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Paikalla muurattu julkisivurakenne on Suomessa erittäin yleinen asuinkerrostalon julkisivu.
Tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimus on riittävän kattavasti ja oikea-aikaisesti toteutettuna
tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa. Sen avulla huoltotoimenpiteet voidaan kohdistaa oikea-ai-
kaisesti ja riittävällä laajuudella. Kuntotutkimus alentaa pitkällä aikavälillä kiinteistön ylläpi-
dollisia kustannuksia.

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa muistilista tiilimuurattujen julkisivujen kuntotutkijan apu-
välineeksi. Tarkoituksena on helpottaa tutkimussuunnitelman luomista kohteeseen sopi-
vaksi sekä toimia muistilistana kenttätutkimukseen. Tutkimuksessa on hyödynnetty aiheesta
löytyvää kirjallista materiaalia. Työn yhteydessä läpikäytiin ja tutustuttiin lukuisiin tehtyihin
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seen liittyviä aiheita hieman laajemmin.

Kirjallisen materiaalin ja haastattelujen pohjalta tuotettu tiilimuurattujen julkisivujen kuntotut-
kimusohjeistuksen voidaan todeta edesauttavan tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimuksen
yhdenmukaistamisessa sekä helpottavan koko kuntotutkimusprosessia. Ohjeistuksessa on
käyty läpi mitä tietoa julkisivututkimuksessa tyypillisesti tulee saada selville ja millä tutkimus-
menetelmillä ja mittauksilla haluttu tieto tutkimuskohteesta saadaan.
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Brickwork facade structures are commonly used in apartment buildings. A brickwork fa-
cade inspection is an important part of the property maintenance when done comprehen-
sively and timed correctly; it can help to focus the maintenance operation in a timely man-
ner and to a sufficient extent. In the long term, the inspection lowers the costs of property
maintenance.

The goal of the examination was to create a checklist for brickwork facade inspectors to be
used as a helpful tool. The purpose was to make an inspection for a particular brick facade
and to also work as a checklist for fieldwork. The research has utilized available reading
materials. As part of the research several inspection reports were studied. Also execution
practices of structures related to brickwork facades were examined and noticed in the re-
search. At the beginning of the project, research an interview study was carried out and
the information gathered from that has been utilized in the creation of the instructions. On
the basis of the literature and the interviews, condensed and simplified instructions of guid-
ance were created with in addition to a written report that discusses the subjects related to
the inspection in more detail.

The checklist for the brickwork facade inspection, which were created based on the written
material and the interviews, can be said to harmonize and facilitate the whole process of
brickwork a facade inspection. The checklist covers information facade inspection should
typically find and what inspection methods and measurements can be used to get the de-
sired information.
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Lyhenteet ja sanasto

PCB Polykloorattu bifenyyli (Polychlorinated bifenyl). Haitallinen

aine, jota on käytetty elastisissa saumausmassoissa.

Fenoliftaleiini Väriaine, jota käytetään pH-indikaattorina.

Impregnointi Muurausta suojaava pinnoitusmenetelmä, sen vaikutus pe-

rustuu aineen imeytymiseen, ei jätä pintaan kalvoa.

Karbonatisoituminen Betoni reagoi ilman hiilidioksidin kanssa, jonka seurauksena

emäksisyys laskee ja betonin raudoituksia suojaava ominai-

suus katoaa.

Kloridimääritys Happoliukoisen kloridipitoisuuden määritys laboratoriossa.

Mikrobi Bakteerit, levät, alkueläimet, hiivat, homeet ja virukset.

Ohuthie Noin 0,025 – 0, 03 mm paksuinen näyteleike, joka analysoi-

daan polarisaatiomikroskoopilla.
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1 Johdanto

1.1 Työn tausta

Paikalla muurattu julkisivurakenne on Suomessa erittäin yleinen asuinkerrostalon julki-

sivu. Oikein ylläpidetty ja alun perin oikein toteutettuna tiilijulkisivu pitkäikäinen ja edulli-

nen asua ja omistaa. Tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimus on riittävän kattavasti ja oi-

kea-aikaisesti toteutettuna tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa, sen avulla huoltotoimenpiteet

voidaan kohdistaa oikea-aikaisesti ja riittävällä laajuudella. Kuntotutkimus alentaa pit-

källä aikavälillä kiinteistön ylläpidollisia kustannuksia.

Työn tilaajana toimiva Vahanen Rakennusfysiikka Oy on suomalainen asiantuntijaor-

ganisaatio. Yritys osallistuu aktiivisesti kansallisten julkaisujen laadintaan, sekä kehittää

omia toimintamalleja toiminnan parantamiseksi. Yrityksellä ei ole olemassa valmiina kir-

jallista ohjeistusta tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimuksen toteuttamiseen. Valtakunnal-

lisestikin ohjeistukset ja pätevyyksiin johtavat koulutukset kattavat lähinnä betoniraken-

teiset ja rapatut julkisivut. Tiilimuurattujen julkisivujen osalta tutkimusmenetelmien valin-

nassa, tutkimuksen sisällössä ja johtopäätösten muodostamisessa on puuttunut tietyn-

lainen johdonmukaisuus. Tähän tarpeeseen tulee ”Tiilimuurattujen julkisivujen kuntotut-

kimusohjeistus”.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa muistilista tiilimuurattujen julkisivujen kuntotutkijan

apuvälineeksi. Tarkoituksena on helpottaa tutkimussuunnitelman luomista kohteeseen

sopivaksi sekä toimia muistilistana kenttätutkimukseen. Tutkimuksessa on hyödynnetty

aiheesta löytyvää kirjallista materiaalia, kuten Suomen Betoniyhdistys ry:n julkaisuja

sekä aihealueeseen liittyviä kuntotutkimuksia ja oppilastöitä.
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Tutkimuksen alkuvaiheessa suoritettiin haastattelututkimus, mistä saatua kokemuspe-

räistä tietoa on hyödynnetty ohjeistuksen laatimisessa. Tutkimuksessa haastateltiin kun-

totutkijoita, korjaussuunnittelijoita sekä urakoitsijoiden edustajia, joilla on kokemusta tiili-

muuratuista julkisivuista. Haastatteluun osallistui 9 henkilöä. Vaikka haastateltavien

määrää voidaan pitää suhteellisen alhaisena, toivat haastattelut hyvän yleiskäsityksen

tiilimuurattujen julkisivujen tutkimisesta, korjaussuunnittelusta sekä urakoitsijoiden näke-

myksistä rakenteen haasteista ja toisaalta myös sen pitkäikäisyydestä. Haastattelut to-

teutettiin puhelimitse maalis-huhtikuussa 2020.

Kirjallisen materiaalin ja haastatteluiden perusteella luodaan tiivis ja pelkistetty ohjeistus

sekä kirjallinen raportti, jossa käsitellään kuntotutkimukseen liittyviä aiheita hieman laa-

jemmin.

1.3 Aiheen rajaus

Ohjeistus on laadittu ennen kaikkea asuinkerrostalojen, toimistorakennuksien sekä rivi-

talojen julkisivujen kuntotutkimukseen. Omakotitalot, teollisuuskiinteistöt, sekä muut tiili-

muuratut rakenteet on jätetty käsittelemättä, vaikka ohjeistus toimii myös näissä raken-

teissa auttavasti tutkimussuunnitelmaa tehtäessä. Mikrobianalyysit käsitellään ainoas-

taan julkisivujen kuntotutkijan näkökulmasta, ohjeistamalla näytteenotto eristetilasta.

Mikrobianalyysejä ei käsitellä tämän tutkimuksen yhteydessä laajemmin, sillä tässä

työssä keskitytään ulkopuolelta tehtävien tiilirakenteiden ja liittyvien rakenteiden kunto-

tutkimukseen, kun taas mikrobeja tulee huomioida erityisesti sisäpuolelta tehtävien tut-

kimusten näkökulmasta.
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2 Julkisivun kuntotutkimus

Julkisivun kuntotutkimuksen tarkoituksena on selvittää rakennuksen ulkovaipan kunto ja

korjaustarve. Kuntotutkimus antaa tietoa tutkitun rakenteen vaurioista, niiden syistä, laa-

juudesta, niiden vaikutuksesta sekä mahdollisesti tulevaisuudessa odotettavissa olevista

vaurioista. Kuntotutkimukseen kuuluu aina rakenneavauksia sekä näytteenottoa piile-

vien vaurioiden löytämiseksi. Ulkovaipan todellinen kunto ei selviä ainetta rikkomattomin

menetelmin, vaan siinä tapauksessa kyseessä on julkisivun kuntoarvio. [1, s.5]

2.1 Kuntotutkimus

Tiilimuuratun ulkovaipan kuntotutkimus on kokonaisuus, jossa muurattuja rakenteita tut-

kitaan osana koko rakennuksen ulkovaippaa. Rakennuksen kaikki ulkovaipan osat, jul-

kisivu, sokkeli, vesikatto, ikkunat, ovet ja läpiviennit, toimivat yhdessä ja suojaavat ra-

kennusta säärasitukselta. Kattavassa kuntotutkimuksessa kiinnitetään erityistä huomiota

eri ulkovaipan osien liittymiin, näihin liittyvän suuremman vaurioitumisriskin johdosta. [1,

s.5]

Rakennusten elinkaari koostuu rakenteiden jatkuvista huoltotoimenpiteistä sekä sään-

nöllisestä kunnon seurannasta. Kuntotutkimus on tärkeä osa hyvää, järkevää ja suunni-

telmallista rakennuksen elinkaarta, jolla varmistetaan tarvittavien korjaustoimenpiteiden

ennakointi. Kuntotutkimus antaa tietoa ainakin seuraavista, korjaustarpeen kannalta

merkittävistä asioista:

· Rakenteiden piilevät vauriot sekä rakennusmateriaalien säilyvyys

· Vaurioiden syyt ja laajuus

· Ympäristön ja rakenteiden toiminnan vaikutukset vaurioiden kehittymiseen [1,

s.5]

Kattavan kuntotutkimuksen tavoitteena on havaita ajoissa rakenteessa mahdollisesti pii-

levät riskit. Laaja-alainenkin kuntotutkimus on usein hintansa arvoinen, mikäli vältetään



4 (47)

jonkin riskin toteutuminen. Ajoissa toteutetun kuntotutkimuksen avulla voidaan suunnata

resurssit oikeisiin huoltotoimenpiteisiin ja välttää tarpeettoman raskaita sekä kalliita kor-

jauksia. [1, s.6]

Ensimmäinen laajempi julkisivujen kuntotutkimus on hyvä toteuttaa kattavasti rakenteen

ollessa noin 20 vuoden iässä. Tämän jälkeen 10 vuoden välein kevennetty seurantatut-

kimus, jolloin voidaan keskittyä tiilien ja saumojen vaurioitumiseen, eikä samanlaista tar-

vetta rakenneavauksille ole, mikäli ensimmäisen tutkimuksen tiedot ovat käytettävissä.

