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1 JOHDANTO 

 

Opinnäytetyön aiheena on rintamamiestalon kuntoarvio ja korjaussuunnitelma, joka laaditaan 1950- 

luvulla valmistuneeseen rintamamiestaloon. Rakennus on tyypillinen rintamamiestalo kahdessa ker-

roksessa, jossa makuuhuoneet sijaitsevat yläkerrassa, oleskelutilat ja keittiö alakerrassa sekä kes-

kellä taloa sijaitseva tulisija. 

 

Suomessa on n. 150 000 rintamamiestaloa jäljellä, ja monissa taloissa korjaustarve on suuri. Kunto-

arviolla ja korjaussuunnitelmalla pääsi tutustumaan rintamamiestalojen rakennustapaan ja histori-

aan. Korjaussuunnitelmaa tehdessä pääsi miettimään rakennuksen rakennusfysikaalista toimivuutta 

ja energiatehokkuutta. 

 

Kuntoarviolla pyritään selvittämään rintamamiestalon tämänhetkinen kunto, ja sen perusteella teh-

dään korjaussuunnitelma. Kuntoarvio tehdään pääosin aistinvaraisesti ja sen lisäksi avataan raken-

teita kolmesta ennalta suunnitellusta kohdasta. Korjaussuunnitelman tarkoituksena oli parantaa rin-

tamamiestalon energiatehokkuutta. Korjaussuunnitelmaa tehdessä tutustuttiin rakennusmääräyksiin 

kuten ympäristöministeriön asetuksiin. 
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2 RINTAMAMIESTALO 

 

Rintamamiestalojen historia sijoittuu sotiemme loppuajoille ja sen jälkeiseen jälleenrakentamiskau-

delle. Rintamamiestalojen huippuaika sijoittui 1940-luvun alusta aina 1950-luvun puoliväliin, mutta 

suosittuja talomalleja rakennettiin vielä 60- ja 70-luvun vaihteessa. Sodan jälkeisessä Suomessa oli 

pulaa teräksestä ja betonista. Sen takia talojen runkomateriaaliksi tuli puu, vaikka puustakin oli pu-

laa, niin se soveltui erinomaisesti sarjatuotantoon ja oli helposti rakennettavasti ilman erikoisväli-

neitä tai perinteistä kirvesmiestaitoa. Suurin osa taloista rakennettiinkin hartiapankki eli omatoimira-

kenteisesti. Rintamamiestalot suunniteltiin muuntautumiskykyiseksi, tarpeen vaatiessa pohjaratkaisu 

oli helposti muutettavissa uuteen käyttöön. Rankarakenne ei ollut Suomessa uusi ilmiö, mutta yleis-

tyi 1930-luvun lopussa. Rintamamiestaloja rakennettiin Suomessa noin 300 000 kappaletta, niistä 

jäljellä on noin puolet. Vaikka rintamamiestalot ovat toistensa kaltaisia, ovat ne kuitenkin yksilöitä 

suunnittelun, rakentamistavan, omine vikoineen ja ominaisuuksineen. Tiiliteollisuus kärsi energiapu-

lasta, ja tiilien saatavuus oli heikko, tästä johtuen taloihin rakennettiin yleisesti vain yksi savuhormi, 

joka oli lämmön jakamisen takia järkevää sijoittaa keskelle taloa. (www.mfa.fi 2019.) 

 

 

2.1 Rintamamiestalojen yleiset ongelmat 
 

Rintamamiestalojen yleisimmät ongelmat liittyvät vesikattorakenteisiin ja niiden alapuolisiin tuuletuk-

siin, ulkoseiniin ja kellaritiloihin. 

