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1 Johdanto 

Opinnäytetyön tilaaja on Suomen Talokeskus Oy, joka on Suomen vanhin suunnitte-

lutoimisto. Korjausrakentaminen on keskeinen osa yrityksen toimintaa. Suomen Talo-

keskus tarjoaa palveluita muun muassa korjaus- ja uudissuunnitteluun, rakennutta-

miseen ja valvontaan sekä kunnossapitoon (ks. tarkemmin Suomen Talokeskus N.d.). 

Opinnäytetyön lähtökohtana on yrityksen tarve prosessikuvaukselle ja ohjeelle, joka 

koskee ennen 1960-luvulla rakennettujen kerrostalojen ullakkotilojen paloperman-

non saneerausta.  

Opinnäytetyössä käsitellään 1960-luvun ja sitä vanhempien kerrostalojen paloper-

mantojen korjaustarpeita. Uudemmissa rakennuksissa ei ole samanlaisia rakenteita, 

koska 1960-luvulta eteenpäin elementtirakentaminen yleistyi ja ullakoiden rakenne-

ratkaisut muuttuivat, jolloin ei tarvittu samanlaista palopermantorakennetta. (ks. 

esim. Neuvonen, 2006, 107, 153, 176). Palopermannolla tarkoitetaan syttymättö-

mistä tarvikkeista tehtyä ullakon lattialaattaa (Termipankki N.d.). 

Opinnäytetyössä on tarkoitus selvittää, miten palopermannon rakenne tulee toteut-

taa niin, että se toimii rakennusfysikaalisesti oikein. Opinnäytetyössä tarkastellaan 

kosteusteknistä toimintaa sekä lisäksi lujuusteknisiä asioita. Työ rajataan niin, että 

korjausmenetelmissä syvennytään pelkästään betonisen palopermannon ja sen kan-

tavana rakenteena toimivan teräsbetonisen alalaattapalkiston saneeraukseen.  

Työ toteutetaan perehtymällä kirjallisuuteen, lakeihin ja säädöksiin, jotka koskevat 

korjausrakentamista ja palopermannon saneerausta. Kerättyä aineistoa käytetään 

kehittämistyön lähtökohtana. Opinnäytetyön lopputuotteena tehtiin tilaajalle suun-

nittelijan ohje olemassa olevaa projektia varten, jota voidaan hyödyntää myös tule-

vissa projekteissa. 
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2 Korjausrakentaminen 

Korjausrakentaminen on toimenpide, jonka tarkoitus on muuttaa tai päivittää koko 

rakennuksen tai sen osan ominaisuudet haluttuun suuntaan. Korjauskohteen luon-

teesta riippuen toimenpide voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: kunnossapitoon, pe-

rusparannukseen ja restaurointiin. Kunnossapidon eli kunnostuksen tarkoituksena on 

pitää rakennuksen pikku viat ja kuluneisuus poissa. Kunnossapitoon sisältyy pelkäs-

tään huoltotoimenpiteitä. Perusparannuksessa muutetaan rakennusta niin, että sen 

soveltuvuus vastaa paremmin käyttötarkoitusta. Perusparannusprojektiin sisältyy 

huoltotoimenpiteiden lisäksi uudistamistoimenpiteitä sekä mahdollisesti lisärakenta-

mista. Restauroinnissa pyritään säilyttämään tai palauttamaan rakennuksen kulttuu-

rihistorialliset ja rakennustaitteelliset arvot. (Lauttalammi, Lehtonen & Laine 2005, 6; 

Tuppurainen 1988, 78.) 