[Haastattelut]

Puutteellisen kuntotutkimuksen tai sen kokonaan teettämättä jättäminen on riski raken-

nuksen elinkaaren ja ylläpidon kustannusten hallinnalle. Mikäli korjauksiin ryhdytään il-

man riittävän kattavaa kuntotutkimusta, rakennuksessa jo aistinvaraisesti näkyvien vau-

rioiden syy jää selvittämättä. Näin ollen korjataan vain seuraus, eikä oikeaa vaurioiden

aiheuttajaa, jolloin vaurio voi uusiutua. Korjaus saatetaan toteuttaa liian kevyesti, ja pian

korjataan uudestaan, tai liian raskaasti, jolloin aiheutuu turhia kustannuksia. Toisaalta

korjaukseen saatetaan valita väärä korjausmenetelmä, jolloin korjataan pian uudestaan.

Kustannusten rajaamisen lisäksi, julkisivun kuntotutkimus selvittää ja ottaa kantaa ihmi-

sille ja omaisuudelle kohdistuviin mahdollisiin turvallisuusriskeihin. [1, s.8]

2.2 Lähtötiedot

Tutkijalla tulisi olla käytettävissä kiinteistön julkisivuihin liittyvät suunnitteluasiakirjat, kor-

jaushistoria, aikaisemmat kuntotutkimukset sekä mahdolliset julkisivuihin liittyvät havain-

not sisätiloista, esimerkiksi vesivuodot. Mikäli tilaajalla ei ole itsellään näitä arkistoituina,

niitä voi etsiä esimerkiksi kaupungin järjestelmistä, tiedustella kohteen suunnittelijalta,

rakentajalta tai käyttäjiltä. Saaduista lähtötiedoista voidaan etukäteen ennen varsinaista

tutkimusta havaita mahdollisia rakenteiden riskikohtia tai puutteita ja suunnitella alusta-

vasti rakenneavausten kohdentaminen. Rakenteita ei ole välttämättä toteutettu suunni-

telmien mukaisesti ja tämän johdosta lähtötiedoista löytyviin tietoihin on syytä suhtautua

kriittisesti ja niiden varmistamiseen on syytä varautua varsinaisen tutkimuksen aikana.

[7. s,75]



5 (47)

2.3 Tutkimussuunnitelma

Tutkittavaan kohteeseen on suositeltavaa tutustua ennen varsinaista tutkimusajankoh-

taa. On tärkeää kiertää tutkittava kohde ympäri havainnoiden maasta käsin, samalla tar-

kentaa tutkimustarvetta eri julkisivuilla. On pyrittävä arvioimaan kohteen rasitusoloja, eri

ilmansuuntien vaikutusta (auringonvalo, viistosade, tuuli) ja rasitusten jakautumista eri

julkisivuille ja rakenteille tutkimuksen kohdentamista varten. Samalla pyritään arvioi-

maan näkyviä vaurioita, niiden määrää ja merkitystä. Tutkimussuunnitelman tarkentu-

essa, arvioidaan myös käytännön suorittamiseen liittyviä asioita. Maastonmuodot, nosti-

men kulkumahdollisuudet, mahdolliset esteet ja mahdollisesti tutkimusta rajoittavat teki-

jät, kuten kasvillisuus, suuret puut ja ympäröivä liikenne. [7. s,75]

Kuntotutkimuksessa käytössä olevat resurssit tulee kohdentaa järkevästi ja arvioida en-

sisijaisesti toteutettavassa tutkimuksessa esille haluttava tieto.  Aistinvaraisesti havaitta-

vat, jo selkeästi vaurioituneiden alueiden laajoihin ja perusteellisiin tutkimuksiin ei välttä-

mättä kannata käyttää erityisesti aikaa, vaan suunnata huomio mahdollisesti piileviin

vaurioihin, jotka eivät vielä näy merkittävästi. [7. s,76]

2.4 Tyypillisiä tiilijulkisivun rakenteita

Vanhoissa, ennen 1950-lukua rakennetuissa muuratuissa julkisivurakenteissa massiivi-

tiiliseinä oli yleisin ulkoseinärakenne. Tavallinen seinämänpaksuus on kaksi kiveä eli 600

mm (Kuva 1, RAK1). Sotien aikana ja niiden jälkeen seinärakennetta pyrittiin ohenta-

maan ja 1 ½ -kiven kennotiilirakenne yleistyi (Kuva 1, RAK2). Tavallisimmin massiivitiili-

seinissä käytettiin poltettua punatiiltä ja kalkkilaasteja tai laihoja kalkkisementtilaasteja,

joissa pääasiallinen sideaine oli kalkki, mutta mukaan lisättiin myös vähän sementtiä.

Massiivitiiliseinien tyypillisinä ominaisuuksina voidaan pitää rakenteen jäykkyyttä ja ho-

mogeenisuutta, ja sen halkeilu on vähäisempää ja johtuu yleensä perustusten liikkeistä.

Massiivirakenteen lämmöneristyskyky on kohtalaisen hyvä ja se on osoittautunut toimi-

vaksi alustaksi esimerkiksi kolmikerrosrappaukselle. [8, s.27]
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Kuva 1. RAK1-RAK6 Tyypillisiä muurattuja julkisivurakenteiden leikkauskuvia 1900-luvun alun
massiivitiilirakenteesta 1990-luvun kuorimuurattuun rakenteeseen. (Läh:3, s. 69)

Kuorimuurauksella tarkoitetaan lämmöneristeen ulkopuolelle muurattua 1/2-kiven

kuorta, joka tukeutuu perustuksiin ja on sidottu muuraussiteillä seinän sisäkuoreen (Ku-

vat 1-3, RAK6-8). Kuorimuurin käyttö rakentamisessa yleistyi 1950-luvun loppupuolella

ja jatkuu vielä nykypäivänäkin. Lämmöneristeenä on käytetty vaihtelevasti korkkia, se-

menttilastuvillaa sekä mineraalivillaa. Tiilenä käytetään poltettua tiiltä sekä kalkkihiekka-

tiiltä. Kuorimuuri joutuu ohuutensa ja sisäpuolella olevan lämmöneristeen vuoksi anka-

rampaan säärasitukseen kuin massiivitiiliseinän ulkopinta. [3, s.28]

Kuorimuurin kestävyyden kannalta ongelmallisia tekijöitä on useita. Rakenteen tyypilli-

simpinä riskeinä voidaan pitää ainakin:

· 1960- 1970-luvuilla toteutetuissa kuorimuurauksissa ei yleensä ole ilmarakoa,

minkä kautta verhouksen sisäpuolelle päässyt vesi voisi kuivua kastelematta

lämmöneristeitä.

RAK1 RAK2 RAK3

RAK4 RAK5 RAK6
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· Ulkoverhouksen läpäisseen veden on mahdollista valua eristekerrokseen laasti-

purseita, sisäänpäin kaatava muuraussiteitä tai muita ilmaraossa/eristetilassa

olevia rakenteita pitkin.

· Rakennuksen räystäättömyys kasvattaa merkittävästi ulkoverhoiluun kohdistu-

vaa kosteusrasitusta.

· Ikkunaliittymien huono tiiveys (liian lyhyet, väärin kallistetut tai huonosti tiivistetyt

ikkunapellitykset mahdollistavat vuodot rakenteisiin)

· Veden ulosjohtaminen ilmaraosta ja kapillaarikatkon puute sokkelin ja tiilimuu-

rauksen liittymässä. [13]

Kuva 2. RAK7 Rakenneleikkaus kuorimuuratusta julkisivurakenteesta. Sisältä ulospäin: Tiili 200
/ 130 mm – Mineraalivilla 50 / 100 mm – Tiili 130 mm. Kuvassa on esitetty ilmarako ulkokuoren
ja eristeen välissä, punainen nuoli. Tämä on kuitenkin jätetty usein huomiotta toteutuksessa ja
sen tarkoitus on voinut olla enemmänkin helpottaa muurausta. [6, s.5]

RAK7
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Kuva 3. RAK8 Rakenneleikkaus kuorimuuratusta julkisivurakenteesta. Sisältä ulospäin: Teräsbe-
toni 160 / 80 mm – Mineraalivilla 50 / 100 mm – Tiili 130 mm. Kuvassa on esitetty ilmarako ulko-
kuoren ja eristeen välissä, punainen nuoli. Tämä on kuitenkin jätetty usein huomiotta toteutuk-
sessa ja sen tarkoitus on voinut olla enemmänkin helpottaa muurausta. [6, s.5]

Nykyisessä kuorimuuri rakenteessa eristepaksuus on kasvatettu 150…250 mm, lisätty

eristeen ulkopintaan tuulensuoja rakenne, joka estää ulkopuolelta haitallisen ilmavirtauk-

sen eristekerrokseen. Lisäksi kuorimuurauksen takana on tyypillisesti ilmarako 30…50

mm joka sallii rakenteen tuulettumisen (Kuva 4, RAK9-11). [16]

Kuva 4. RAK9-RAK11 Nykyaikaisen tiilimuuratun julkisivun rakenneleikkauksia. Muutoksina ai-
kaisempaan, ilmaväli 30-50 mm sekä tuulensuojarakenne ilmaraon ja eristeen väliin. (Läh. Tiili-
info.fi)

RAK9 RAK10 RAK11

RAK8
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Aukkojenylityksen rakenteita on tiilimuuratuissa julkisivuissa toteutettu useilla eri tavoilla.

Usein pelkkä ulkoapäin toteutettu aistinvarainen havainnointi ei riitä toteutustavan var-

mistamiseksi. Rakenteen toteutustapaan on vaikuttanut esimerkiksi rakennuksen val-

mistumisajankohta, ulkoseinän rakenne sekä kulloinkin käytettävissä olevat materiaalit

ja resurssit. Tarpeellisten lähtötietojen puuttuessa, ainoa varma tapa todeta aukkojenyli-

tysrakenne on toteuttaa rakenneavauksia, joiden toteuttamisesta tarkemmin luvussa 3.9.

Seuraavaksi aukon ylitys rakenteita eri vuosikymmeniltä:

· Kaari- ja tasaholvaus (Kuva 5), tämä on tyypillinen massiivimuuratuissa julkisi-

vuissa. Rakenne on tyypillisesti lisäraudoitettu aukon yläpuolisissa laasti-

saumoissa.

· 1950- ja 1960-luvuilla kuorimuurauksen yleistyessä, erityisesti teollisuus- ja toi-

mistokiinteistöissä yleistyi leukapalkin käyttö aukkojen ylityksessä (Kuvat 6 ja 7).

Palkki on voitu verhoilla esimerkiksi pellityksellä ja eristetty rakenteelle tyypillisen

kylmäsillan ilmenemisen takia (Kuva 7).

· 1970-luvulla yleistyivät erilaiset teräsbetonipalkit, joissa voi olla ulkopinnassa tii-

lilaatta, tai betonipalkki on myös voitu raudoittaa ja valaa uratiilien sisään (Kuvat8

ja 9).

· 1990-luvulla yleistyivät erilaiset teräsrakenteet, jotka tukeutuvat eristetilan läpi si-

säkuoreen (Kuva 10). Aikakaudelle tyypillisesti liittymien tiiveyttä on parannettu

ja aukonylitysrakenne on hankala todentaa aistinvaraisesti ilman raken-

neavausta.