 

Vuotava katto kastelee ullakon rakenteita ja aiheuttaa kosteusvaurion. Vesikatemateriaaleilla on 

käyttöikä ja materiaalit on vaihdettava tietyin väliajoin uusiin. Esimerkiksi. tiilikate kestää keskimäärin 

45 vuotta, konesaumapeltikate 60 vuotta ja kumibitumikermikate 25 - 35 vuotta. Puuttuvat tai huo-

nosti toimivat rakenteiden tuulettumiset vielä pahentavat vaurioita, kun kosteus keräntyy rakenteisiin. 

Rintamamiestalojen yläpohjia on lisäeristetty vuosien varrella ja niissä on riskinsä. Mikäli eriste on 

painettu vesikatteeseen asti kiinni ja näin estetty rakenteen tuulettuminen. (kuva 1.) (hometalkoot.fi 

2019.) 
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Kuva 1.  Kohteen yläpohja (Vuori 2018-12-15) 

 

 

Ulkoseinän ulkopinta voi olla tiiviimpi kuin sen sisäpinta, mistä syystä lämmin ja kosteutta sisältävä 

sisäilma voi päästä seinärakenteeseen. Lämmin sisäilma pyrkii painesuhteiden vaikutuksesta ulos-

päin, päästyään seinärakenteeseen, se muodostaa kastepisteen eli tiivistyy rakenteen ulkopinnan 

läheisyyteen. (kuva 2.) Tästä esimerkkinä on vinolaudoituksen ja ulkovuorauksen välissä käytetty 

bitumihuopa, joka on riskirakenne. Bitumi aiheuttaa vesihöyryä läpäisemättömän pinnan seinän kyl-

mälle puolelle jos sisäpuolella ei ole höyrynsulkua. (hometalkoot.fi 2019.) 
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Kuva 2. Vaurioitunut ulkovuoraus (Vuori 2018-12-15) 

 

 

Kellarin maanpaineseinän sisäpuolinen lämmöneriste voi kostua betonin ja eristeen rajapinnasta. 

Betonisen kellariseinän sisäpuolelle alun perin asennetut rapatut Toja-levyt ja verhomuuraukset ovat 

usein homeessa betonin ja eristeen rajapinnasta, koska maasta kapillaarisesti nouseva vesi on kas-

tellut betoniseinän. Haju on usein merkki vauriosta. Salaojien puuttuminen tai ne toimivat huonosti 

vaikuttavat myös kellarin seinien toimivuuteen, kuten myös lattian kosteusongelmiin. (hometalkoot.fi 

2019.) 
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Kuva 3. Rapautunutta ja härmäistä seinäpintaa kellarissa (Vuori 2018-12-15) 

 

Märkätilat, kuten pesuhuone tai sauna, jotka on tehty vanhaan taloon voivat olla kosteusvaurioriski. 

Rintamamiestalojen alkuperäinen ilmanvaihto on painovoimainen. Ilmanvaihdon tehtävä on, järjes-

telmästä riippumatta, poistaa tai ainakin laimentaa sisäilman epäpuhtauksia. Vuotavat vesijohdot, 

viemärit ja vesikeskuslämmityksen putket aiheuttavat myös kosteusvaurioita. (hometalkoot.fi 2019.) 
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3 RINTAMAMIESTALON KUNTOARVIO 

 

 

3.1 Yleistä kuntoarviosta 
 

Kuntoarvio tarkoittaa kiinteistön, rakennuksen, rakennuksessa olevan järjestelmän tai 

rakennuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon arvioimista. Arviointi suo-

ritetaan pääasiassa aistinvaraisesti ja kokemusperäisesti rakennetta ja materiaaleja 

rikkomattomin menetelmin. (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. KH 90-00394, 

2.)  

 

Talotekniikkaa arvioidaan näkyviltä osilta sekä iän että käyttäjältä saatavan informaa-

tion perusteella. Kuntotarkastuksessa käydään läpi kohteen kaikki rakenteet, tilat ja 

rakennusosat suoritusohjeen mukaisessa laajuudessa. Kuntotarkastuksesta laaditaan 

aina kirjallinen raportti. (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä. KH 90-00394, 

8.2.) 