Rakentamisen painopiste siirtyy vähitellen rakennusten ylläpitoon ja korjausrakenta-

miseen uudisrakentamisesta (Korjausrakentamisen strategia 2007–2017, 10). Kor-

jausrakentamiseen ryhtymiseen on monia syitä. Korjausrakentaminen on purkami-

sen, käyttämättömyyden, rappeutumisen ja uudisrakentamisen vaihtoehto.  Perus-

lähtökohtana on se, että olemassa olevaa rakennusta, sen osaa, tilaa tai ympäristöä 

halutaan parantaa, muuttaa tai korjata käytettävyyden, turvallisuuden, esteettisyy-

den tai taloudellisuuden näkökulmista. Korjausrakentaminen edellyttää aineellisia ja 

henkisiä voimavaroja, jotta asetetut korjaustavoitteet voidaan toteuttaa. (Hero 1988, 

30.)  

Korjaustarpeen voivat luoda muun muassa tekninen vanheneminen tai kuluminen, 

tilatarpeiden ja käyttötarkoitusten muutokset, esteettömyyden tai energiatehokkuu-

den kehittäminen tai virheelliset korjaukset. (Korjausrakentamisen strategia 2007–

2017, 10.) Syyt korjausrakentamiselle eivät ole vain teknisiä asioita, vaan niihin vai-

kuttavat myös yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tilanne. Korjausrakentaminen edel-

lyttää aina jonkin tahon tahtoa korjaamiseen. Tahto korjaamiseen voi olla esimerkiksi 

yksityisellä kiinteistönomistajalla, kunnalla, valtiolla, yhdistyksellä, järjestöllä tai asu-

kasryhmällä. (Hero 1988, 30.) 
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Kuten uudisrakentamisessa, myös korjausrakentamisessa kiinnitetään huomiota 

energiatehokkuuteen ja energiatehokkuuden parantamista suositellaan, mikäli sen 

toteuttaminen on mahdollista kustannustehokkaasti. Monesti tasapainotellaan ener-

giatehokkuusvaatimusten ja siitä johtuvien rakennusfysikaalisten haasteiden väli-

maastossa. Vaatimukset energiatehokkuudesta voivat johtaa suuriin eristepaksuuk-

siin sekä ilma- ja kosteustiiviisiin ratkaisuihin rakenteissa. Tärkeää on kiinnittää huo-

miota siihen, kuinka voidaan varmistaa ylimääräisen kosteuden poistuminen raken-

teesta siten, ettei se aiheuta home- tai kosteusongelmia. (Reijula ym. 2012, 53.) Tä-

män huomioiminen on olennaista myös palopermannon saneerauksessa. 

2.1 Korjausrakentamisen laatuvaatimukset 

Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset -julkaisu (RYL) määrittää uudisrakentami-

sen laatuvaatimukset, osan näistä vaatimuksista voidaan soveltaa myös korjausra-

kentamisessa. Laatuvaatimukset voidaan asettaa samalle tasolle, kuin uudisrakenta-

misessa mikäli korjaus vaatii koko rakenteen uusimista. Korjaushankkeen laatuvaati-

mukset määrittää usein korjauskohteen luonne. Mikäli rakennus on kulttuurihistori-

allisesti merkittävä tai suojeltu, niin silloin pyritään saavuttamaan rakenteiden alku-

peräinen laatutaso. Lopputuloksen laadun tulee olla sama kuin mitä on määritetty 

suunnitelmissa.  (Olenius & Palomäki 2010, 13.) 

2.2 Rakentamismääräykset korjausrakentamisessa 

Suomessa vuoden 2000 alussa voimaan astunut maankäyttö- ja rakennuslaki 

(132/1999, 1 §) määrittelee alueiden käyttöä ja rakentamista niin, että niillä voidaan 

luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle. Samalla edistetään taloudellisesti, sosiaa-

lisesti ja kulttuurisesti sekä ekologisesti kestävää rakentamisen kehitystä. Lain pää-

määränä on muun muassa taata, että jokaisella kansalaisella on osallistumismahdolli-

suus asioiden valmisteluun, ja samalla turvata suunnittelun laatu ja asiantuntemuk-

sen monipuolisuus sekä avoin tiedottaminen vireillä olevissa asioissa.  
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Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) lakipykälässä 117 määritellään, että korjaus 

ja muutostyössä on otettava huomioon korjattavan rakennuksen ominaisuudet ja eri-

tyispiirteet sekä sen soveltuvuus suunniteltuun käyttöön. Muutokset eivät saa vaikut-

taa rakennuksen turvallisuuteen niin, että sen käyttäjien turvallisuus vaarantuisi tai 

heidän terveydelliset olonsa heikentyisivät.  

Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on koottu maankäyttö- ja rakennuslain täy-

dentäviä rakentamista koskevia säännöksiä ja ohjeita. Uudistetut rakentamista kos-

kevat asetukset ovat astuneet voimaan 1.1.2018 ja niissä on pyritty selkeyttämään 

säädöksiä erottamalla vaatimukset ja suosituksina annettavat ohjeet toisistaan. (Ra-

kentamismääräyskokoelma, N.d.) Uusissa julkaistuissa asetuksissa on nähtävissä heti 

ensimmäisessä pykälässä, sovelletaanko asetusta uudis- vai korjausrakentamiseen.  

2.3 Palomääräykset korjausrakentamisessa 

Ympäristöministeriön asetuksen rakennusten paloturvallisuudesta ensimmäisen laki-

pykälän mukaan asetusta sovelletaan rakennuksen korjaus- ja muutostyöhön, mikäli 

rakennus tai siihen kuuluva osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena palo-

turvallisuuden kannalta vaarallisempaan suuntaan. Rakennuksen paloturvallisuustaso 

ei saa heikentyä korjaus- ja muutostyön seurauksena. (A 848/2017, 1 §.)  

2.4 Haitta-aineet 

Rakennustekniikka on mullistunut ajan myötä ja rakentamisessa käytettävät materi-

aalit ovat muuttuneet. Tiettyinä aikoina erittäin hyviksi todetut rakennusmateriaalit 

voivat olla nykypäivänä luokiteltuja erittäin vaarallisiksi terveydelle. Yleisimmät ter-

veydelle haitalliset aineet ovat muun muassa asbesti, kreosootti, PCB-yhdisteet ja 

lyijy. (Kallio 2004, 530.) 

Suomen lainsäädäntö velvoittaa nykyään tekemään haitta-ainetutkimuksen, mikäli 

epäillään, että korjattavissa rakenteissa on saatettu käyttää haitallisia aineita. Haitta-

aine tutkimus on aina suoritettava ennen purku- ja korjaustöitä. Näin varmistetaan, 

että osataan varautua mahdollisiin haitta-aineista aiheutuviin lisäkustannuksiin sekä 
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minimoidaan mahdolliset viivästykset. Purkutyö on aina keskeytettävä, mikäli sen ai-

kana löytyy materiaalikerroksia, joissa saattaa olla haitta-aineita. (Komulainen, Hut-

tunen & Säntti 2010, 98.) 

Haitta-ainetutkimuksessa selvitetään ja analysoidaan rakennuksen rakenteissa ja ta-

loteknisissä järjestelmissä esiintyvät haitta-aineet. Mikäli on syytä epäillä, että raken-

teissa esiintyy asbestia, suoritetaan haitta-ainetutkimukseen sisältyvä asbestikartoi-

tus. Asbestikartoituksessa paikannetaan purettavassa rakenteessa tai sen osassa 

oleva asbesti, sekä selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien laatu ja materi-

aali. Lisäksi selvitetään asbestin ja sitä sisältävien materiaalien pölyävyys sekä käsitel-

täessä niitä että purettaessa. (KorjausRYL 2016, 26.) 

Haitta-ainetutkimuksen aikana tehdään muistiinpanoja, otetaan valokuvia ja tarvitta-

essa otetaan näytteitä materiaaleista, joissa epäillään olevan asbestia tai muita 

haitta-aineita. Haitta-ainepitoisten materiaalien havaitsemiseksi rakenteiden sisältä 

joudutaan tekemään rakenneavauksia. Haitallisten aineiden leviämisen estämiseksi 

ympäristöön näytteenottopaikat tulee paikata. (KorjausRYL 2016, 27.) 