· 2000-luvulla on yleistyneet ohuella rakennepaksuudella toteutetut L-peltiprofiili-

ylitysrakenteet, joissa mahdollinen lisäraudoitus on toteutettu ruostumattomasta

teräksestä (Kuvat 11 ja 12).
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Kuva 5. Kuvassa massiivitiili julkisivun aukonylitys toteutettuna holvaamalla 1920-luvulta. (Läh:
Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

Kuva 6. Kuvassa aukonylitys rakenteena tasoitteella pinnoitettu leukapalkki 1950-luvulta ja sen
rakenneleikkaus. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)
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Kuva 7. Kuvassa leukapalkki on verhoiltu pellityksellä ja rakenteen leikkauskuva. Rakenne 1960-
luvulta. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

Kuva 8. Kuvassa aukonylitys rakenteena uratiili, joka on raudoitettu ja valettu. Rakenne 1970-
luvun alusta ja sen rakenneleikkaus. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)
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Kuva 9. Muurauksen kannatus uratiilin valetulla betonipalkilla, aukon yläpuoliset tiilet ripustettu
tiilipalkista. Rakenne 1990-luvun alusta. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

Kuva 10. Kuvassa aukon ylitys toteutettu L-raudalla joka tukeutuu eristetilan läpi runkoon, ra-
kenne 1990-luvulta. Pellitys estää rakenteen toteamisen ilman rakenneavausta.  (Läh: Vahanen
Rakennusfysiikka Oy)
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Kuva 7. Kuvassa kuorimuuratun julkisivun aukonylitys toteutettuna nykyaikaisesti teräspeltiprofii-
lilla ja ruostumattomalla raudoituksella, rakennus 2000-luvun alusta. (Läh: Vahanen Rakennusfy-
siikka Oy)

Kuva 8. Rakenneleikkaus kuvasta 11. (Läh:Tiili-info.fi)
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3 Kuntotutkimuksen sisältö

Ohjeistusta on käytettävä harkitusti soveltaen siten, että kunkin kohteen erityispiirteet

tulevat otetuiksi huomioon jo tutkimussuunnitelmaa tehdessä. Ohjeistuksessa ei ole esi-

tetty tiukkoja vaatimuksia, mitä yksittäisiä tutkimustoimenpiteitä ja mittauksia yms. kun-

totutkimuksen tulee sisältää, koska tarvittavat tutkimustoimenpiteet riippuvat aina koh-

teen ominaisuuksista. Tämän johdosta ohjeistusta käyttävän kuntotutkijan on oltava riit-

tävän kokenut ja ammattitaitoinen, että osaa soveltaa ohjeistusta oikein ja kykenee koh-

distamaan sekä mukauttamaan kuntotutkimuksen sisällön ja laajuuden tutkittavalle koh-

teelle riittäväksi.

Tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimus voidaan jakaa kolmeen selkeään osioon kuntotut-

kijan kannalta. Nämä ovat tutkimuksen lähtötietojen hankinta ja niihin tutustuminen, tut-

kimukset kohteessa sekä tutkimuksessa saadun tiedon yhteen kasaaminen, johtopää-

tösten tekeminen ja siitä kirjallisen osuuden, raportin tuottaminen tilaajalle.

3.1 Tiilien kunto (tutkimusmenetelmät)

Tiilien kunnon arviointi toteutetaan aistinvaraisesti sekä vasarakoputtelulla. Tyypillisin

poltetun tiilen ja kalkkihiekkatiilen vaurioitumistapa on pakkasrapautuminen. Vanhem-

missa punatiilellä muuratuissa rakenteissa tiilien polttoaste vaihtelee, tiilimassan sekoit-

tumisessa ja koostumuksessa on vaihtelua, mikä selittyy tyypillisesti sillä, että tiilet on

valmistettu eriaikaan ja sekaan on sotkettu uusia ja jo käytettyjä tiiliä. Vanhat tiilet ovat

usein umpitiiliä, kun uudemmissa on käytetty erilaisia rei’ityksiä. Tiilimuurauksen mah-

dolliset pinnoitteet voivat lisätä rakenteen pakkasrasitusta. [8, s.28-29]

Yksittäiset tiilien halkeamat ovat enemmän esteettinen haitta ja jopa vanhan tiilen omi-

naisuus (Kuvat 12 ja 13) kuin niinkään ulkoisesta tekijästä johtuva vaurioituminen. Pak-

kasrapautuvat tiilet erottuvat edellisestä (Kuva14). Tiilen ulkopinnasta irtoaa paloja, jotka
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voivat aiheuttaa korkealta pudotessaan vaaraa alapuolella kulkeville ihmisille tai omai-

suudelle.

Kuva 12. Yksittäinen haljennut tiili, vaurio lähinnä esteettinen. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka
Oy)

Kuva 13. Yksittäinen verkkohalkeillut tiili, vaurio lähinnä esteettinen. (Läh: Vahanen Rakennusfy-
siikka Oy)
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Kuva 14. Pakkasrapautuneita tiiliä 1970-luvulla kuorimuuratussa ulkoseinässä. (Läh: Vahanen
Rakennusfysiikka Oy)

3.2 Tiilihärme

Tiilimuurauksen pintaan kiteytyvät suolat ovat tyypillisesti peräisin muurauslaastista.

Tämä on yleensä esteettinen vaurio, mikä kertoo rakenteen kohonneesta kosteusrasi-

tuksesta. Rakenteen kuivuessa vesiliukoiset suolat kulkeutuvat rakenteen pinnalle ja ki-

teytyessään muodostavat härmettä, ilmiö esiintyy tyypillisimmin etelän- ja lännenpuolei-

silla seinillä, joilla on suurin haihtuminen (Kuvat 15 ja 16). [20, s.18]



17 (47)

Kuvat 15 ja 16. Tiilihärme muodostuu rakenteen kuivuessa muurauksen pintaan. (Läh: Vahanen
Rakennusfysiikka Oy)

3.3 Muurauslaastin kunto (tutkimusmenetelmät)

Laastisaumojen kuntoa arvioitaessa tulee erottaa niin sanottu puhtaaksimuurattu tiilisau-

maus ja jälkisaumattu muuraus. Muurauslaastin kunnon arvioinnissa täytyy myös huo-

mioida ulkoseinärakenne. Kuorimuuratussa rakenteessa muuraussauman rapautumi-

nen syvälle voi vaikuttaa rakenteenkantavuuteen ja vakavuuteen. Laastisaumojen kun-

non kartoittaminen toteutetaan aistinvaraisesti sekä piikkiä tai puukkoa käyttäen. Laasti-

saumojen tyypillinen vaurio on pakkasrapautuminen, mikäli saumat ovat silminnähden

halkeilleet ja/tai rapautuneet. Vaikka saumalaasti näyttäisi hyväkuntoiselta, on suositel-

tavaa pistokoeluonteisesti painella saumoja ”piikillä” ja varmistua saumalaastin kovuu-

desta. Muurauslaastin lujuutta tulee arvioida myös syvemmältä saumasta, vaikka ulko-

pinta arvioitaisiinkin aistinvaraisesti kovaksi. [Haastattelut]

Kuorimuureja on raudoitettu saumoihin asennettavilla teräksillä lähinnä taivutusjännitys-

ten ja halkeilun rajoittamiseksi. Terästen kunto tulee selvittää esimerkiksi poraamalla

saumaa auki. Laasti on usein huokoista ja karbonatisoituu ja menettää terästä suojaavat
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ominaisuudet suhteellisen nopeasti. Nykyisin raudoitteina suositellaan käytettäväksi

ruostumatonta terästä (Kuva 17). [5, s.6]

Kuva 17.  Laastisaumassa olevan teräksen korroosio on aiheuttanut muuraussauman loh-
keaman. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

3.4 Jälkisaumauksen kunto (tutkimusmenetelmät)

Jälkisaumauksen kunnon kartoittaminen toteutetaan aistinvaraisesti sekä piikkiä tai

puukkoa käyttäen. Laastisaumojen tyypillinen vaurio on pakkasrapautuminen, mikäli

saumat ovat silminnähden halkeilleet ja/tai rapautuneet (Kuva 18).  Jälkisaumauksessa

havaitut vauriot ovat lähinnä esteettinen haitta, mutta jälkisaumauksen muurauslaastia

suojaava vaikutus on heikentynyt, joten muurauslaastin vaurioituminen saattaa kiihtyä.

Saumojen rapautuminen on luonteeltaan kiihtyvä vauriomekanismi, koska vaurioituvien

saumojen kautta pääsee entistä tehokkaammin kosteutta muuraukseen ja vaurioitumi-

nen nopeutuu. Toisaalta tiivis jälkisaumaus voi aiheuttaa muurauslaastin rapautumista

saumalaastin takana. Jälkisaumauksen koostumus voi vaihdella paljon. Saumaamisen

työtekniikasta johtuen sauman ulkopinta on usein tiiviimpi kuin syvemmällä oleva osa

saumalaastista. Väärin valittu jälkisaumauslaasti saattaa aiheuttaa muurauksen nope-

ankin vaurioitumisen korjauksen jälkeen. [Haastattelut]
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Kuva 18. Rapautunut jälkisaumaus, vaikutus rakenteeseen enemmän esteettinen, eikä vaikuta
kantavuuteen. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

3.4.1 Korjattavuus/korjaus

Yksittäisien rapautuneiden tiilien tai pienehköjen vaurioalueiden korjauksessa vaurioitu-

neet tiilet ja laastisaumat poistetaan tiililimityksen mukaisesti ehjään alueeseen saakka

ja uusitaan. [2, s.12]

Laastisaumat uusitaan kuntotutkimuksessa aistinvaraisesti havaituilta vaurioalueilta ko-

vaan laastiin saakka, yleensä noin 20 – 40 mm syvyyteen saakka, riippuen sauman ra-

pautumisen syvyydestä, sauman leveydestä ja siitä onko alun perin käytetty erillistä ns.

jälkisaumausta. Uusitut laastisaumaukset voidaan ”häivyttää” rajaamalla korjaus sopiviin

julkisivunosiin tai uusimalla koko seinän laastisaumat. [2, s.6]
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Mikäli tiilimuurauksessa (rapautuneet tiilet ja muuraussauman rapautuminen) havaitaan

erityisen pitkälle edenneitä vaurioita, tulee lisätutkimuksin varmistua rakenteen kanta-

vuudesta sekä varautua laaja-alaiseen julkisivun uusimiseen, eikä paikkakorjaukset ole

enää suositeltava vaihtoehto. [Haastattelut]

3.5 Liittymät

Julkisivuun liittyvien rakenteiden, kuten ikkunoiden, räystäiden sekä parvekkeiden liitty-

mät muurattuun julkisivuun ovat kriittisiä kohtia ulkovaipan tiiveyden ja kosteusteknisen

toimivuuden kannalta, niiden epätiiveyskohtien kautta sadevesi ja lumi voi päästä tun-

keutumaan rakenteisiin. Ikkunan vesipeltien vähäinen tai jopa ikkunaan päin oleva kal-

listus aiheuttaa veden valumista sekä ikkunan alapuoliseen seinärakenteeseen, että ik-

kunan alakarmiin (Kuvat 19, 20, 21). Avoimen räystään kautta sadevesi ja lumi kulkeu-

tuvat ilmavirtausten ja tuulenpaineen kuljettamana muurauksen yläreunan yli ja edelleen

lämmöneristeisiin. Samanlainen riskikohta on usein myös ikkunan vesipeltien alapuo-

lella.  Usein ikkunoiden pystylistat on toteutettu puisin peitelistoin, mikä on enemmän

esteettinen asia kuin ulkoseinän ja ikkunan liittymän tiiveyttä parantava tekijä (Kuvat 22,