 

Kuntoarviossa käytettäviä asiakirjoja ovat 

 

 pääpiirustukset (lupakuvat, laajennus ja korjaus piirustukset)  

 pohjapiirrokset  

 rakennepiirrokset ja työselostukset  

 lämpö-, vesi- ja viemäri-, ilmanvaihto- ja sähköpiirustukset  

 lopputarkastuspöytäkirjat 

 huoltokirja  

 energiatodistus sekä  

 aiemmat tutkimukset 

                  (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä.KH 90-00394, 5.1). 

  

Ennen kuntotarkastuksen aloittamista pyritään haastatteluiden avulla selvittämään 

seuraavat asiat (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä.KH 90-00394, 5.2): 

 omistusaika  

 huolto-, vaurio- ja korjaushistoria  

 tiedetyt vauriot  

 tiedossa olevat tulevat korjaukset  

 märkätilat ja kosteuseristeet  

 poikkeavat hajut  

 eläin- tai hyönteishavainnot ja  

 talotekniikan ikä, kunto ja huolto.  

 

Rintamamieataloista ei useinkaan ole saatavilla yksityiskohtaisia lähtötietoja. Mahdollisiin laajennuk-

siin ja muutoksiin ei ole haettu rakennuslupia eikä rakennepiirustuksia tehty, lisäksi remontit tehty 
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ilman asianmukaista suunnittelua tai ymmärrystä, esimerkiksi lisälämmöneristämisen rakennusfysi-

kaalisesta toimivuudesta. Lisäksi rakennukset ovat sen verran iäkkäitä, ja omistajat ovat voineet 

vaihtua useamman kerran mistä syystä nykyinen kiinteistön omistaja tai haltija ei tiedä mitä korjauk-

sia on tehty. 

3.2 Menetelmät 
 

Kohteeseen tutustuttiin ensin omistajien ja käyttäjien haastattelun avulla, että saataisiin mahdolli-

simman paljon tietoa talon historiasta, ja tehdyistä remonteista. Talosta ei ollut saatavilla pohjapii-

rustuksia, tai muita rakennekuvia. Päätettiin mitoittaa kohde ruutupaperille ja tehdä myöhemmin nii-

den avulla pohjapiirustus. 

 

Kuntoarvio aloitettiin tekemällä suunnitelma paperille, että mitä rakenneosia ja muita tärkeitä asioita 

kuntoarviossa tulisi ottaa huomioon tai perehtyä kunnolla. Rakenneosien tutkiminen aloitettiin silmä-

määräisellä tutkimuksella, ja tarkastelulla onko kohteessa selviä vikoja, jotka joudutaan tutkimaan 

tarkemmin. Niiden perusteella päädyttiin tekemään rakenneavauksia muutamista kohdista (alapohja, 

välipohja ja ulkoseinärakenne sisäpuolelta lisälämmöneristyksen kohdalta), jotta saisimme mahdolli-

simman tarkan tiedon rakenteista. Lisäksi käytettiin pintakosteusmittaria (Gann Hydromette BL Com-

pact B2) pesuhuoneen ja kellarin seinien ja lattioiden mittaukseen. 

 

3.3 Perustukset ja piha-alue 
 

Talo on rakennettu hieman viettävälle rinnetontille korkeimmalle kohdalle. Silmämääräisesti tarkas-

teltuna pihan pintarakenteet viettivät talosta poispäin. Kellarin ikkunoiden kohdalla maanpinta oli 

liian korkealla ikkunaan nähden. (kuva 4.) Salaojituksen yhteydessä on otettava huomioon pihan 

pinnan kallistukset talosta poispäin 1:20 3 metrin matkalla. 
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                     Kuva 4.  Maanpinnan korko ikkunaan nähden (Vuori 2018-12-15)  

 

Salaojituksien olemassa olosta ei haastatteluiden perusteella saatu tietoa. Kellarin lattian kosteuden 

perusteella voidaan päätellä, ettei salaojitusta ole, tai se on toimimaton. Talossa on paikalla valetut 

teräsbetonisokkelit, ja osassa taloa on kellarikerros. Sokkelit olivat silmämääräisesti yllättävän hy-

vässä kunnossa, muutamaa pinnoitteen rapautumaa lukuun ottamatta. Halkeilua ei ollut havaitta-

vissa. Sadevesijärjestelmän puuttuminen aiheuttaa kuormitusta perustuksille. 

