipaineen johdosta levisi muualle asuntoon. Onneksi tämä asia
on nyt korjattu.

2.8 Saloajat ja sadevesien johtaminen
Talossa ei löydy salaojia ja sadevesiä ei ole johdettu mihinkään, ne valuvat katolta
käytännössä suoraan maahan ja näin ollen kastelevat sokkelin. Nämä kaikki puutteet nostavat talon kosteus rasitetta. Päätin korjata asian, suunnittelin aukaisevani
talon ympäryksen kauttaaltaan poistamalla pintamaan kallion päältä, tarvittaessa
valan betonista viisteitä, jos näyttää siltä, että vesi pääsisi kallio myöten talon alle.
Asennutin patolevyt sokkelia vasten, laitoin salaojat, sadevesiputkistot, täytin karkealla soralla/sepelillä, asennutin rännit ja syöksytorvet.
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Minulta löytyi Bob Cat, jolla meinasin tehdä salaojien kaivuun. Päätin aloittaa projektin 13.8.2017. Aloitin maan poistamisen sokkelin viereltä, vähän joutui lapiolla
auttamaan, jotta maa-ainekset saatiin poistettua. Huomasin sen, että kallio oli todella rikkonainen. Otin puutarhaletkun ja harjan avuksi, jotta sain kallion täysin
esiin ja puhtaaksi. Sitten tuli pieni sadekuuro ja huomasin, että talon nurkalla alkaa
kertyä vettä, ränni heittää katolta sadevedet sokkelin viereen, niin huomaan sen
heti ongelmakohdaksi. Päätin putsata alueen kalliopinnalle ja valoin betonilla siihen luiskan, jotta mahdolliset vedet ohjautuisivat poispäin talosta.

Kuvat 104-108. Sadevesien kertyminen talon nurkalle
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Jatkoin maan kaivuuta ja kalliopinnan putsaamista. Aina tarvittaessa valoin betonilla sokkelin vierustaa.
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Kuvat 109-121. Salaoja remontin vaiheita

Kaikenlaisten kaivuiden ja valujen jälkeen aloitin salaojaputkien ja tarkastuskaivojen asentamisen. Päädyin salaojaputken ympärille käärimään suodatinkankaan,
jotta se ei mahdollisesti pääsisi tukkeutumaan. Asensin patolevyt, asensin sadevesiputket ja täytin seinän vierut karkealla soralla. Asennutin rännit ja syöksytorvet
paikalleen.

Kuvat 122-123. Maanpinnan täytöt
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Tässä huomasi sen hyvin, että kallio oli todella rikkonainen ja sadevedet/sulamisvedet olivat vuosien saatossa valuneet talon alle, joten se ei ole ollut hyvä asia,
koska rossitilassa on ollut valtavasti orgaanista jätettä maan pinnalla, joka on vuosien saatossa päässyt tämän seurauksena kompostoitumaan. Taas oli yksi asia
korjattu talossani ja kosteusrasitusta oli saatu näin ollen pienennettyä entisestään.
Loppu yhteenvetona voisi todeta sen, että tämä oli yksi tärkeimmistä remonteista
tässä kohteessa, joka olisi minun pitänyt tehdä jo aikapäiviä sitten.

2.9 Julkisivu remontti
Suunnittelin uusivani ulkoverhouksen talostani, sen ajankohta voisi osua kesälle
2016. Kuntoraportissa oli maininta julkisivusta, että maalipinta saattaa olla liian tiivis, koska se paikoin on kuplinut. Myöskin ilmarakoa ei ole julkisivussa, tämä on
tyypillistä tämän aikakauden taloille kuitenkin. Sitten pohdin kahden vaihtoehdon
väliä, joko purkaisi vanhan verhouksen pois ja rakentaisi uuden tilalle tai laittaisi
uuden paneelin vanhan päälle. Rupesin laskemaan eri vaihtoehdoille hintoja ja aikataulua. Sitten valitsin pohjamaalatun UTV 23x145 paneeliin, laskin julkisivupinnan neliöt, joista sain 150m2. Tein kustannuslaskelman materiaaleista:
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Taulukko 3
Materiaali

Määrä

Hinta sis. alv 24%

Yhteensä

UTV 23x145 pohja-

1150m

1.35€

1552,50€

39kpl

16.80€

655,20€

Sahattu 22x100

500m

0,47€

235€

Ulkoverhouslauta

100m

0,91€

91€

Rahti

1

130€

130€

Tikkurila vinha 11,7

8

84€

672€

2

84€

168€

4

4,90€

19.60€

1

78€

78€

1

50€

50€

Kaasupatruuna

2

25

50€

Pensseli

4

7

28€

2

290€

580€

maalattu
Runkolevy 25mm
(3,6m2)