23). Oikein toteutetuilla liittymillä ja vesipellityksellä voidaan vähentämään veden ja lu-

men pääsyä rakenteeseen (Kuva 24).  [9. s,174]

Kuva 19. Rakennukseen päin kallistavan vesipellin ulkokuoressa näkyvä kosteusjälki ja sen vau-
rioitumisperiaate. [9, s.174]
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Kuvat 20 ja 21. Virheellinen vesipellin kallistus aiheuttaa, että pellin päälle jää vesi makaamaan
ja aiheuttaa kohonneeseen kosteusrasitukseen viittaavaa kasvustoa (Läh: Vahanen Rakennus-
fysiikka Oy)

Kuvat 22 ja 23. Avoimet ikkunaliittymät kasvattavat kosteusvaurion riskiä. (Läh: Vahanen Raken-
nusfysiikka Oy)
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Kuva 24.  Pellityksen tulee ulottua riittävän pitkälle ja olla tiiviisti muurausta vasten (punaiset nuo-
let). Vesipellin tulee ulottua riittävän pitkälle tiilipinnan ulkopuolelle (sininen nuoli). (Läh: Vahanen
Rakennusfysiikka Oy)

3.6 Elastiset saumaukset

Tiilimuuratuissa julkisivuissa elastiset saumaukset edustavat pinta-alaltaan vain murto-

osaa ulkovaipasta. Kuitenkin niiden merkitys julkisivun kosteusteknisen toimivuuden

kannalta on huomattava. Tiiviit saumat estävät sadeveden ja muun ulkopuolisen kosteu-

den pääsyn rakenteisiin sekä vähentävät rakenteen lämpövuotoa. [4, s.5]

3.6.1 Kunnon arvioiminen

Sauma on ehjä ja toimii, jos se on kiinni tartuntapinnoiltaan, ei irtoa peukalolla painetta-

essa, eikä siinä ole voimakasta halkeilua. Sauman pinnassa havaittava verkkohalkeilu

on merkki massan ikääntymisestä, mutta sauma on todennäköisesti vielä toistaiseksi
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kohtuullisen toimiva. Elastinen massa voi muutoin olla ehjä, mutta on irronnut tartunta-

pinnoiltaan, eikä siten ole enää tiivis (Kuva 26). Elastinen saumamassa voi olla kiinni

tartuntapinnoiltaan, mutta siinä havaitaan sauman suuntaisia halkeamia tai repeämiä.

Tämä viittaa tyypillisesti liian ohueen saumamassaan tai väärään saumanmuotoon

(Kuva 25). Pinnaltaan likainen, mutta edelleen tartuntapinnoiltaan kiinni oleva sauma on

vielä toimiva. [4, s.8] Paikallisia saumauskorjauksia voidaan suositella korjaus vaihtoeh-

tona, mikäli saumoista on vaurioitunut alle 30%, saumat ovat alle 10 vuotta vanhoja ja

syy paikalliseen vaurioitumiseen on selvillä. [4. s,12]

Kuvat 25 ja 26. Kuvassa 25 haljennut elastinen tiivistysmassa. Kuvassa 26 alustastaan irronnut
elastinen tiivistysmassa. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

3.7 Halkeamat

Yleisesti tiilimuuraus on herkkä kaikenlaisille muodonmuutoksille. Tiilimuuratussa julkisi-

vussa voi ilmetä haitallisia halkeamia muun muassa perustusten painumisen vuoksi

(Kuva 29). Harkko- ja kuorimuurirakenteissa halkeamia voi esiintyä lämpötila- ja kosteu-

denmuodonmuutosten aiheuttamien pakkovoimien takia (Kuvat 27 ja 28). Halkeamia voi

ilmetä esimerkiksi yläpohjan korkeudella olevina vaakasuuntaisina halkeamina kylmän
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ja lämpimän muurin rajakohdassa tai yleensäkin aina, jos rakennetyyppi muuttuu kes-

kellä muurausta (esim. lämpimästä kylmäksi). Betonirakenteisiin ulokkeisiin (esim. leu-

kapalkki) tukeutuviin muurauksiin saattaa ajan kuluessa syntyä halkeamia betonin viru-

misen seurauksena. Betoni rakenteena antaa vähitellen periksi, jolloin syntyy hitaasti

muodonmuutos, joka saattaa näkyä muurauksessa halkeamana. Halkeamat voivat syn-

tyä myös muista suoraan julkisivurakenteisiin liittymättömistä syistä, kuten maaperän

voimakkaasta tärähdyksestä, esimerkiksi rakennuksen lähistöllä tehdyn louhinnan seu-

rauksena. Havaittujen halkeamien syy ja syntyajankohta on selvitettävä, samoin kuin

onko niillä vaikutusta rakenteen kantavuuteen ja stabiilisuuteen. Muuratuissa seinissä

halkeamat kulkevat tyypillisesti laastin ja muurauskivien rajapintoja pitkin (kalkkihiekka-

kiviseinissä ja harkkoseinissä myös suoraviivaisesti). Halkeaminen suunnasta ja sijain-

nista voi päätellä sen, mistä halkeilu todennäköisesti johtuu. [3, s.29-30]

Kuvat 27 ja 28. Kuorimuurirakenteissa halkeamia voi esiintyä lämpötila- ja kosteudenmuodon-
muutosten aiheuttamien pakkovoimien takia. Halkeamat merkitty punaisilla nuolilla. (Läh: Vaha-
nen Rakennusfysiikka Oy)
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Kuva 29. Laastisaumoja myötäilevä halkeama, joka johtuu mahdollisesti perustusten liikkeestä.
Halkeama merkitty punaisilla nuolilla. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

3.7.1 Vaurioiden arviointi

Vaurioiden arvioinnissa tulee huomioida rakenteen kantavuuteen ja turvallisuuteen vai-

kuttavat vauriot, mikäli vaurioiden todetaan vaikuttavan stabiliteettiin, tai turvallisuuteen

on tilaajalle suositeltava kiireisiä toimenpiteitä. Esimerkiksi nopeat korjaustoimet, jos

kuntotutkimuksessa vaurioiden syy on tullut esille tai lisätutkimuksia, kohdennettuna

vaurioalueeseen syyn selvittämiseksi. Lisäksi on huomioitava vaurioiden mahdollinen

merkitys sisätilojen olosuhteisiin. Havaittujen halkeamien kehittymistä on seurattava tu-

levissa kuntotutkimuksissa. [Haastattelut]
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3.7.2 Korjattavuus

Halkeaman korjauksen aluksi tulee määrittää halkeaman syy sekä mahdollisuudet hal-

keaman syyn korjaamiseksi erillisessä korjaussuunnittelussa. Halkeamien korjaustar-

vetta arvioidaan siitä aiheutuvien haittojen perusteella. Jos halkeama on voimakkaan

ulkopuolisen kosteusrasituksen alueella, eikä vaikuta seinän kantavuuteen tai stabiliteet-

tiin, voidaan harkita halkeaman tiivistämistä elastisella massalla ja minimoida halkeaman

kautta ulkokuoren sisäpuolelle pääsevä vesi. Jos halkeaman syntyajankohtaa tai syytä

ei pystytä varmistamaa, tai toteamaan jatkuuko halkeaman eteneminen voi olla järkevää

korjata halkeama kohteeseen sopivalla laastilla ja seurata, syntyykö se vielä uudestaan.

Pakkovoimien vaikutusta muuraukseen voidaan vähentää lisäämällä rakenteeseen lii-

kuntasaumoja. Kuitenkin liikuntasaumojen lisääminen ilman tarkkoja suunnitelmia ja ra-

kenneyksityiskohtien tuntemista ei ole suotavaa, koska sillä voidaan heikentää seinien

kantavuutta ja stabiliteettia. [5. s,8]

3.8 Räystäät

Räystäsrakenne on osa vesikattoa, mutta kuuluu osana julkisivun kuntotutkimukseen,

sillä räystään vauriot usein vaikuttavat julkisivurakenteen vaurioitumiseen merkittävästi.

Räystäs suojaa seinän ja katon liitosta sekä tuuletusreittejä ja vähentää ulkoseinän ylä-

osan saderasitusta. [11]

3.8.1 Kuorimuuraus

Lyhyet räystäsrakenteet tulee olla varustettu niin kutsutulla myrskypellillä, jonka tehtä-

vänä on estää seinärakennetta pitkin ylös nousevan veden pääsy rakenteisiin. Tuulettu-

vassa räystäsrakenteessa tulee räystäspellin ulottua vähintään 70 mm tuuletusraon ala-

reunan alapuolelle tai vastaavasti julkisivun yläreunaa alemmaksi sekä vähintään 30 mm

seinäpinnasta ulospäin, ja siinä tulee olla tippanokka. Räystäillä on katon vedeneristyk-

sen ulotuttava räystään päällä aina räystään ulkoreunan yli niin, ettei räystään yli vuotava

vesi valu tai pääse imeytymään seinärakenteen sisään (Kuva 30). [11]
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Kuva 30. Kuvassa nykyaikaisen räystään rakenneleikkaus. Kuvassa räystäsleikkaukseen kuvattu
veden mahdollinen kulku rakenteeseen, puutteellisten yksityiskohtien takia. [12 s.4 ja 9 s.173]

3.9 Rakenneavaukset

Rakenneavauksien avulla kartoitetaan vastaavatko rakenteet saatuja lähtötietoja, tar-

kastetaan riskialttiita rakenteita ja niiden toimivuutta sekä otetaan mahdolliset materiaa-

linäytteet. Rakenneavauskohdat määräytyvät lähtötietojen sekä kohteesta tehtyjen ha-

vaintojen perusteella. [6. s, 38]

3.9.1 Rakenneavauksen toteutus

Tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimuksen yhteydessä rakenneavaukset suoritetaan pää-

sääntöisesti aina ulkokautta. Tavoitteena päästä tarkastamaan rakenne sisäkuoren ul-

kopintaan saakka, tämä tapahtuu yleensä parhaiten poistamalla yksi tai useampi tiili po-

raamalla/piikkaamalla tiilen ympäriltä laastisauma auki (Kuvat 31 ja 32). Mikäli läm-

möneristeestä otetaan materiaalinäyte mikrobianalyysia varten, näytteenotto tulee suo-

rittaa luvussa 3.9.3 esitetyn mukaisesti. Näytteenoton jälkeen mitataan ja kirjataan ma-

teriaalipaksuudet samalla tutkien materiaaleja aistinvaraisesti. Mitataan ja arvioidaan

mahdollisen tuuletusväliin leveys ja toimivuus. Arvioidaan, ovatko eristeet kiinni muu-

rauksessa tai onko tuuletusvälissä laastipurseita tai muuta ylimääräistä, mitkä haittaavat

tai estävät tuulettumisen. Tehdään havainnot muuraussiteistä, niiden materiaalista, mää-

rästä sekä kunnosta ja tartunnasta. Havaintojen perusteella voidaan todeta lähtötietojen

paikkansapitävyyttä, rakenteen kuntoa ja mahdollista vaurioitumisastetta. [6. s, 39]
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3.9.2 Rakenneavausten kohdentaminen