 

3.4 Vesikatto 
 

Vesikatteena talossa on aaltopelti. Katon iästä ei saatu varmuutta. Silmämääräisellä tarkastelulla ha-

vaittiin puutteita kattoturvatuotteissa, jotka puuttuivat kokonaan, sadevesijärjestelmä puuttui koko-

naan, sekä sisäpuolen tarkastelussa havaittiin, piipun pellityksen vuotaneen vettä piipun juuresta 

sisätiloihin. Räystäiden tuuletusaukot olivat riittämättömät. (kuva 5.) 
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Kuva 5. Riittämätön tuuletus räystäällä (Vuori 2018-12-15) 

 

 

3.5 Ulkoseinät, ikkunat ja ovet 
 

Talon ulkoseiniin on tehty vuosien saatossa lisälämmöneristys, 100 mm mineraalivillaa, muovi ja pin-

tamateriaali.  Rakenne ei tässä tapauksessa ole ollut toimiva muovista ja olemattomasta ulko-

vuorauksen tuuletuksesta johtuen. Maalipinta on hilseillyt todella pahasti talon jokaisella seinällä. 

(kuva 6.) 
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Kuva 6.  Hilseillyttä ulkovuorausta (Vuori 2018-12-15) 

 

Ikkunat ovat kolmelasisia avattavia puuikkunoita. Ikkunoiden iästä ei saatu varmuutta haastatte-

lussa, mutta arviolta ikkunat ovat 80-luvulta. Ikkunoiden kunto oli sisäpuolelta hyvä ja ulkopuolelta 

tyydyttävä. Ikkunapellityksissä oli puutteita tiiveyden ja kallistusten suhteen. 

Ulko-ovi oli vaihdettu 2000-luvun alkupuolella ja oli kunnoltaan hyvä. 

 

 

3.6 Pesuhuone 
 

Pesuhuone on rakennettu 90-luvun loppupuolella kuistilla olleeseen wc-tilaan. Tilassa on nykyaikai-

nen vedeneristysjärjestelmä. Pintakosteusmittarilla mitattuna tila oli kuiva. Ilmanvaihto toimii paino-

voimaisesti yhdellä poistoventtiilillä. (kuva 7.) 
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Kuva 7.  Kph (Vuori 2018-12-15) 

 

 

3.7 Keittiö 
 

Kohteen keittiön kaapistot ovat 70-luvulta, ja kaapistojen kunto on huono. (kuva 8.) 

Viemärit ovat muoviputkea ja käyttövesiputket muovia. Käyttövesiputkissa on talvisin ongelmia jää- 

tymisen kanssa, läpivientien kohdat olisi syytä tarkistaa ja varmistaa ettei jäätymisongelmaa tule 

tulevaisuudessa. 

 

Kuva 8.  Keittiö (Vuori 2018-12-15) 
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4 RINTAMAMIESTALON KORJAUSSUUNNITELMA 

 

Työn tarkoituksena on tehdä kuntoarvion pohjalta korjaussuunnitelma, jossa pohditaan korjauksen 

tarve, menetelmät ja esitetään uudet rakenteet. Vanhoja rakenteita on tarkoitus säilyttää mahdolli-

suuksien mukaan. Tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta.  

Rakenteiden U-arvo tulisi olla ympäristöministeriön asetuksen mukaan vähintään U-arvo x 0,5. 