20x90

l (takorauta)
Tikkurila vinha 11,7l
(TVT Y500)
Ruuvit 4,2x55 ja
4,8x90
Konenaulat 3,1x90
kuumasinkitty
Rumpu naula
2,5x50

Maaliastia
Vaihtolava (puujäte)

Yhteensä

4309,30€
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Määrä

2 työntekijältä kuluu aikaa

150m2

3 vrk

Tuulensuojalevyn asennus

150m2

2 vrk

Koolaus

400m

2 vrk

UTV 23x145 Asennus

150m2

5 vrk

Ikkuna smyygien teko

16kpl

1 vrk

Ulkonurkkien peitelaudan

7 kpl

1 vrk

Purkutyöt, jätteen kuljetus
lavalle

asennus
Ulkoverhouksen maalaus x 150m2 x 2

6 vrk

2
Otsalautojen ja räystäiden

2 vrk

maalaus
Smyygien ja peitelautojen

100m

1 vrk

16 kpl

1 vrk

maalaus
Ikkunapeltien asennus
Yhteensä

25 vrk

Kesä 2016 oli todella kiireinen töitten, ja opiskelujeni osalta, niin päädyin julkisivuremontissa siihen, että unohdan purkutyöt remontissa ja asennan uuden paneelin
vanhan päälle. Ratkaisu on huoleton, pystyn remontoimaan aina kun kerkeän, minua ei sido mitkään aikataulut ja en ole säitten armoilla. Ei ole pelkoa, että rakenteet pääsisivät kastumaan, koska en niitä availe. Tein kuitenkin sillein, että pyyhkäisin ketjusahalla vanhan maalipinnan auki verhouksesta, jotta vanha paneeli uuden alla pystyisi normaalisti hengittämään.
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3.8.2016 saapuu julkisivu materiaalit tontilleni, suunnittelin ensin maalaavani paneelit kertaalleen väriinsä ennen asennus töitä. Maalasin aluksi n. yhden julkisivupuolen paneelit. Rakensin myös lankusta pari telinepukkia, asennustöitä ajatellen.

5.8.2016 aloitin ensimmäisen sivun koolaukset ja samalla pyyhkäisin vanhan maalipinnan auki kauttaaltaan. Aloitin samalla ulkoverhouspaneelin asennuksen.

Kuvat 124-125. Ulkoverhous remontti

Paneeli oli lopulta aika hankala asentaa, sitä ei meinannut saada ponttiin millään
menemään, ilmeisesti pintaväri meinasi ahdistaa siinä. Päädyin siihen ratkaisuun,
että asensin ulkoverhouksen pohjamaalattuna ja maalasin julkisivun kahteen kertaan vasta kun se oli asennettu.
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Työ eteni pikkuhiljaa sivu kerrallaan aina eteenpäin. Korkeissa päädyissä tein aivan perinteiset telineet lankuista ja vanereista, tein asianmukaiset kaiteet ja nauloja laitoin riittävästi, jotta sain telineistä turvalliset. Tähän ratkaisuun päädyin siksi,
koska alumiini telineiden vuokraus maksaa paljon ja minun aikatauluni saattaa venyä aika pitkäksikin, koska teen remonttia aina, kun vain kerkeän muilta kiireiltäni.

Kuva 126. Ulkoverhouksen asennusta

Maalaamisen siirsin suosiolla ensi kevääseen, Ulkoverhouksen sain tehtyä vasta
26.2.2017. Tässä kuvia remontin etenemisestä:
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Kuvat 127-132. Työvaiheita ja valmistuminen

Aikatauluni mukaan minulla olisi ollut vain 7 päivää aikaa tehdä koolaukset ja
asentaa ulkoverhous. Se olisi varmasti onnistunut, jos olisin vuokraamosta hakenut nostimen, jotta olisin välttynyt telineen teolta ja purulta. Telineen rakentamiseen ja purkamiseen meni arviolta 3 työpäivää kaiken kaikkiaan. Tämä ei olisi ollut
kannattavaa, jos olisin tehnyt tällaisen urakan vieraalle, mutta oman talon rakentamisessa ei tule laskettua aina hintaa omalle työlle. N. 1 työpäivä meni siihen, kun
ketjusahalla vein vanhan maalipinnan auki ja yksi päivä meni alkuvalmisteluihin,
pukkien tekoa ja suojaisan sahauspaikan rakenteluun.