Kaikki kohteessa otetut näytteet toimitetaan laboratorioon analysoitavaksi. Koko 

haitta-ainetutkimuksen aikana huolehditaan, että ei vaaranneta työn vaikutuspiirissä 

työskentelevien, olevien ja käyvien ihmisten turvallisuutta. Lisäksi tulee noudattaa 

voimassa olevia määräyksiä.  (KorjausRYL 2016, 27.) 

2.5 Korjausrakentamisen suunnittelu 

Korjaushankkeen laajuuden määrittävät varsinainen tila- ja korjaustarve, käytettä-

vissä olevat resurssit sekä olemassa oleva rakennus ja sen käyttäjät. Uudisrakentami-

seen verrattuna korjaushanke edellyttää huolellisempaa valmistautumista. (Korjaus-

rakentamisen strategia 2007–2017, 15, 23.) Vanhojen rakennusten tilat asettavat ra-

kennussuunnittelulle ehtoja, eikä korjausrakentamisella voida välttämättä saavuttaa 

vastaavia uudisrakentamalla tuotettuja tiloja. Korjausrakentamisella pyritään palaut-

tamaan rakennus vähintään sille tasolle, jolla se oli rakennushetkellä. (Hero 1988, 36, 

79.) 
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Mikäli korjattava rakennus ei ole suojeltu, joudutaan myös pohtimaan, onko kannat-

tavampaa purkaa rakennus kuin korjata. Peruskorjaus voi olla myös edullisempaa 

kuin uudisrakentaminen, ja sillä pyritään samalla pienentämään rakennuksen käyttö- 

ja ylläpitokustannuksia. (Hero 1988, 36.) 

Vanha rakennus asettaa aina omat rajat ja ehdot korjausrakentamiselle, jolloin on 

erittäin tärkeää tutustua rakennukseen perusteellisesti. Ensimmäisenä pyritään löy-

tämään mahdollisimman tarkat piirustukset. Rakentamisaikaisia suunnitelmia voi löy-

tyä alkuperäisistä piirustuksista, rakentamisaikaisista normeista ja ohjeista sekä ra-

kennusalan kirjallisuudesta, jossa käsitellään saman aikakauden ja samalla periaat-

teella toteutettuja rakennuksia. Mitä vanhempi korjattava rakennus sitä vaikeampi 

on löytää rakennussuunnitelmat ja sitä epätarkemmat ne todennäköisesti ovat. Van-

hoihin piirustuksiin ei pidä luottaa sellaisenaan, vaan niiden paikkansapitävyys on tar-

kistettava paikan päällä, koska aiempia rakennemuutoksia ei välttämättä ole doku-

mentoitu. (Hero 1988, 36–37.)  

3 Kerrostalojen rakennustekniikka eri aikakausilla 

3.1 Runko ja ulkoseinät 

Vuoteen 1920 asti rakennetuissa kerrostaloissa yleisin runkotyyppi oli tuulimuuri-

runko, jonka kantavat pystyrakenteet muurattiin tiilestä. Helsingin rakennusjärjestys 

määräsi vuoteen 1917 asti, että kerrostalojen alempien kerrosten seinävahvuuden 

tuli olla kaksi ja puoli kiveä. Ulkoseinärakenteena on yleisimmin ollut kahden tiilen 

täystiilimuuri, joka toimii sekä kantavana että eristävänä rakenteena (ks. kuvio 1). 