Suunniteltujen muutoksien ansiosta päästään lähemmäksi uusien rakennuksien U-arvoa. 

 

Kun rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu ja toteutus tapahtuu rakennusosa-

kohtaisesti, on noudatettava seuraavia vaatimuksia;  

1) Ulkoseinä: Alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin enintään 0.17 W/(m2 K). Rakennuksen käyttö-

tarkoituksen muutoksen yhteydessä alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin 0,60 W/(m2 K) tai pa-

rempi. 2) Yläpohja: Alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin enintään 0.09 W/(m2 K). Rakennuksen 

käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin 0,60 W/(m2 K) 

tai parempi. 3) Alapohja: Energiatehokkuutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan. 4) Uusien 

ikkunoiden ja ulko-ovien Uarvon on oltava 1.0 W/(m2 K) tai parempi. Vanhoja ikkunoita ja ulko-

ovia korjattaessa on lämmönpitävyyttä parannettava mahdollisuuksien mukaan.  (Ympäristömi-

nisreriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 

2013, 4§.) 

 

 

4.1 Perustukset 
 

Talon perustukset kaivetaan auki ja perustusten ympärille asennetaan salaoja- ja sadevesijärjes-

telmä. Anturat vesieristetään bitumikaistalla. Sokkelit puhdistetaan mekaanisesti ja eristetään Finn-

foam CW-300/100 mm eristeellä joka toimii myös vedenpaine-eristeenä. Perusmuurin maanpäällinen 

osa pinnoitetaan rouhepinnoitteella. Routasuojaus asennetaan talon ympärille 1 200 mm sokkelista 

ulospäin. Pystysalaojitus toteutetaan min. 300 mm sepelikerroksella sokkelista ulospäin. Maanpinta 

muotoillaan viettäväksi 1:20 3 metrin matkalla sokkelista poispäin. (kuva 9.) 
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Kuva 9. Leikkauskuva perustuksista vanha ja uusi rakenne 

 

4.2 Kellari 
 

Kellarin sisäseinät ja lattiat puhdistetaan mekaanisesti ja pinnoitetaan vesihöyryn läpäisevällä pin-

noitteella. Seinät tasoitetaan ja maalataan kalkkimaalilla. Lattiat pinnoitetaan epoksipinnoitteella, 

joka on vesihöyryn läpäisevä, kuitenkin vesitiivis.  

 

4.3 Alapohja 
 

Alapohjan puuosat puretaan ja ns. roskavalun päällä olevaan bitumisivelyyn tehdään haitta-aine kar-

toitus ja poistetaan asianmukaisin menetelmin. Lattia eristetään 150 mm Eps eristeellä ja valetaan 

sen päälle 80 mm teräsbetonilaatta. Näin saadan lattian U-arvoksi 0,167W/m2K. Valuun olisi hyvä 

asentaa lattialämmitys samalla. (kuva 10.) 

    
Kuva 10. Leikkauskuva alapohjasta maanvarainen laatta vanha ja uusi rakenne. 
 
 
 

4.4 Ulkoseinät, ikkunat ja ulko-ovet 
 

Ulkovuoraus puretaan, ikkunoiden alapuolelta vinolaudoitus poistetaan ja poistetaan vanhat eristeet. 

Ikkunoiden alapuoli villoitetaan 100 mm Ekovilla-levyllä. 
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Seinän muilta osin vinolaudoitus avataan n. 300 mm korkeudelle ja purueristeet koputellaan tai ime-

tään imuautolla pois seinästä. Samalla tarkistetaan alajuoksun ja runkotolppien kunto, tarvittaessa 

uusitaan lahonneita puuosia. Poistetut vinolaudoitukset korvataan uusilla laudoilla. 