Yhteensä 11x8 =88h olisi ollut aikaa kahdelta tekijältä tehdä tätä urakkaa, todellisuudessa minulla meni aikaa n. 110h. Veikkaan syyksi miksi tunnit ylittyivät 22h
ovat sellaiset, että tein iltaisin ja viikonloppuisin vain. Eli sellainen rutiini jäi pois
työstä, aina joka kerta työn alkaessa, se oli sellaista etsimistä ja hakemista. Tässä
huomaa sen, että työ on kaikkein tehokkainta silloin, kun teet tällaisen urakan yhteen pötköön ja oikeilla telineratkaisuilla. Se vaatii aina pari opettelu päivää ennen
kuin löytää sen sopivan tahdin työlle. Varsinkin ketkä tekevät tallaista työtä ammatikseen ja ovat tottuneet urakalla paiskimaan, niin he voivat tehdä tällaisen kohteen jopa puolet nopeammin, heiltä jää se kaikki ihmettely pois.Julkisivu tuli uusittua ja olen tyytyväinen lopputulokseen. Kesällä maalaan talon ja asennan
smyygi/nurkkalaudat. Tästä oppi sen, että tietää ensi kerralla sen, miten tämänkaltainen urakka kannattaa hinnoitella ja toteuttaa.
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2.10 Talon uudelleen tiivistäminen
Ilmavuodot alapohjasta huoneilmaan oli alkanut huolestuttamaan minua, vaikka
alun perin laitoinkin akryylimassat lattian ja seinän rajaan estämään mahdollisia
epäpuhtauksien nousua huoneilmaan. Nämäkin saumat olivat voineet halkeilla
tässä viiden vuoden aikana ja nyt sieltä saattaa nousta jotakin hajua. Olin aistinvaraisesti haistanut jossain lattianrajassa tuoksua ja myöskin joissakin pistorasioissa
pientä puhallusta. Pitkään harkittuani päätin koittaa tiivistämistä kangasmaisella
höyrynsulkuteipillä, idean sain yhdeltä saneeraustyömaalta, jossa vastaavalla tuotteella tiivistettiin kaikki mahdolliset vuotokohdat.

Kuva 133. Höyrysulkuteippi
Edut:

Käyttökohteet:

-Pitkäikäiseksi todettu Akrylat Solid -liima -Kipsi- ja rakennuslevyt
-100 vuoden oletettu käyttöikä

-Tuulensuojalevyt ja - kankaat

-Säänkesto 3 kk suojaamattomana

-Sileät ja tiiviit tasoitepinnat

-Vähäpäästöinen

-Maalatut pinnat

-Ylitasoitettavissa

-Sileät betonipinnat

-Yksi tuote sekä sisä- että ulkopuolelle

-Puu-, muovi- ja metallipinnat

-Useita eri leveyksiä

-Pro Clima INTELLO- ja SOLITEX

-Venyy jopa 50 %

-Aluskatteet
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Laskin tesconin teippiä tarvitsevani 6 rullaa, hintaa näille löytyi 30€x6 = 180€, ei
mikään mahdoton hinta, jos näistä vaan olisi hyötyä, aina olen ollut vähän skeptinen tällaisille tiivistyksille. Suunnittelin tekeväni huone kerrallaan tiivistykset, koska
asun saman aikaisesti talossa remontin yhteydessä. Tyhjäsin tilan, Poistin jalka- ja
ovilistat. Irroitin vaatekaapit ja poistin laminaatit. Tämän jälkeen laitoin praimerin
tulevan teipin alueelle ja tämän kuivattua liimasin teipin. Sitten laitoin samat laminaatit, listat ja kaapit takaisin paikalleen, jonka jälkeen siirryin seuraaviin huoneisiin. Tämän jälkeen vielä kävin kaikki pistorasiat ja kytkimet läpi sillä tavoin, että irroitin rasian seinästä niin, että langat pysyivät kytkettyinä ja sulakkeen olin ottanut
pois päältä. Pyöritin rasian pohjalle akryylimassaa sillein, että kaikki mahdolliset
reiät tukkeutuivat ja tämän jälkeen ruuvasin rasiat takaisin kiinni.
Laskin tekeväni yhden makuuhuoneen huoneen päivässä ja olohuone/keittiö/eteinen (yhtenäinen tila) veisi 2 päivää. Kokonaiskesto olisi 5 työpäivää, se sisältäisi
myös tavaroitten haun rautakaupasta ja tarvittavien työkalujen hankkimisen. Työkaluja tarvitsisin vain imurin, pienen purkuraudan, ruuvikoneen, viimeistelynaulaimen, silikonipuristimen, pensselin, primerille jokin astia ja mattopuukon.
Työn alkaa maanantaina 29.1.2018, työ käynnistyi suunnitellusti ja ei mitään suurempia ongelmia. Työn sain valmiiksi perjantaina 2.2.2018, aikataulussa pysyttiin,
materiaalien kokonaishinta oli n.200€ (sis. teipit, praimerin, akryylimassat ja viimeistelynaulat).
Tässä vähän kuvia tiivistys projektista:

Kuvat 134-135. Makuuhuone 1
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Kuva 136. Makuuhuone 2

Kuvat 137-138. Olohuone

Kuvat 139-140. Eteinen

Kuvat 141-142. Keittiö ja pistorasian tiivistäminen
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2.11 Rossitilan uudelleen puhdistaminen
Viisi vuotta olen jo asunut talossani ja paljon remonttia tehden. Vieläkin on sellainen pieni epäilys, että vieläkään tämä projekti ei ole tullut valmiiksi, olen aina välillä haistanut vaatteissani jotain erikoista tuoksua, sen voi haistaa esim. aina uimahallireissun jälkeen pukuhuoneessa tai työpaikalla, kun vaihdan päivän päätteeksi omia koti vaatteita päälle.
Elokuussa poika aloittaa päiväkodin 1.5 vuoden ikäisenä, hän on ollut täysin terve
siihen saakka, mutta sitten alkaa sairastelukierre, enimmäkseen flunssaa. Niin tämän jälkeen päiväkodista tulee sellainen tieto, että pojan vaatteet tuoksuvat ehkä
sädesienelle ja voisiko tämä olla syynä nenän vuotoon. Sitten meidän pitäisi korjata asia tai alkaa pitämään eri vaatteita päiväkodissa pojalle. Tämä vaatteissa
oleva haju ei kuitenkaan tule minulle täytenä yllätyksenä, mutta ihmettelen ettei
kukaan muu ystävistämme ole aikaisemmin meille tästä mitään maininnut, ehkä
tämä on niin arka asia. Se kuitenkin taas herättää siinä määrin, että aloitan taas
seuraavan vaiheen talossani.
Käännän katseeni rossitilaan, se on minulta jäänyt osakseen puhdistamatta ehkä
n. 2/3 osaa pinta-alasta. Se olisi pitänyt jo aika päivää sitten puhdistaa, mutta sitä
on ollut helppo aina siirtää. Ryömintäluukusta, kun nuuhkaisee niin voi haistaa selkeästi mullan tuoksun. Aloitin 11.11.2017 alapohjan puhdistuksen, liikutin lapioilla,
ämpäreillä ja paljuilla kaiken maa aineksen pois sieltä ryömintätilaluukun kautta pihalle.

Kuvat 143-144. Vanha muottilauta
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Alapohjasta paljastui paljon orgaanista ainesta, vaikka ensisilmäyksellä se ei näyttänyt kovinkaan paljoa olevan. Maata viemällä pois paljastui kallion pinta, joka on
tosi rikkonainen ja jossain paikoin maa-aines on jonkin verran kosteaa. Sieltä paljastui vanhoja muottilautoja, jotka ovat jo jonkin verran lahonneita.

Kuvat 145-146. Orgaanista ainesta

Kenttälapiolla täytin aina useamman ämpärin ja paljun kerrallaan, jonka jälkeen
vein ne lähemmäksi ryömintätilan kulkuluukkua ja sen jälkeen nostin ne yksitellen
pihalle. Tämän jälkeen kannoin ne tontin rajalle, jossa kippasin ne maahan täytemaaksi. Urakka oli todella raskas, kun yksin suurimmaksi osaksi tein sitä, aikaa
meni n. 160h. Jälkeen päin ajatellen, olisi pitänyt kyllä imuautoa käyttää apuna. En
olisi arvannut, että tämä oli näinkin kova homma.
Sitten lopulta sain kalliopinnan esiin, siinä oli vielä sellainen pölykerros päällä, mietin aluksi, että voisin pestä sen kenties pois, mutta päätin kuitenkin hakea vuokraamosta teollisuusimurin, jolla imaisin hienoaineksen pois kallion päältä. Ajattelin,
että voisin imuroida sen päivässä, mutta kun aloin imuroimaan sitä niin huomasin
sen, että maa-aines ei täysin lähtenyt kallion päältä irti. Niin tarvitsin jonkin työkalun siihen, päätin ottaa toiseen käteen teräsharjan, jolla raaputin kalliopinnan puhtaaksi samalla kuin imuroin.
Aikaa menikin yllättävän paljon tähän perusteelliseen imurointiin, lopulta sitä hienoainesta olikin yllättävän paljon, sen huomasi, kun välillä imuria kävi tyhjentämässä. Imurointiin meni aikaa n. 30h.