Kahden tiilen vahvuisen seinän määräsi lämmöneristävyys. 1900-luvun molemmin 

puolin rakennusoppaissa todettiin, että ulkoseinien oli oltava vähintään kahden tiilen 

paksuisia ja ainoastaan poikkeustapauksissa voitiin käyttää puolentoista tiilen vah-

vuista seinää. Rakennusmääräykset kylläkin sallivat aina vuoteen 1917 asti ohuempia 

ulkoseinärakenteita. (Neuvonen 2006, 16; Neuvonen, Mäkiö & Malinen 2002, 64.) 
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Kuvio 1. 2-kiven täystiilimuuri ja 2 ½-kiven täystiilimuuri (Neuvonen, Mäkiö & 
Malinen 2002, 64) 

 

Julkisivun vaihtoehtoina olivat puhtaaksi muurattu pinta, rappaus ja maalaus tai 

luonnonkivellä verhoiltu pinta. Sisäpintojen rapattu pinta joko maalattiin tai verhoil-

tiin tapetilla. (Neuvonen 2006, 16; Neuvonen ym. 2002, 64.) 

1920–1930-luvuilla kehitettiin myös erilaisia yhdistelmärakenteita, joissa oli erillinen 

kantava rakenne ja lämpöeristävä rakenne. Kantavana rakenteena toimii 1–1,5-kiven 

täystiilimuuri, joka oli eristetty esimerkiksi hohkotiilillä, korkilla, huokoisella puukui-

tulevyllä tai kevytbetonilla. (Neuvonen ym. 2002, 71.) 

1930-luvun loppupuolella reikätiili korvasi täystiilen massiivisen tiilimuurin rakennus-

aineena. Reikätiilen hyötypuolena oli sen parempi lämmöneristävyys ja kevyempi ra-

kenne niin, ettei se vähentänyt sen lujuusominaisuuksia. Parempi lämmöneristävyys 

mahdollisti ohuemmat seinärakenteet, joten se säästi myös kustannuksia. (Neuvonen 

ym. 2002, 70–71.) 

Tiilimuurirunkoa käytettiin 1960-luvulle asti, mutta sen rinnalle kehittyi erilaisia vaih-

toehtoja. Näitä olivat sekarunko, betonipilarirunko, betoniseinärunko ja kirjahylly-

runko. Sekarunko oli 1940- ja 1950-lukujen kerrostalojen yleisin runkoratkaisu. Seka-

rungossa talon keskellä olevat kantavat tiiliseinät korvattiin betonipilareilla. Porras-

huoneen seinät oli joko muurattu tiilestä tai valettu betonista, muuten kaikki muut 
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väliseinät olivat kevytrakenteisia. Betonipilarirungossa kantavina pystyrakenteina toi-

mivat ainoastaan teräsbetonipilarit, näin ollen ulkoseinistä tuli kevytrakenteisia. Eris-

temateriaalina käytettiin kevytbetonia. (Neuvonen 2006, 88–90.) 

1950-luvun puolivälissä betonista tuli käytetyin kantavan rungon rakennusmateriaali. 

Yleisimmäksi runkotyypiksi nousi betoniseinärunko, jossa kaikki ulkoseinät ja kanta-

vat väliseinät valettiin betonista. Lämmöneristeen ollessa kevytbetoni julkisivu rapat-

tiin, mutta jos seinäeristeenä oli lastuvillalevy tai mineraalivilla, seinäverhoukseksi 

tuli asbestisementtilevy, poimulevy tai tiili. Vanhoja rakennustapoja yritettiin paran-

taa ja tehostaa. Lautatavarasta tehdyt valumuotit väistyivät ja tilalle tulivat asteittain 

isommat suurmuotit. (Neuvonen 2006, 90.) 

Kirjahyllyrunko oli askel kohti elementtirakentamista, siinä rakennuksen päätyseinät, 

huoneistojen väliset seinät ja porrashuoneen seinät olivat kantavia. Pitkät sivut eivät 

olleet enää kantavia, joten niitä sai toteuttaa erilaisilla kevyillä vaihtoehdoilla kuten 

ulkoseinäelementeillä. (Neuvonen 2006, 90–91.) 