 

Ulkoseinään puhalletaan Ekovilla-puhallusvilla yläkautta. Ulkoseinä koolataan k600 48 mm x 73 mm 

puutavaralla ja asennetaan 75 mm Ekovilla-levy. Koolauksen päälle asennetaan 25 mm Runkolei-

jona-tuulensuojalevy. Seinä koolataan ristiin 25 mm x 50 mm puutavaralla tai 48 mm x 48 mm pys-

tyyn, että saadaan ulkovuorauksen alle riittävä tuuletusväli. 

Ulkovuoraukseksi asennetaan UTV 23 mm x 145 mm ulkovuorauspaneli vaakaan. Näin seinän U-

arvoksi saadaan 0,142W/m2K. (kuva 11.) Jokaiseen huoneeseen asennetaan korvausilmaventtiili 

ulkoseinään. 

 

Sisäpuolelta seinästä poistetaan pinnoitettu kovalevy ja muovi, asennetaan ilmansulkupaperi ja kip-

silevy seinään, joka tasoitetaan ja maalataan.  Talon sähköistystä on helppo lisätä tai korjata samalla 

uppoasennuksina. 

 

              
 
Kua 11. Leikkauskuva ulkoseinän liittymä perustukseen vanha ja uusi rakenne. 
 
 

Ikkunoihin tehdään huoltomaalaus ulko- ja sisäpuolelle. Ikkunapellitykset uusitaan ja asennuksen 

yhteydessä huomioidaan riittävät kallistukset. Ikkunoiden tiivisteiden kunto tarkistetaan ja vaihde-

taan rikkoutuneet tiivisteet. Ulko-oven tiivisteiden kunto tarkistetaan ja vaihdetaan tarvittaessa. 

 

4.5 Välipohja 
 
Välipohja avataan yläpuolelta ja imetään imuautolla vanhoista eristeistä (puru, hiekka ja yms.). Pii-

pun ympärystä eristetään palovillalla säännösten mukaiseksi.  

Muiden kuin A1 luokan tarvikkeista valmistettujen rakennusosien ja tarvikkeiden on 

oltava vähintään 100 millimetrin etäisyydellä savupiipun ulkopinnasta. Väli- tai ylä-

pohjan tai seinän läpimenokohtaan sekä seinän liittymäkohtaan on asennettava vä-

hintään 100 millimetriä paksu lämpöä eristävä kerros soveltuvaa A1 luokan tarviketta. 

(Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta 2017, 

6§.) 
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Ulkoseinien ja välipohjan liitos tarkastetaan ja ilmansulkupaperin liitokset teipataan huolellisesti.  Vä-

lipohja eristetään asentamalla 100 mm Ekovilllevy. Yläkerran lattiamateriaaliksi voidaan valita lank-

kulattia tai vaihtoehtoisesti lattia levytetään lattialastulevyllä ja pintamateriaaliksi laminaatti tai vi-

nyylilankku. 

 

4.6 Yläpohja ja vesikate 
 

Yläpohjasta puretaan alakautta vanhat eristeet. Vaurioituneet kattokannattajat vaihdetaan, katon 

tuenta on huomioitava purkutyön yhteydessä. Yläpohja eristetään kattokannattajien väliin asennet-

tavalla 120 mm FF-PIR levyllä ja kannattajien alapuolelle asennettavalla yhtenäisellä 120 mm FF-PIR 

levyllä. Näin saadaan yläpohjan U-arvoksi 0.09W/m2K. Piipun ympärille asennetaan 100 mm palo-

villa. Jonka jälkeen yläpohja koolataan 48 mm x 48 mm k400 ja levytetään kipsilevyllä tai vaihtoeh-

toisella sisustuspaneelilla.  