Puhdistuksen jälkeen haju oli hävinnyt alapohjasta, tein vielä lisää tuuletus aukkoja sokkeliin piikkauskoneella, jotta alapohja tuulettuisi riittävästi, eikä näin ollen
olisi mitään katve alueita tuuletuksen suhteen.
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Rossitilassa oli se alue, jonka puhdistin 5 vuotta sitten ja jonne kuskasin useamman kuution karkeata soraa, niin sen huomasin alapohjaa puhdistaessa, että sekään ei välttämättä ollutkaan hyvä ajatus. Hiekka oli yllättävän kosteaa, eli kosteus
nousi kapillaarisesti sitä pitkin, esimerkiksi betoni pilari, joita hiekka ympäröi niin se
oli aika kostean näköinen alapinnasta. Päätin vielä raahata hiekan pois alapohjasta, vaikka sen kertaalleen olenkin sinne vienyt.
Jätin alapohjan kalliopinnalle, koska pääsin seuraamaan tulevana keväänä sen
käyttäytymistä, jotta näkisin sen, tuleeko sinne vielä esimerkiksi sulamisvesiä, tämän takia en halunnut vielä sitä millään lailla peittää. Tarkoituksena oli kyllä viedä
sinne tulevaisuudessa puhdasta sepeliä, jolla tasaisin maan pinnan ja sitten eristäisin maanpinnan rossitilasta 50mm finnfoam-levyllä, tällä saadaan rakennuksen
kosteusrasitusta vähennettyä keskikesällä. Lopuksi aion vielä sepeliä levittää levyjen päälle.
Lopputulos oli hyvä, alapohja tuoksuu raikkaalle ensimmäisen kerran. Tämä työ
olisi pitänyt tehdä jo alun alkaen heti, eikä odottaa näin pitkään sen puhdistusta.
Harmittaa todellakin, etten ottanut tätä asiaa vakavasti silloin kun ostin talon, ehkä
se oli osakseen vähättelyä tai tietämättömyyttä, mutta 5 vuoden asumisen aikana
on ollut mahdollista, että rossitilasta on noussut epäpuhtauksia huoneilmaan.
Tämä oli tärkeä työsuoritus.

2.12 Rakennuksen U-arvo
Taulukko 4. U-arvo vaatimukset
Rakenne

U-arvo vaatimus

seinä

0,17 W/(m²K)

hirsiseinä
(hirsirakenteen keskimääräinen paksuus
vähintään 180 mm)

0,40 W/(m²K)

yläpohja ja
ulkoilmaan rajoittuva alapohja

0,09 W/(m²K)
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ryömintätilaan rajoittuva alapohja
(tuuletusaukkojen
määrä enintään 8 promillea
alapohjan pinta-alasta)

0,17 W/(m²K)

maata vasten oleva rakennusosa
ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu,

0,17 W/(m²K)

maata vasten oleva rakennusosa

0,16 W/(m²K)

ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, 1,0 W/(m²K)
savunpoisto- ja uloskäyntiluukku

2.13 Oman projektin lasketut arvot:

Ulkoseinän vanha U-arvo, ennen lisäeristystä: 0,3647 W/m2K
Ulkoseinän uusi U-arvo, 50mm lisäeristys: 0,2691 W/m2K
Alapohjan U-arvo tulevan alapohja remontin jälkeen: 0,1262 W/m2K
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Ulkoseinissä U-arvoa sai pienennettyä 50mm lisäeristyksellä, mutta jos pyrkisi nykyvaatimuksen mukaiseen 0,17 lukemaan, niin olisi pitänyt lisäeristää 150mm. Jos
olisin eristänyt vielä 100mm lisää, niin lisä eristys olisi pitänyt laittaa talon ulkopuolelle, Turvallisinta on jättää vanhat rakenteet aina ns. lämpimälle puolelle.
U-arvo laskelmat löytyvät liitteinä.

2.14 Lämpökuvaus
Yleistiedot:
Omakotitalo
Rakennusvuosi: 1962
Ilmanvaihto: Koneellinen Vallox 96
Ulkoseinä: Mineraalivilla 150mm
Alapohja: Puru 500mm
Yläpohja: Puru 500mm
Lämmitysjärjestelmä: Sähkölämmitys

Sain koululta lämpökameran lainaksi ja päätin selvittää mahdollisia lämpövuotoja
projektissani. Suoritin lämpökuvauksen 14.11.2017 klo 21.00. Ulkoilman olosuhteet tarkistin Jyväskylän lentoaseman sääasemalta. Ulkoilman lämpötila oli -2,5
°C, suhteellinen kosteus 86 % sekä tuuli 1-2 m/s kyseisenä ajankohtana.