Massiivitiilirakenteille ei yleensä tehdä rakenneavauksia, ellei siihen ole jotain erityistä

syytä, esimerkiksi halutaan varmistua, onko rakenteen sisään jätetty ilmaväli. Kuorimuu-

ratuista julkisivuissa lähtökohtaisesti olisi hyvä tehdä ainakin yksi rakenneavaus/ julki-

sivu. Tällä mm. varmistetaan, että seinä on rakenteeltaan suunnitelmien mukainen ja

samalla tavalla toteutettu eri julkisivuilla. Ainakin yksi rakenneavaus kohdistetaan sok-

kelin päälle, yksi aukkojen ylitys rakenteen päälle ja yksi rakenneavaus ulospäin siistin

ja hyväkuntoisen näköisen muuratun alueen keskivaiheille. [Haastattelut]

Kuva 31. Rakenneavaus toteutettu sokkelin päälle, avauksen kohdalle eriste vaihtuu mineraali-
villasta korkkiin. Sokkelin päällä olevan bitumin tarkoitus on toimia kapillaarikatkona, mutta se ei
ohjaa muurauksen takana valuvaa vettä seinärakenteen ulkopuolelle.  (Läh: Vahanen Rakennus-
fysiikka Oy)
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Kuva 32. Rakenneavaus toteutettu aukonylityspalkin yläpuolelle, kuvaan merkitty kuparinen muu-
rausside punaisella nuolella.  (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

3.9.3 Mikrobinäytteenotto

Eristetilan näytteenotto ja mikrobianalyysi tehdään, mikäli se on tutkimuskohteen ja tut-

kimuskokonaisuuden kannalta oleellista. Mikrobinäytteiden otossa on huomioitava riit-

tävä laajuus, suositeltavaa on ottaa näytteitä jokaisesta ilmansuunnasta, vaurioepäily-

alueilta sekä lisäksi vertailunäytteitä. Näytteenottopaikka kirjataan ja merkitään esimer-

kiksi julkisivukuvaan. Sanallisesti kerrotaan, miksi näytteenottokohta valittiin, aistinvarai-

sen havainnot ja mittaukset näytteenottokohdasta. [6. s, 80]

Rakenneavauksesta mikrobinäytteenotto eristekerroksesta, jonka materiaalina voi olla

mineraalivilla, sementtilastuvilla (”toja, Tojax”) tai korkki, näyte otetaan lämmöneristeen

pintakerroksesta noin 5 mm syvyydeltä, vähintään tulitikkuaskin kokoinen kappale. Väl-
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tetään eristeen ulkopinnan mukaan tuloa näytteeseen. Näytteenotossa käytetään mate-

riaalista riippuen yleensä terävää puukkoa, mattoveistä tai talttaa. Eristetilasta näyte voi-

daan ottaa myös pienemmästä aukosta, esimerkiksi poraamalla tehdystä halkaisijaltaan

16…32 mm reiänkautta ns. ”pirunkouralla”, pitkävartisilla pihdeillä tai kairaamalla teroi-

tetulla metalliputkella tai muulla vastaavalla apuvälineellä. Näytettä ei tule missään vai-

heessa kuumentaa, näyte otetaan puhtailla välineillä ja näytteenottajan tulee käyttää

suojahanskoja. Välineet desinfioidaan joka näytteen välissä siihen soveltuvalla aineella

ja lopuksi välineet kuivataan. Näyte pakataan puhtaaseen tiiviisti suljettavaan muovipus-

siin ja merkitään asianmukaisesti. [9. s, 49] Kuivien materiaalinäytteiden tulee olla labo-

ratorioanalyysissä 5 vrk kuluessa näytteenotosta ja kostea 1 vrk kuluessa näytteen-

otosta. [23. s, 19]

Julkisivun kuntotutkimuksessa ei voida arvioida mikrobinäytteiden vaikutusta sisäilmaan,

vaan sitä varten tulee aina toteuttaa erikseen sisäpuoliset tutkimukset. Sisäilmavaikutus-

ten perusteeksi tarvitaan tieto eristetilan mikrobikasvustojen olemassaolosta ja laajuu-

desta, ulkoseinän sisäkuoren ilmatiiveydestä ja sisätiloissa vallitsevista painesuhteista.

[24 s.35]

3.10 Liittyvät betonirakenteet

Tiilimuurattuihin julkisivuihin liittyy yleensä teräsbetonisia rakenteita, sen hyvien raken-

tamiseen soveltuvien ominaisuuksien ansiosta. Betonirakenteisia ovat tyypillisesti perus-

tukset, sokkelit ja parvekkeet sekä palkit ja pilarit. Myös betonirakenteisiin mm. säärasi-

tus aiheuttaa vaurioitumista ja ominaisuuksien heikkenemistä. Useimmiten aluksi haitat

ovat lähinnä esteettisiä, mutta kuitenkin etenevä vaurioituminen aiheuttaa lopulta myös

turvallisuusriskejä. [7, s.18]

3.10.1 Tutkimusmenetelmät

Aistinvaraisella tutkimuksella pyritään selvittämään seuraavia asioita:

· raudoitteiden korroosio (ruostuminen)



31 (47)

· betonin rapautuminen

· rakenteen ja sen yksityiskohtien kosteustekniset toimivuuspuutteet

· kiinnitysten ja kannatusten vauriot

· pinnoitteiden kunto

· halkeilu ja muodonmuutokset

Betonista porattujen näytteiden avulla voidaan laboratoriossa tutkia:

· karbonatisoitumissyvyyden mittaus fenoliftaleiinin avulla

· mikrorakennetutkimus (ohuthie)

· vetolujuuden määritys

· happoliukoisten kloridien määritys

· puristuslujuuden määritys

3.10.2 Aukkojenylityspalkit

Betonisia palkkeja on käytetty aukkojenylityksessä, niiden salliessa mm. pitkätkin jänne-

välit. Leukapalkkeja 1950-luvulta alkaen pääsääntöisesti koulu- ja toimistorakennuk-

sissa. Leukapalkin rakenne on tyypillisesti ulkopinnasta arvioituna varsin ohut, joten ra-

kenne on vaurioherkkä. Palkin sisällä kulkevien paksujen vetoterästen korroosiovauriot

ovat yleisiä. Syynä tähän ovat terästä suojaavan betonipeitteen ohuus sekä betonin kar-

bonatisoitumisen eteneminen kahden eri pinnan suunnalta (palkin alapinnalta sekä ul-

kopinnalta. Tämä näkyy palkin etureunassa vaakasuuntaisina, teräksen suuntaisina hal-

keamina (Kuvat 33 ja 34). Toisinaan palkkeihin on toteutettu peittäviä korjauksia, mikä

vaikeuttaa aistinvaraisten havaintojen tekoa ulkopinnan näyttäessä ehjältä ja siistiltä.

Näin ollen palkista on syytä porata näyte ja siten varmistua raudoitteiden kunnosta.

(Kuva 35).
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Kuvat 33 ja 34.  Leukapalkissa ruostunut raudoite, joka on aiheuttanut leukapalkkiin vaakasuun-
taiset halkeamat. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)

Kuva 35. Poraamalla todennettu leukapalkin teräskorroosiovaurio. (Läh: Vahanen Rakennusfy-
siikka Oy)
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3.10.3 Räystäspalkit

Räystäspalkkien rakenne tulee tutkimuksessa selvittää. Tyypillisesti ne on toteutettu

muurattuina rakenteina tai betonirakenteisina. Palkeista tulee lisäksi selvittää aistinva-

raisin menetelmin niissä havaitut vauriot, kuten halkeamat ja palkin pinnoitteen kunto.

Mikäli räystäspalkeissa ei havaita näkyviä vaurioita, on hyvä betonirakenteen kunto var-

mistaa näytteenotolla ja näytteestä tehtävän ohuthietutkimuksen avulla, jotta voidaan

havaita vasta varhaisessa vaiheessa oleva vaurioituminen. Samalla voidaan arvioida

palkkiin kohdistuneiden korjaustoimenpiteiden ajankohtaa. [Haastattelut]

Tyypillisesti vauriot aiheutuvat räystäspellityksen puutteista tai vaurioista, koska rakenne

on jatkuvasti märkänä. Vaurioita havaittaessa tulee tarvittaessa betonirakenteen kunto

varmistaa soveltuvin tutkimusmenetelmin. Vanhoissa betonirakenteissa betonin laadul-

liset vaatimukset olivat nykyistä alhaisemmat. Laboratoriotutkimuksissa rakenteesta sel-

viää, että betoni on tyypillistä kyseiselle aikakaudelle, eli harvaa ja syvälle karbonatisoi-

tunutta. [Haastattelut]

3.11 Näytteenotto tiilimuurauksesta

Tiilimuurattujen julkisivujen kuntotutkimukseen ei tyypillisesti ole tarvetta sisällyttää po-

ranäytteidenottoa, sillä tiilinäytteillä ei saada vastaavaa lisäarvoa rakenteen kunnosta,

kuten betonirakenteista poratuista näytteistä. Aistinvaraiset arviot tiilissä havaituista vau-

rioista tulee suhteuttaa rakenteen ikään ja julkisivurakenteisiin, ja arvioida erikseen tiili-

rakenteiden näytteenoton tarve. Oletusarvoisesti tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimuk-

sessa tiiliä ei tarvitse tutkia laboratorioanalyysein. [Haastattelut]

Ohuthietutkimus on yksi varteenotettava tutkimusmuoto, johon tiilestä porattava näyte

soveltuu. Mikäli havaitaan tiilipintojen rapautumista, muurauslaastin rapautumista ja/ tai

muuten pehmentymistä, voidaan poranäytteen laboratorioanalyyseistä saada hyödyllistä

tietoa. Tai jos epäillään, että tiilien laadussa on runsasta vaihtelua tai muuten epäillään
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tiilien laatua, myös puristuslujuuden määritys testaus on mahdollinen kantavien raken-

teiden osalta. Yleisesti tiilien laboratoriotutkimukseen tulee suhtautua kriittisesti ja niiden

tarve arvioida tapauskohtaisesti. [Haastattelut]

Ohuthietutkimuksessa voidaan tiilestä määrittää sen pakkasenkestävyysindeksi, tiilen

koostumus ja rakenne sekä mahdolliset tekstuuriviat. Eripuolilta kohdetta poratusta näyt-

teestä vertailla, onko tiilen ulkopinta kunnossa ja polttoasteessa eroja. Riskinä tälle on,

että otanta jää liian suppeaksi ja johtopäätöksiä joudutaan yleistämään. Muurauslaas-

tista voidaan analysoida sen kalkki-sementtisuhteet, laastin homogeenisuus, kuinka har-

vaa tai tiivistä se on ja onko sideainetta mahdollisesti liuennut. [Haastattelut]