3.2 Väli- ja yläpohjarakenteet 

3.2.1 Puu 

1900-luvun alkuun saakka suurin osa välipohjista oli puurakenteisia. Kantavana ra-

kenteena toimivat isot puuvasat, joiden yleisin jako keskeltä keskelle oli noin 50–70 

cm. Pitkien jännevälien puuvasojen kantavuuuskapasiteettia nostettiin naulaamalla 

kylkeen vinoja, kohti jännevälin keskikohtaa nousevia, jäykistyslankkuja (ks. kuvio 2 

oikealla). Jännevälin keskellä lankkujen väli kiilattiin ja näin vasaan muodostui matala 

ansasmainen rakenne. Toinen vaihtoehto oli sitoa vasoja yhteen poikittaisilla lau-

doilla (ks. kuvio 2 vasemmalla). (Neuvonen ym. 2002, 88–89.) 
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Kuvio 2. Puuvälipohjan jäykistäminen ristikkolankutuksella (vasemmalla) ja 
puuvälipohjan vahvistaminen (oikealla) (Neuvonen ym. 2002, 89) 

 

Puuvasojen päät ankkuroitiin ja upotettiin tiilimuuriseinään. Puuvasojen päät olivat 

alttiita kosteudelle muun muassa sisäilman tiivistyvän vesihöyryn vuoksi tai mahdolli-

sesti vesikaton läpi tulevan veden vuoksi. Alkuun päät tervattiin ja käärittiin tuoheen, 

mutta lähestyessä 1900-lukua vasat suojattiin teollisesti valmistetuilla eristyspape-

reilla ja -pahveilla. Seinien sisälle myös kehitettiin ilmakanavaratkaisuja, joilla tiili-

muurit pidettiin kuivina, jolloin vasojen päät eivät altistuneet kosteusrasitukselle. 

(Neuvonen ym. 2002, 88.)  

Puisen välipohjan alapinta toteutettiin usealla eri tavalla. Vasojen alapintaan naulat-

tava ponttilaudoitus oli yksinkertainen ja helppo toteutus. Vielä yleisempi vaihtoehto 

oli katon rappaus. Myöhemmin markkinoille tullut Kokoliitti tarjosi yhden lisävaihto-

ehdon muodostaa sisäkattopinnan. Tehdasvalmisteisessa ympäripontatussa levyssä 

toinen puoli oli aaltouritettu, jotta rappaus kiinnittyisi siihen, ja toinen sileä. (Neuvo-

nen ym. 2002, 88–89.) 

Puuvasojen sivujen alalaitaan naulattiin rimat, joiden päälle ladottiin rossilankut. Ros-

silankkujen päälle jäävät ontelot täytettiin äänen- ja lämmöneristyssyistä erilaisilla 

täytteillä. Tarvittaessa eristetilaa kasvatettiin korokepiiruilla ja niiden päälle kiinnitet-

tiin lattialaudat. (Neuvonen ym. 2002, 89.) 

Helsingin rakennusjärjestykset kielsivät puupalkkien käytön paloturvallisuussyistä tu-

lisijojen alla, joten tulisijat oli kannatettava tiiliholveilla ja ratakiskoilla. (Neuvonen 
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2006, 17–23.) Rakennusjärjestykset määräsivät paloturvallisuussyistä, että ensimmäi-

sen kerroksen ja kellarin välinen välipohja oli rakennettava palamattomista rakennus-

tarvikkeista. 1900-luvun vaihteessa yleinen rakenne oli muurattu tynnyri- tai risti-

holvi.  Tiiliholvien yleinen piirre oli sen vaatima suuri rakennekorkeus. Rakennussään-

nön mukaan holvin piti suojata kosteudelta, kylmyydeltä, löyhkältä, melulta, tulen-

vaaralta tai muilta haitoilta. Holvin yläpinta suositeltiin tiivistämään esimerkiksi bitu-

misivelyllä tai asfaltilla. Vaihtoehtoisena rakenteena käytettiin ratakiskojen väliin 

muurattua kappaholvia (ks. kuvio 3). Kappaholvi oli nopeaa ja edullista muurata rata-

kiskojen väliin. Muurauksessa käytettiin liikuteltava kaarevaa tukea, joten isoja muu-

rausmuotteja ei tarvittu ja sen lisäksi rakennekorkeus pysyi maltillisena. (Neuvonen 

ym. 2002, 89.) 