Takkahuoneen ikkunan ja seinän ilmavuodot. Kuvista näkee, että ikkunan ruutu on
kylmin kohta ja ikkunan ympäriltä havaittavissa pientä ilmavuotoa. Seinän vasemmassa ylänurkassa on havaittavissa myös ilmavuotoa.
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Kuvat 147-148. Takkahuoneen ikkunat

Takkahuone, johon kytkettiin vesikiertoinen lattialämmitys. Putkia ei oltu merkitty
erikseen, meno- tai paluu vedelle, joten putkimies kytkee ne jakotukille arvalla.
Huoneesta otin lämpökuvan, koska halusin selvittää, että kiertääkö lämmin vesi oikein päin. Veden pitäisi kiertää ensin ulkoseiniä pitkin. Kuvasta selviää, että kytkentä on mennyt aivan oikein.

Kuva 149-150. Takkahuoneen lattia

57

2.15 Ulkoseinärakenteen lämpötilaindeksin määrittäminen
Kaava:
Lämpötilaindeksi TI = (Tsp-To)/(Ti-To) x 100%
(Tsp=sisäpinnan lämpötila, T0=ulkolämpötila, Ti=sisälämpötila)
Tsp= 19
T0= -2.5
Ti= 21
TI= (19-(-2.5)/(21-(-2.5) x 100% = 91.5
Lukeman tulisi olla vähintään 87, joten tulos on arvoltaan hyvä.
Lämpökamera kuvauksen tarkkuus ja vikaisuus:

-

Kuvaus pitäisi suorittaa vähintään -10 asteen pakkasella, mitä kovempi
on pakkanen niin sitä paremmin voi ilmavuodot havaita

-

Paine erot pitäisi mitata sisä- ja ulkoilman välillä

-

Huoneisto olisi hyvä ali paineistaa kuvauksen ajaksi
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2.16 Lisää kuvia projektista:
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Kuvat 151-162. Lämpökamera kuvia
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3 PROJEKTIN ONNISTUMINEN KOKONAISUUTENA JA
OPPIMISEN TOTEUTUMINEN

3.1 Mitä projekti opetti?
Se on tullut projektin aikana opittua, että tällaisessa projektissa ei ole mitään kannatusta oikeasti. Jos tämän olisi teettänyt jollain rakennus firmalla niin työn hinta
olisi ollut aivan liian korkea, niin siinä tapauksessa talo olisi kannattanut ensin purkaa ja tämän jälkeen rakentaa uusi talo. Uusi talo on aina uusi talo ja vanha talo
on vanha talo, vaikka sen perusteellisesti korjaisikin, markkina arvo on uudella
aina korkeampi kuin vanhalla talolla. Tämän projektin työmäärällä olisi varmasti rakentanut jo uuden talon ja autotallinkin pihaan.

Ajassa kun pääsisi taaksepäin, niin tekisin paljon asioita toisin tässä projektissa.
Niin ensimmäisenä en olisi ostanut koko taloa lainkaan, mutta jos kuitenkin olisin
ostanut, niin siinä tapauksessa olisin palkannut jonkun asiantuntijan/vastaavan
mestarin laatimaan korjaussuunnitelman ja valvomaan työn toteutusta. Enkä
myöskään ainakaan vähättelisi mahdollisia sisäilmaongelmia ja ottaisin sen aivan
täydellä vakavuudella.

Työn järjestyksen tekisin sillein, että purkaisin täysin alapohjan rakenteineen,
jonka jälkeen puhdistaisin rossitilan huolellisesti aina kalliopintaa myöten. Tämän
jälkeen rakentaisin alapohjan hyvää rakennustapaa noudattaen uudelleen. Ulkona
asentaisin salaojat-/ sadevesijärjestelmät ja estäisin sade-/sulamisvesien pääsyn
rossitilaan. Nämä olisivat ne asiat, jotka tekisin aivan ensimmäiseksi, enkä kiirehtisi muuttamisella keskeneräiseen taloon.