Näytteenoton määrä tulisi olla vähintään 1 – 3 kpl, riippuen kohteen koosta, näytteenoton

tarkoituksesta, onko eri julkisivuilla havaittavissa erityyppisiä tiiliä tai jos tiedetään jo läh-

tötietojen perusteella, että rakennuksen osia on rakennettu eri aikakausilla tai jos julkisi-

vuihin on kohdistunut laajoja korjaustoimenpiteitä. Näytteenotto toteutetaan minimissään

halkaisijaltaan 50 mm timanttiporalla ja mikäli mahdollista, kohdistetaan siten, että näyt-

teessä on tiiltä sekä laastisaumaa mukana. [Haastattelut]

3.12 Muuta

3.12.1 Haitta-aineet

Tiilimuuratuissa julkisivuissa esiintyvät terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet vai-

kuttavat soveltuvien korjaustapojen valintaan ja voivat aiheuttaa korjaustöihin lisäkus-

tannuksia. Näytteenotto on luontevaa ja kustannustehokasta sisällyttää osaksi kuntotut-

kimusta, näin laboratorioanalyysit ovat kuntotutkijan käytettävissä tutkimusraportin joh-

topäätöksiä ja korjaussuosituksia tehdessään. Tilaajaa on muistutettava tästä jo tarjous-

vaiheessa. Tutkimusraportin johtopäätöksissä tulee ottaa kantaa ja esittää tulosten vai-

kutus korjausratkaisujen valintaan sekä esittää suositukset mahdollisten terveyshaittojen

poistamiseksi. [7. s, 88]
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Asbesti

Asbestia on käytetty julkisivurakenteissa pintakäsittelyyn tarkoitetuissa maaleissa, tuu-

lensuojalevyissä (kuitusementtituotteet) sekä bitumituotteissa aina 80-luvun loppupuo-

lelle asti. Tiilimuuratuissa julkisivuissa asbestia sisältävää bitumihuopaa tai bitumisivelyä

on voitu käyttää vedenohjauksena /kapillaarisen kosteuden nousun estävänä rakenteen

osana sokkelin ja tiilimuurauksen välissä sekä myös mahdollisena kosteuskatkona julki-

sivuun liittyvissä rakenteissa betoni- ja puurakenteen välissä. [10. s,99]

PCB

PCB-yhdisteitä on lisätty rakennusten saumauksissa käytettyihin elastisiin saumaus-

massoihin ainakin vuoteen 1974 asti, mutta mahdollisesti vielä 1970-luvun lopulle

saakka. On huomioitava, että PCB-yhdisteet ovat voineet imeytyä elastisista saumaus-

massoista myös betonirakenteisiin. Saumausmassojen PCB-yhdisteiden pitoisuudet tu-

lee selvittää 1979 tai ennen valmistuneista rakennuksista, mutta suositeltava raja on

1989 tai sitä ennen valmistuneista, koska PCB-yhdisteiden käyttöä ei täydellä varmuu-

della voida sulkea pois 80-luvun rakentamisestakaan. [10. s, 101]

Lyijy (Pb)

Lyijyä on käytetty yleisesti kaksikomponenttisten liikuntasaumojen elastisienmassojen

kovetteissa. Sen käyttöä vähennettiin jo 70-luvulla, mutta sitä on havaittu vielä 1980-

luvulla valmistuneissa rakennuksissa. Saumausmassojen lyijypitoisuudet tulee selvittää

1989 tai sitä ennen toteutetuissa elastisista saumoista. Näytteenotto tapahtuu esimer-

kiksi irrottamalla puukolla tai mattoveitsellä noin 10 cm pitkä pala massaa ja toimitetaan

laboratorioon tutkittavaksi. [10. s,102]

PAH

PAH-yhdisteiden käyttö on ollut Suomessa yleistä aina 1800-luvun loppupuolelta alkaen.

Tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimukseen liittyvistä rakennustuotteista esimerkiksi van-

hat bitumituotteet, kuten bitumikermit, bitumisivelyt ja tervapaperi sisältävät PAH-yhdis-
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teitä. Paperi- ja pahvituotteista haihtuvimmat PAH-yhdisteet ovat haihtuneet jo ajan saa-

tossa, mutta bitumitervatuotteissa haihtuminen on ollut hitaampaa materiaalin pinnan

nahoittumisen ansiosta. PAH-yhdisteet ovat syöpää aiheuttavia ja voivat imeytyä ihon

läpi tai kulkeutua elimistöön hengitysteitse. [7, s.53]

3.12.2 Muurauksen säilyvyyteen vaikuttavia muita tekijöitä

Kuntotutkimusta tehdessä on tarpeellista huomioida, että tutkimus yleensä toteutetaan

kohtuullisen hyvien sääolojen vallitessa, kuitenkin suuremman osan vuotta olosuhteet

voivat olla hyvinkin toisenlaiset. Julkisivututkimuksen osana kuuluu arvioida sadevesien

johtumista vesikatolta rännejä pitkin alas ja pois rakennuksen seinustalta sekä pintamai-

den kallistus rakennuksesta poispäin (Kuva 36). Maan pinta rakennuksen vieressä voi

painua rakentamisen jälkeen esimerkiksi puutteellisen tiivistystyön takia. Myös lumien

kasaus seinustoille voi aiheuttaa seinän alimmaisissa tiilikerroksissa olevien tuuletusra-

kojen tukkeutumista ja aiheuttaa ylimääräistä kosteusrasitusta tiilimuuraukselle. Raken-

nusten vierustoilla ei ole hyvä olla istutuksia, puita tai pensaita. Erityisesti köynnöskasvit

estävät seinää kuivumasta ja tukkivat räystään ilmaraot (Kuvat 37 ja 38). [9, s.188]

Kuva 36. Pintamaat kallistavat kohti tiilimuurattua julkisivua, missä on matala sokkeliosuus näky-
vissä tehdyn salaojaremontin jäljiltä. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)
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Kuvat 37 ja 38. Köynnöskasvit estävät julkisivumuurausta kuivamasta kunnolla ja tukkii räystään
ilmaraot. (Läh: Vahanen Rakennusfysiikka Oy)
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4 Raportointi

Kuntotutkimusraportissa esitetään kohteen yleistiedot. Lähtötiedoista ilmenevät raken-

neleikkaukset ja lyhyt kuvaus muista lähtötiedoista. Kuvataan julkisivuista tehdyt havain-

not ja lyhyt selostus mahdollisesta turmeltumisilmiöstä. Lisäksi esitetään rakenneavauk-

set, mittaukset sekä laboratoriotutkimukset ja niistä saadut tulokset sekä tehdyt havain-

not. Johtopäätöksissä laaditaan yhteenveto julkisivurakenteiden kunnosta, tutkimuksen

tuloksista sekä korjaus- ja jatkotutkimustarpeesta. Raportissa tuodaan esille mahdolliset

terveys- ja turvallisuusriskit sekä niihin liittyvä välitön korjaustarve. [3, s.42]

Julkisivumuurauksen vaurioalueet tulee kuvata selkeästi niin, että lukija saa tiedon vau-

rioalueen laajuudesta ja sijainnista. Esimerkiksi ”läntisen puolen päädyn seinän ylä-

osassa 2 kpl rapautuneita tiiliä”, tai laajemmissa vaurioalueissa ”läntisen puolen seinän

yläosassa noin 30% tiilistä rapautunut”. [Haastattelut]

Alla on esitetty esimerkki raportoinnin otsikoinnista:

Tutkimuksen perustiedot

· Tutkimuskohde

· Tutkimuksen tilaaja

· Tutkimuksen tekijä ja tutkimuksen ajankohta

· Tutkimuksen tavoite ja rajaukset

Lähtötiedot

· Tutkimuskohteen yleistiedot

· Havainnot muista tutkimuksista, kartoituksista ja asiakirjoista

· Julkisivujen korjaushistoria

Tutkimuksen havainnot

· Sokkelit

· Muuratut julkisivut
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· Liittyvät rakenteet

o Aukkojenylitysrakenteet

o Räystäsrakenteet

· Aukkojen ylitys, räystäspalkit

· Liittymät

· Muut havainnot

o Kasvillisuus seinustoilla

o Sadevedenpoisto

Laboratoriotutkimukset

Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset

· Julkisivut

· Muut julkisivua täydentävät rakenteet

· Terveys- ja turvallisuusriskit

Toimenpidesuositukset

· Korjaustapaehdotukset ja –vaihtoehdot

· Jatkotoimenpide-ehdotukset

Kustannusarviot

Liitteet: esimerkiksi julkisivukuvat ja laboratoriotutkimuksen tulokset
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5 Haastattelut

Kysymykset (Liite 2) lähetettiin haastateltaville etukäteen sähköpostilla, että haastatelta-

vat voivat halutessaan tutustua haastattelun sisältöön. Kysymykset jaettiin yleiseen

osaan, joka käytiin läpi jokaisen haastateltavan kanssa, sekä ammatillisiin osioihin ”kun-

totutkija”, ”suunnittelija” ja ”urakoitsija”, jotka käytiin läpi haastateltavan ammatillisen

suuntautumisen mukaan. Haastattelututkimuksesta saatujenkäytetty apuna kuntotutki-

musohjeistusta koottaessa. Tähän osioon on tuotettu haastattelututkimuksesta saadun

informaation pohjalta yleisluontoiset havainnot.

5.1 Yhteenveto

Aukkojen ylitysrakenteina käytettävien erityyppisten betonipalkkien korjaus on haasta-

vaa ja usein ne suositellaan uusimaan, mikäli epäillään niiden kantavuuden heikenty-

neen. Teräskorroosiovauriot ovat ylitysrakenteille tyypillisiä. Mikäli raudoitteen ruostumi-

nen on aiheuttanut betoniin lohkeamia eli näkyviä vaurioita, voidaan vaurioitumista

useimmiten ainoastaan hidastaa. Kuitenkin kustannustehokkaampaa on yleensä korvata

palkki uudella joko yksittäisinä tai koko rakennuksen kattavasti. Muita käytettyjä vaihto-

ehtoja ovat myös teräksiset L-raudat. Korjaustavan valintaan vaikuttaa myös ulkonäkö-

vaatimukset ja korjaustapa onkin syytä valita kohteelle sopivaksi. Leukapalkkien te-

räskorroosiovaurioiden korjaaminen on suositeltavaa toteuttaa betonikorjausmenetelmin

ja haastateltavien mukaan niiden uusiminen tulisi olla viimeinen vaihtoehto.

Kuorimuuratuissa rakenteissa haastateltavien mielestä yleisesti rakenteiden kuntotutki-

muksessa suositeltava, koko muurauksen ja eristekerroksen uusiminen on vähentynyt,

rakennetta yritetään korjata ja näin lisätä rakenteen käyttöikää, eikä ainoa vaihtoehto ole

raskas korjaus ja koko rakenteen uusiminen. On yleisesti suotavaa ja kustannusteho-

kasta pohtia, voidaanko rakenne vielä korjata ja onko rakenteen toimivuus parannetta-

vissa. Kuorimuurauksen uusimisen yhteydessä usein lisätään eristepaksuutta rakenteen

nykyaikaistamisen ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Tämä tuo haasteita suunnit-

teluun, sillä muurauksessa olevien ikkunoiden sijainti seinärakenteessa voi jäädä liian

syvälle ja ulkoseinän rakennepaksuuden kasvattamisen toteuttamista pidetään siten

haasteellisena.
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Rakenneavauksien suositeltavassa määrässä oli haastateltavien kesken selvää hajon-

taa. Yleisesti vastauksissa suositeltiin, että avauksia on syytä toteuttaa mieluummin lii-

kaa kuin liian vähän. Oleellisempana pidettiin rakenneavauksesta saadun tiedon esille

tuonti raportoinnissa, samoin niiden tarkkaa merkitsemistä julkisivukuviin pidettiin tär-

keänä. Näissä on haastateltavien mielestä havaittu puutteita. Riskinä liian suppeassa ja

liian vähäisillä rakenneavauksilla toteutetussa tutkimuksessa on, että ulkoseinien ra-

kenne ja sen toimivuus voi jäädä arvailujen varaan. Nämä ovat kuitenkin tietoja, mitkä

kuuluvat olennaisena osana julkisivujen kuntotutkimukseen.