Vesikate puretaan kattokannattajiin asti. Kattokannattajien päälle kiinnitetään ruuvamalla 6 x 140 

mm ruuveilla 48 mm x 98 mm (h x b) tuuletuksen varmistamiseksi. Aluskate asennetaan korotuksen 

päälle valmistajan ohjeen mukaan. Aluskatteen päälle laitetaan 22 mm x 50 mm naulausrima, ja 

ruoteet asennetaan naulausrimoihin valitun katevalmistajan ohjeen mukaan. Kattoturvatuotteiden 

kiinnitykseen tarvittavat lisätuet on asennettava ennen vesikatetta. Vesikate asennetaan valmistajan 

ohjeiden mukaisesti ja huolehditaan piipun ja muiden läpivientien huolellinen tiiveys. (kuva 12.) 

 

 

 Kuva 12. Leikkauskuva välipohja- ja kattoliittymästä, vanha ja uusi rakenne 

 

4.7 Tulisijat ja piippu 
 

Keittiön puuhella on muurattu ja uusittu 90-luvulla. Hormin läpivientien paloeristyksiin on kiinnitet-

tävä huomiota. Hormin ja puuhellan kunto tarkistettava seuraavan nuohouksen yhteydessä nuohoo-

jan toimesta, ja toimittava nuohoojan ohjeiden mukaisesti. 
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5 POHDINTA 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä kuntoarvio ja sen perusteella korjaussuunnitelma rintamamies-

taloon joka on rakennettu 1950-luvulla. Kuntoarvion tekemisessä oli omat haasteensa alkuperäisten 

piirustusten puutteen takia, ja vuosien aikana tehtyjen remonttien, joista ei ole mitään piirustuksia, 

tai dokumentointia. Omistajien ja käyttäjien haastatteluilla saatiin pieniä vihjeitä siitä miten korjauk-

sia oli tehty. Huolellisella suunnittelulla ja muutamilla rakenneavauksilla, saatiin rakennuksen kunto 

määriteltyä. 

 

Korjaussuunnitelman tekeminen aloitettiin kuntoarvion perusteella. Ensimmäisenä mietittiin vanho-

jen remonttien vaikutus rakennuksen kuntoon ja rakennusfysikaaliseen toimintaan. Korjaussuunni-

telman seuraavana vaiheena oli miettiä rakenteita energiatehokkuuden kannalta. Korjaussuunnitel-

massa päädyttiin tekemään rakennuksesta energiatehokas mahdolisimman pienillä korjauksilla. Ylä-

pohjarakenteita joudutaan korjaamaan ja vahvistamaan vanhojen rakennusvirheiden takia. Korjaus-

suunnitelman ansiosta rakenteiden U-arvo saatiin tämänhetkisten vaatimusten mukaisiksi. Korjaus-

suunnitelmasta tuli rakennusfysikaalisesti ja energiatehokkuuden kannalta toimiva ja tehokas. 

 

Ilman tarkempaa kustannusarviota kohteen peruskorjauksesta, tulee mielestäni korjaus melko kal-

liiksi ulkopuolisella urakoitsijalla teetätettynä. Omatoimirakentajalta vaaditaan paljon työtunteja ja 

hermoja kohteen kuntoon saamiseksi. Peruskorjattuna kohde tulee toimimaan vielä monia vuosi-

kymmeniä toimivana rakennuksena. Rakennuksen omistajien päätettäväksi jää kannattaako raken-

nuksen peruskorjaus taloudellisesti vai onko rakennus tullut elinkaarensa päähän. 

 

Haasteellista opinnäytetyön tekemisessä oli oman ajan löytyminen työn tekemiseen.  

Tahdon kiittää rakennuksen omistajia mahdollisuudesta antaa kohde opinnäytetyön tekemiseen, 

sekä omaa vaimoa ja lapsia monen kuukauden työn mahdollistamisesta. 

 

Korjaussuunnitelmaa ei pidä käyttää sellaisenaan korjauksien tekemiseen. Ennen korjauksien aloi-

tusta on varmistettava rakennesuunnittelijalla suunnitelmien toimivuus, sekä rakennusvalvonnasta 

mille rakennusosille tarvitaan rakennuslupa. 
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