Sitten vasta purkaisin sieltä kaikki vanhat lastulevyt seinistä ja katoista. Höyrynsulun laittaisin ulkoseiniin, alapohjaan ja yläpohjaan, jonka huolellisesti teippaisin
toisiinsa kiinni ja näin ollen estäisin kaikki mahdolliset epäpuhtaudet, jotka voisivat
tulla huoneilmaan. Tietenkin laittaisin lisälämmöneristyksen 50mm ulkoseiniin ja
tämän jälkeen kipsilevyt seiniin, lastulevyt lattiaan ja paneelit kattoon.
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Olisin myös unohtanut sen tulisijan tekemisen kokonaan ja näin ollen olisin jättänyt
tekemättä koneellisen ilmanvaihdon. Siinä olisin säästänyt paljon aikaa ja rahaa.
Mielestäni on sulaa hulluutta rakennusvalvonnaltakin vaatia koneellista ilmanvaihtoa vanhaan rossipohja ongelmaiseen taloon, joka on alun alkaen painovoimaiseksi ilmanvaihdoksi suunniteltu ja kun vielä rakennusluvan hakijana on nuori
kokematon henkilö. Olisi niitten pitänyt ehkä jonkun verran mielestäni paneutua tähän asiaan ja tarvittaessa käydä paikan päällä katsomassa kohdetta ennen kuin
myöntävät rakennusluvan, ehkä myös vähän suullisesti opastamassa minua sen
suhteen, että oletko nyt aivan tietoinen siitä mitä sinun pitää ottaa huomioon ja
mitä sinun pitäisi tehdä, jotta saat terveen kodin. Eli olisin pitänyt painovoimaisen
ilmanvaihdon ja korkeintaan olisin lisännyt korvausilma venttiileitä ikkunoihin.

Eteisen ja pesuhuoneen olisin tehnyt sitten myöhemmin. Takkahuoneen olisin remontoinut samalla tyylin kuin sen teinkin, olisin luottanut nenääni ja näin ollen etsinyt sen hajun lähteen, joka tuli yllätyksenä, kun sieltä se vanha kanto löytyi. Ainoastaan oviaukon olisin puhkaissut pesuhuoneen ja takkahuoneen välille, vasta remontin jälkeen, jotta mahdolliset epäpuhtaudet eivät olisi levinneet remontoidulle
puolelle. Myöskin täyteaineena olisin käyttänyt pestyä sepeliä, hiekan sijaan.

Mielestäni ohje vastaaviin projekteihin lähtijöille: Asiantuntija kannattaa aina palkata tällaisessa kohteessa, joka tekee työsuunnitelman ja valvoo projektin kulkua.
Sitten työt olisi tehtävä aina perusteellisesti ja mahdollisemman hyvin, eikä saa
missään työvaiheessa oikaista. Kannattaa aina käyttää oikeita suojavarustuksia ja
mahdollisia alipaineistajia remontin yhteydessä. Sädesieni on terveydelle haitallinen, kuten myös muutkin homeet.

3.2 Projektin loppuyhteenveto
Talon ostaessa ei kyllä osannut arvata kuinka iso työmäärä tässä olisi, tämä osoittautui tosi haastavaksi projektiksi. Remontin yhteydessä homma aina kasvoi kasvamistaan, että mitä aluksi ei pitänyt tehdä/uusia, niin sitten lopulta kuitenkin päädyin senkin tekemään aina kalleimman kautta. Opin kyllä paljon asioita remontoinnin yhteydessä. Ennen projektia itselläni ei ollut mitään käsitystä
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sisäilmaongelmaisista taloista, en olisi voinut mitenkään kuvitella, että sisätilaongelmat voisivat tulla ulkoa päin. Olin aina kuvitellut asian sillein, että jos kaikki rakenteet, eristeet ja muut ovat kuivia/ehjiä, niin silloin ei ole mitään ongelmaa. Jälkeenpäin ajatellen tekisin monta asiaa eri tavalla tai ainakin eri järjestyksessä, jos
vaan pääsisin ajassa taaksepäin.

Tiedon hakeminen saattoi olla välillä vähän hankalaa, löysin tietoa tarvittaessa netistä ja oli minulla myös ystäviä, jotka neuvoivat minua rakentamisessa. Rakentamisen yhteydessä kuitenkin päädyin hakemaan tähän rakennusmestari kouluun
silläkin, että saisin enemmän lisätietoja ja näkemystä, joka voisi auttaa tämän korjausrakentamisen loppuun viennissä. Ehkä tulevaisuudessa erikoistun korjausrakentamisen puolelle koulun jälkeen.

Projekti on ollut haastava, ei varmasti ole ollut helpoimmasta päästä, jos vertaa
monen muun projekteihin, se on vienyt paljon aikaa ja rahaa. Tosi stressaava on
projekti ollut, jos näin lyhyesti sanoo. Tärkeimmät korjaukset ovat olleet mielestäni
rossitilan puhdistus kaikesta orgaanisesta aineesta, sadevesien ohjaaminen hallitusti pois, salaojien teko, patolevyjen asennus, sokkeliin lisätuuletus aukkojen lisääminen ja erilaisten betoni viisteiden teko, jotta veden pääsyä talon alle on pyritty estämään. Myös yksi tärkeimmistä on ollut takkahuoneen remontti, jossa sain
sen kannon poistettua lattian alta.