Yleisimmät vauriot, joihin korjaustoimenpiteitä kohdistetaan tiilimuuratuissa rakenteissa,

liittyvät ulkokuoren pakkasrapautumiseen. Niiden korjaus onnistuu yleensä uusimalla rik-

koontuneet tiilet ja uusimalla laastisaumoja. Tyypillisiä ovat myös kuorimuurauksen tuu-

letusväliin tai sen puutteeseen liittyvät puutteet ja vauriot sekä erilaiset teräskorroosio-

vauriot saumaraudoitteissa tai liittyvissä betonirakenteissa. Korjauksia on kohdistettu ik-

kunaliittymien tiiveyteen, samoin epätiiveydestä johtuneisiin jo näkyviin kosteusvaurioi-

hin. Yleensä kiinteistöjen ylläpidossa havahdutaan julkisivun kuntoon liittyviin toimenpi-

teisiin siinä vaiheessa, kun vauriot ovat jo silmin nähtävissä ja vauriot pitkälle edenneet.

Oikea-aikaisella ja riittävän laajasti toteutetulla kuntotutkimuksella riskirakenteet ja piile-

vät vauriot voidaan havaita ajoissa.

Massiivitiilirakennetta pidetään vikasietoisempana rakenteena ja sen korjaustoimet

yleensä liittyvät liittyviin rakenteisiin, kuten pellitysten kuntoon ja tiiveyteen. Vaurioher-

kimpänä pidetään kerroksellista tiilirakennetta tiili-villa-tiili tai tiili-villa-betoni ja noin 1970

-1990 välillä rakennettuja kuorimuurauksia.

5.2 Kuntotutkijat

Hyvinä ja tarpeellisina lähtötietoina tutkittavasta kohteesta pidetään julkisivupiirustuksia,

yleisleikkauksia rakenteista, julkisivuihin liittyvä korjaushistoria sekä kiinteistön käyttäjiltä

mahdollisesti saatavat havainnot sisätiloista esimerkiksi vesivuodot. Usein kuitenkin ai-

noa lähtötieto vanhoissa kiinteistöissä on julkisivupiirustukset ja rakennusvuosi. Lähtö-

tietojen puute on hyvä tuoda tilaajan tietoon jo ennen varsinaista tutkimusta, julkisivutut-
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kimuksen laajuus ja esimerkiksi rakenneavausten määrää on mahdollista tarkentaa. Mi-

käli kuntotutkimuksessa käytettävissä olevilla resursseilla jokin tutkimuksen kannalta

oleellinen asia jää selvittämättä, suositellaan tilaajalle esimerkiksi lisätutkimuksia asian

varmistamiseksi. Asioihin ei voida ottaa kantaa, mikäli siitä ei saada varmuutta.

Tutkimuksen laajuus ja tarkoitus on hyvä käydä läpi tilaajan kanssa ennen varsinaista

tutkimusta. Tieto, mihin tutkimusta tullaan käyttämään tilaajan toimesta, voi auttaa koh-

dentamaan kiinteistön tutkimiseen käytettävää, kuitenkin yleensä hyvin rajallista, aikaa.

Tiilimuuratusta rakenteesta otettavia poranäytteitä ei pidetä tarpeellisena. Rakenteesta

saadaan yleensä tarpeeksi laaja kuva aistinvaraisin tutkimusmenetelmin ja raken-

neavauksien avulla.

Kuorimuurauksen kuntotutkimuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota tuuletusraon

toimintaan ja siihen liittyviin mahdollisiin puutteisiin. Onko rako riittävä, pääseekö eriste

kosketuksiin kuorimuuraukseen laastipurseiden tai pullistuneiden eristeiden takia ja näin

mahdollisesti johtaa kosteuden eristeisiin.

5.3 Suunnittelijat

Suunnittelijat painottivat vaurioiden laajuuden määritystä kuntotutkimuksessa ja niiden

esitystapaa raportoinnissa. Yleisesti pidettiin hyvänä panostaa julkisivukuviin ja tuoda

tekstissä esille seinäkohtainen arvio. Esimerkiksi rapautuneiden tiilien määrä joko kap-

palemääränä ”läntisen puolen päädyn seinän yläosassa 2 kpl rapautuneita tiiliä”, tai laa-

jemmissa vaurioalueissa ”läntisen puolen seinän yläosassa noin 30% tiilistä rapautunut”.

Vastaava rapautuneissa saumoissa, arvioidaan rapautuneiden saumojen määrä juoksu-

metreinä.

Tärkeimmät tiedot, mitä kuntotutkimus raportista on löydyttävä, ovat vaurioiden syyt, si-

jainti, laajuus, vaurioiden vaikutus rakenteen toimivuuteen/ elinkaareen. Näytteenotto

kohdat tulee merkitä julkisivukarttoihin. Johtopäätöksissä on otettava kantaa, mitkä ovat

seuraavat askeleet, tarvitaanko lisätutkimuksia, korjataanko ja millä laajuudella.
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Uudemmista korjausmenetelmistä tiilimuuratuille julkisuille mainittiin impregnointikäsit-

tely, käytetty jonkin verran uudiskohteissa, edellyttää toimiakseen ehjän muurauksen.

Kuitenkin korjaustapaa käytetty vielä suhteellisen lyhyen aikaa, ei tiedetä varmasti kor-

jaustavan hyödyistä tai haitoista.

5.4 Urakoitsijat

Urakoitsijoilla ei ollut kokemuksia, että asunto-osakeyhtiöt pyytäisivät suoraan tarjousta

korjauksiin kuntotutkimuksen perusteella ilman korjaussuunnittelua. Tätä ei pidetä järke-

vänä kummallekaan osapuolelle.

Uusia korjaustapoja kokeillaan mielellään, mikäli tilaaja/suunnittelija niitä suosittelee. Im-

pregnointikäsittelyllä saatu uudiskohteessa kuorimuurauksen härmehtiminen loppu-

maan, kuitenkin pitkänajan kokemus puuttuu, koska käyttö yleistynyt vasta viime vuo-

sina.

Yhteistyö eri osapuolien välillä parantunut viimevuosien aikana, pidetään seurauksena

ammattitaidon lisääntymisestä alalla. Yleisesti erimielisyyksiä voi aiheutua osapuolien

välille korjaustöiden laajentuessa suunnitellusta. Korjaussuunnitelmat perustuvat

yleensä suhteellisen pieneen otantaan, joten aina on varauduttava yllätyksiin ja tämän

esille tuominen yleensä lisää korjauksien sujuvuutta.
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6 Tulokset

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua jo olemassa olevaan kirjalliseen materiaaliin liit-

tyen tiilimuurattuihin julkisivuihin. Tutkimuksessa havaittiin, että kirjallista lähdemateriaa-

lia on rajallisesti ja tieto on hankalasti löydettävissä ja yhdistettävissä julkisivun kuntotut-

kimus kokonaisuuteen.

Tutkimuksessa toteutettiin haastattelututkimus, jossa haastateltiin kuntotutkijoita, raken-

nesuunnittelijoita sekä urakoitsijoiden edustajia, joilla on työkokemusta tiilimuuratuista

julkisivuista. Haastateltavat olivat pääosin samaa mieltä, eri vuosikymmenillä toteutettu-

jen muurattujen julkisivujen riskirakenteista, ja niiden korjaustavoista ja laajuudesta. Ha-

jontaa kuitenkin ilmeni käytettävistä tutkimusmenetelmistä ja kuntotutkimuksen laajuu-

desta ja sen rajaamisesta.

Korjausohjeistukseen on koottu eri kirjallisen tiedon lähteistä saatua tietoa eri vuosikym-

meniltä ja yhdistetty haastattelututkimuksesta saatuun kokemusperäiseen tietoon. Tut-

kimuksen tuloksena on koottu tiivis ja pelkistetty ”Tiilimuurattujen julkisivujen kuntotutki-

musohjeistus”, joka on esitetty tämän opinnäytetyön liitteenä.
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7 Johtopäätökset

Paikalla muurattu julkisivurakenne on Suomessa erittäin yleinen asuinkerrostalon julki-

sivu. Tiilimuuratun julkisivun kuntotutkimus on riittävän kattavasti ja oikea-aikaisesti to-

teutettuna tärkeä osa kiinteistön ylläpitoa, sen avulla huoltotoimenpiteet voidaan kohdis-

taa oikea-aikaisesti ja riittävällä laajuudella. Kuntotutkimus alentaa pitkällä aikavälillä

kiinteistön ylläpidollisia kustannuksia.

Opinnäytetyön aikana tutustuttiin olemassa olevaan kirjalliseen materiaaliin ja toteutettiin

haastattelututkimus. Näiden perusteella voidaan todeta, että tiilimuuratut julkisivut ovat

kokonaisuutena haasteellisia kuntotutkimuskokonaisuuksia, johtuen rakenteiden erilai-

sesta toteutuksesta riippuen siitä, millä ajanjaksolla rakenne on toteutettu, ja mitkä ovat

kulloinkin käytössä olleet resurssit. Tiilimuurattujen rakenteiden kuntotutkimuksessa on

myös kiinnitettävä erityistä huomiota liittyviin rakenteisiin, jolloin pelkän tiilimuurauksen

tutkimisella saadaan puutteelliset tiedot julkisivurakenteiden todellisesta kunnosta.

Tiilimuurattuihin julkisivuihin liittyvä kirjallista materiaalia joutuu etsimään useasta läh-

teestä, ja tietoa ei ole koostettu yhteen paikkaan. Vertailuna betonijulkisivujen kuntotut-

kimukseen, jossa tutkimus on ohjeistettu omaksi kirjasarjaksi. Tutkimusmateriaalina ol-

leissa kuntotutkimusraporteissa todettiin puutteita tutkimuksen laajuudessa ja valituissa

tutkimusmenetelmissä. Nämä ovat vaikuttaneet raportin lopussa tehtyihin johtopäätök-

siin ja korjaussuosituksiin.

Kirjallisen materiaalin ja haastattelujen pohjalta tuotettu tiilimuurattujen julkisivujen kun-

totutkimusohjeistuksen voidaan todeta edesauttavan tiilimuuratun julkisivun kuntotutki-

muksen yhdenmukaistamisessa sekä helpottavan koko kuntotutkimus prosessia. Ohjeis-

tuksessa on käyty läpi mitä tietoa julkisivututkimuksessa tyypillisesti tulee saada selville

ja millä tutkimusmenetelmillä ja mittauksilla haluttu tieto tutkimuskohteesta saadaan.
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Tehtävä Rakennusosa,
tutkittava
kokonaisuus

Tutkimusmenetelmät, saatava tieto

Lähtötiedot -Julkisivukuvat,
leikkauskuvat
-Korjaushistoria
-Aiemmat
kuntotutkimukset
-Sisäpuoliset
havainnot

-Tutkimuksen tavoitteet
-Tutkimussuunnitelma

Kohteeseen
tutustuminen

-Kohteen
katselmointi
-Esiselvitys

-Kohteen sijainti ja maaperä, mahdolliset esteet
nostimen käytölle ja havainnoinnille
-Eri julkisivujen rasitusolot
-Riskirakenteet
-Näkyvät vauriot (kohdistetaan resurssit pääosin piileviin
vaurioihin)
-Rakenneavausten kohdentaminen
-Tutkimussuunnitelman tarkentaminen

Tiilet -Yleisilme
julkisivualueittain,
erilaiset tiili- ja
saumatyypit
-Rapautuneisuus
-Värimuutokset
-Kosteusjäljet,
pinnan kasvustot

-Tiilimuurauksen alarivin pystysaumoja auki tai muut
vastaavat tuulettumisreitit
-Vaurioitumisen aiheuttaja

· Ulkopuolinen kosteuslähde
· Pakkasrapautuminen

-Vaurioitumisen laajuus
· Jokaiselta julkisivulta tiilien määrään tai pinta-

alaan perustuva arvio
-Merkitys rakenteen toimivuudelle

· Aiheuttaako henkilövaaraa
· Onko vielä korjattavissa

-Ei poranäytteenottoa
Laastisaumat -Yleisilme

-Puhdasmuuraus
-Jälkisaumattu

-Muurauslaastin kunto
· Laastin kovuus piikillä kokeillen
· Koeporaus pistokoeluontoisesti syvemmälle

saumaan
-Jälkisaumauslaastin kunto ja tartunta
-Vaurioitumisen laajuus

· Jokaiselta julkisivulta tai alueelta vaurioituneet
saumat, pinta-alaan tai metreihin perustuva
arvio

-Merkitys rakenteelle
· Muurauslaasti on rakenteellinen osa seinää ja

siksi kriittisempi
· Jälkisaumaus esteettinen, helposti uusittavissa

-Ei poranäytteenottoa
Halkeamat -Halkeamien havainnointi:

· Sijainti, esimerkiksi tiili, tiilisauma, liittymä
· Suunta
· Pituus
· Syvyys

-Tarvittaessa rakenneavaus
-Halkeamien syy ja vaikutus rakenteelle
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Rakenneavaukset -Vähintään 1kpl /
julkisivu

-Kohdenna
· Sokkelin

päälle
· Aukon

päälle
· Keskelle

seinää
· Vertailu

-Ensimmäisenä mikrobinäyte, erillisen näytteenotto-
ohjeen mukaisesti.
-Haitta-ainemateriaalinäytteet
-Aistinvarainen tarkastelu

· Orgaaniset materiaalit rakenteessa
· Eristeen kunto (kosteus, haju, värimuutokset)

-Rakennetyyppi, mitat sekä avauksesta todettavissa
olevat rakennusmateriaalit

· Tiilen koko ja tyyppi
· Eristepaksuus mm
· Tuuletusrako mm

-Muuraussiteet
· Materiaali
· Määrä
· Kiinnitys

Aukonylitysrakenne
· Toteutustapa
· Teräsosien kunto
· Vedenohjaus
· Kylmäsilta

Sokkelin yläpuoli
· Toteutustapa
· Vedenohjaus
· Kapillaarikatko

Betoniset
aukonylityspalkit

-Yleisilme
-Aiemmat
korjaukset
-Rakenne
-Poranäytteet

-Näkyvät halkeamat, teräskorroosiovauriot
-Pistokoeluonteisesti käsitys terästen sijainnista ja
kunnosta avausten avulla
-Muodonmuutokset
-Betonitutkimus soveltaen BY42

Räystäspalkit -Yleisilme
-Aiemmat
korjaukset
-Rakenne
-Poranäytteet

-Rakenteen selvitys
-Aistinvarainen tarkastus
-Betonitutkimus soveltaen BY42, tarvittaessa

Elastiset saumat -Yleisilme
-Halkeilu
-Haitta-aineet

-Saumamassan kunto (tartunta, elastisuus ja halkeilu)
-Haitta-aine näytteenotto, ennen 1990 saumatuista tai
jos vanhempaa saumaa on nähtävissä uudemman alla

· Analysoidaan lyijy sekä PCB
Ikkunaliittymät Ikkunan pysty- ja yläliittymä

· Liittymien toteutustapa ja tiiveys
-Vesipelti

· Kallistus
· Liittymien tiiveys
· Tuulettuminen ja veden mahdollinen

kulkeutuminen alapuolelta
Räystäät -Rakenne

-Suojaavuus
-Rakenneyksityiskohdat

· Myrskypelti
· Pieneläinverkko
· Kiinnitykset

-Räystään leveys
Muuta -Kasvillisuus

-Maanpinnan
muodot

-Kasvillisuus rakennuksen ympärillä, köynnökset
-Sadevesien ohjaus (sadevesikourujen, syöksytorvien ja
sadevesikaivojen toiminta, maanpinnan kallistukset)
-Talotikkaiden ja muiden liittyvien varusteiden toiminta

Juhama
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Haastattelukysymykset

”Tiilimuurattujen julkisivun kuntotutkimusohjeistus”

Ohjeita haastatteluun valmistautumiseen:

A-Yleistä osioon toivon kaikkien vastaavan, sen jälkeen voi halutessaan vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta erityisesti omaa alaa koskevaan B, C tai D.
Toivoisin kokemuksia viimeaikaisista, lähinnä vuoden 2000 jälkeen toteutetuista projekteista. Kaikkia vastauksia sekä kohteita käsitellään niin, että
yksittäistä vastaajaa tai kohdetta ei voida niiden perusteella selvittää. Joissakin kysymyksissä on alla avustavia kysymyksiä / näkökohtia vastaamisen
helpottamiseksi. Haastattelun aikana käydään kohdat läpi ja ideana on käydä vuoropuhelu ja herättää keskustelu aiheista.

Haastattelu on tarkoitus nauhoittaa, että pystyn haastattelu hetkellä keskittymään itse haastatteluun. Nauhoitteella pystyn palamaan haastatteluun
myöhemmin ja tarvittaessa esittämään tarkentavia kysymyksiä jälkikäteen.  Nauhoitteet tuhotaan projektin päätyttyä. Haastateltava voi
luonnollisesti kieltäytyä nauhoituksesta.

Haastattelu tulee ainoastaan haastattelijan käyttöön ja haastattelut tuhotaan projektityön päätyttyä.

Haastateltavan yritys, asema ja nimi:

Haastateltavan osapuoli:

Kuntotutkija / Suunnittelija /Urakoitsija

Tiilimuurattujen julkisivujen kohdemäärä uran aikana:

0-5, 5-10, 10-20, 20-30, 30 tai enemmän

A. Yleiset kysymykset:

1.Suositeltavat korjaustavat aukkojenylitysrakenteille?

-Esimerkkejä?

-Kannattaako korjaus ja missä tapauksissa?

-Uusimien kannattavuus?

2.Yli korjataanko tiilimuurattuja rakenteita (varmuuden vuoksi)?

-korjataanko liian vähän, huomioidaanko jo selkeät korjaustarpeet?

3.Rakenneavausten riittävä määrä, että rakenne saadaan mahdollisimman kattavasti selvitettyä?

-Onko tullut yllätyksiä liian suppean kuntotutkimuksen myötä?

-Onko jokin kohde epäonnistunut puutteellisten lähtötietojen takia?

4.Mitkä syyt johtivat korjauksiin ja miten korjauksen laajuus päätettiin?

5.Mitä tietoja eri osapuolien olisi tärkeintä jakaa muille projektin osapuolille?

6.Onko rakennusten valmistumisajoilla erityispiirteitä korjausten kanssa?

7.Minkä aikakauden rakenteet ovat haasteellisemmat

8.Mitkä asiat ovat aiheuttaneet ongelmia ja erimielisyyttä eriosapuolten välillä?  Onko se yleistä?

Vapaa sana…

B. Kuntotutkijalle:

Ideaalitilanne lähtötietojen määrään/ kuinka lähtötietojen määrään vaikuttaa lähtötietojen puute

9.Kuka määrittää tutkimuksen laajuuden, jos ei tutkija itse, miten?

-Mitä lähtötietoja tarvitaan

-Näytteenotto

10.Mikä/mitkä asiat aiheuttaneet eniten epätietoutta kuntotutkimuksessa?

11.Mitä itse pidät kuorimuuratun julkisivun riskirakenteena, mitä olisi syytä tutkia tarkemmin?
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12.Olisiko tarve lisäkoulutukselle, mille osa-alueelle liittyen?

Vapaa sana…

C. Suunnittelijalle:

13.Vaadittavat lähtötiedot suunnittelulle?

-Kuinka tarkasti on syytä merkitä vaurioalueet/ laajuus?

14.Mitä tietoja kuntotutkimus raportista on kenttätutkimusten jälkeen löydyttävä?

15.Suurimmat puutteet kuntotutkimus raporteissa?

16.Rakenneavauksista selvitettävät asiat?

17.Mitenkä vaikuttaa mikrobihavainnot eristetilasta suunnittelijan työhön?

18.Muurausta paikka korjatessa, materiaalien valinta (tiilet, laasti), suhteessa vanhaan rakentamiseen?

Kokemuksia uudemmista korjausmenetelmistä, esimerkiksi Impregnointikäsittelystä?

Vapaa sana…

D. Urakoitsijalle:

19.Kuinka paljon As Oy: t pyytävät tiilijulkisivujen korjauksiin tarjousta kuntotutkimuksen perusteella, ilman korjaussuunnitelmia?

19.Lähtötiedoissa tärkeimmät tiedot, mitä tietoa yleensä kaivattaisiin? Että tarjouksen voi tehdä, entä itse työn aloituksessa?

-Korjauksissa?

-Julkisivun uusimisessa?

20.Mitä tietoja kuntotutkimus raportista on kenttätutkimusten jälkeen löydyttävä, että tarjouksen voi antaa?

19.Kokemuksia uudemmista korjausmenetelmistä, esimerkiksi Impregnointikäsittelystä?

-Oletteko kokeilleet?

-Onko toiminut kuten valmistaja lupaa?

-Mikä maine niillä yleensä on?

-Muita, mitä?

20.Kuinka herkästi nykyään päädytään uusimaan koko muurattu julkisivu korjaustoimien asemesta, onko tilanne muuttunut lähihistoriassa?

-Onko esimerkiksi mikrobi havainnoilla eristetilasta vaikutusta korjataanko vai uusitaanko?

21.Mitkä asiat ovat aiheuttaneet ongelmia ja erimielisyyttä korjausvaiheessa?

Vapaa sana…

E. Muuta

22.Mitä haluat kysyä muilta haastateltavilta tai laittaa terveisiä?
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