Paljon on asioita saatu korjattua talossani, mutta vielä on asioita tekemättä. Enimmäkseen itseäni häiritsee, että siellä on vielä vähän jännä haju, mutta se voi tulla
erilaisilta pinnoilta ja sohvasta/sängyistä, ei se enää niin tartu vaatteisiin se tuoksu.
Olen kylläkin yrittänyt tuuletella huonekaluja ja yrittänyt pestä pintoja yleispesuaineilla. Voihan se olla, että ehkä pitäisi suosiolla heittää sängyt, sohva, matot roskiin ja pestävä hyvin kaikki muutkin tavarat. Olen joskus harkinnut otsonointia,
mutta en kuitenkaan pidä ajatuksesta, pyrin viimeiseen asti välttämään sitä.

Kelit kun lämpenevät tästä, niin päätän vielä kuitenkin avata kerran alapohjan. Puran lastulevyt, imaisen purut pois, puran laudoituksen, puran runkopuut, eli rakennan käytännössä aivan uudestaan alapohjan. Ajatuksena se on turhauttava, pitäisi
tehdä asiat kahteen tai kolmeen kertaan ennen kuin se on hyvä, mutta joskus sitä
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on vaan nöyrryttävä ja tehtävä se uudestaan. Rahallisesti tämä tuleva remontti ei
maksa mitään mahdottomia, jos sillä saadaan talo toimivaksi ja mukavaksi asua,
niin ehdottomasti lähden sitä toteuttamaan.

Meinaan työn tehdä käytännössä itse, mutta talkoo väkeä koitan käyttää apuna
paljon, eli käytännössä työpalkkoja ei tule. Näistä materiaaleista olen jo tehnyt
kustannuslaskelman ja ajatuksena olisi puruimurilla poistaa vanha eriste ensin
vaihtolavalle. Sitten rakentaa uudestaan rungon ja ummistaa sen, itse koitan myös
villan puhaltaa eristeeksi, se on sinänsä helppo tila eristää. Tietenkin kysyn tarjouksen vielä imu-/puhallusvilla autolta, monesti se voi olla rahallisesti aika sama
hinta puhallettuna, kuin mitä minulle materiaali maksaa rautakaupassa. Materiaalien hinnat ovat laskettuna alla olevassa taulukossa. Pohjan ala on 61m2, jota tuleva alapohja remontti koskee.

Taulukko 5
Materiaali

Määrä

Hinta

Tuulensuojalevy 9mm

20kpl

130€

Sahattu 22x100

600m

318€

Mitall. Sahatavara 48x198 150m

483€

Lastulevy 22x1200x2400

22

579,92

Eko-ilmansulku

1 RLL

49,50€

Sitko flex 50mm

4 RLL

42€

Ekovilla puhallusvilla

20 m3

596€

Rahti

1

130€

Vaihtolava

2

600€

Yhteensä

2928,42€
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Tuulettuva, puurakenteinen alapohja
•
•
•
•
•
•
•
•
▪

Pintamateriaali laminaatti
Lattia lastulevy 22m
Harvalaudoitus vähintään 22 x 100 k300
Höyrynsulku
350 mm puhallusvilla + kantava rakenne
9mm tuulensuojalevy
Harvalaudoitus vähintään 22 x 100 k300
Tuulettuva ryömintätila
Kapillaarisen vedennousun katkaiseva kerros, 50mm eriste
•
Perusmaa, kaivurajojen kallistus salaojiin
1:100

Aikataulua laskeskelin alapohja työlle ja sain siitä n. 3 viikon keston. Alla olevassa
taulukossa olen jakanut tarkemmin työn keston joka osa alueelta.
Taulukko 6.
Tehtävä

kesto 2 työntekijältä

Huoneiston tyhjäys
listojen ja karmien purku
laminaatin purku
lastulevyn purku
purujen poisto
laudoituksen purku
rakenteen purku

8
4
4
8
8
5
5

rakenteiden teko
tuulensuojalevyn asennus
harvalaudoitus 22x100
puhallusvilla 20m3
höyrynsulku
harvalaudoitus 22x100
lastulevyn asennus
laminaatin asennus
jalkalistan asennus
väliovien karmit+listat

16
4
8
8
4
8
8
8
8
5

yhteensä

119h
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Luulen, että alapohja remontin jälkeen asunnon ilmanlaatu paranee, olenhan sitten
käynyt/korjannut lähestulkoon kaikki paikat. Ainoastaan yläpohja on vielä alkuperäisenä, joten jossain vaiheessa minun on vielä sieltäkin imaistava purut pois ja
puhaltaa uudet villat takaisin. Mahdollisesti on vielä uusittava katto ja ehkä ruoteetkin, kattona on tällä hetkellä alkuperäinen konesaumakatto.