 

Kuvio 3. Kellarin katon kappaholvi (Neuvonen ym. 2002, 91) 

 

Ullakoiden lattiarakenne suojattiin paloturvallisuussyistä palopermannolla, joka oli 

joko muurattu tiilestä tai valettu betonista. Tiilestä muuratun palopermannon tuli 

olla vähintään 75 mm ja betonista valetun 40 mm vahvuinen. (Neuvonen ym. 2002, 

89.) 
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3.2.2 Teräs 

1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana yleisesti välipohjia rakennettiin I-

terästen ja ratakiskojen varaan. I-raudat olivat kantavuudeltaan parempia, joten ne 

olivat yleisempiä. Jännevälin ollessa noin 5–6 metriä palkkien jako keskeltä keskelle 

oli noin metrin verran. Välipohjien alapinta toteutettiin erilaisilla vaihtoehdoilla. Ylei-

simmät vaihtoehdot olivat alalaippojen varaan muurattava matala tiiliholvi tai rauta-

palkkien varaan rakennettu rossipohja. Teräspalkkien yleistyessä niiden alalaippojen 

varaan valettiin betonilaatta, joka muodosti välipohjan alapinnan. Raudoittamatto-

mana laatan paksuus oli 120 mm ja raudoitettuna 80 mm. Laatan muottilaudoitus ri-

pustettiin I-raudoista, jolloin ei tarvinnut rakentaa erillistä tukirakennetta muotteja 

varten. Välipohjissa lattiarakenteeksi tuli I-rautojen päälle puinen lautalattia, yläpoh-

jassa teräspalkkien varaan asetetun laudoituksen päälle valettiin betoninen paloper-

manto, jonka paksuus oli noin 4 cm. (Neuvonen ym. 2002, 92–94.) 

Rautakannattajavälipohjien etuna puuvälipohjiin oli parempi ääneneristävyys, joka 

johtui raskaasta betonilaatasta (Neuvonen, 2006, 23). Myös paloturvallisuuden kan-

nalta aluksi suosittiin teräskannattajia, mutta pian huomattiin, että suojaamattomien 

teräskannattajien lujuuskestävyys huononi palotilanteessa. Teräskannattajat suojat-

tiin tulipalolta muun muassa rappauksella tai betonilla. (Neuvonen ym. 2002, 92.) 

3.2.3 Teräsbetoni 

Samoihin aikoihin ruvettiin käyttämään varsinaisia teräsbetonipalkkeja, joissa teräk-

set ja betoni toimivat yhtenäisenä rakenteena niin, että teräkset ottavat vastaan ve-

tojännitystä ja betoni puristusjännitystä. Betonin ja teräksen samanlainen lämpölaa-

jeneminen mahdollisti niiden yhdistämisen. Samalla betonipeite suojasi teräksiä 

ruostumiselta sekä palokuormalta niin, ettei teräs menettänyt lujuutta lämmetessä. 

(Neuvonen ym. 2002, 92–94.)  

Vetoraudoitus sijoitettiin sille puolelle palkkia, johon kohdistui vetorasitusta tapauk-

sesta riippuen. Harjateräs tuli käyttöön vasta 1940-luvulla, mutta siihen asti yleisesti 

käytettiin sileää pyörörautaa. Jotta betoni ja terästankojen välille saatiin riittävä tar-
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tunta, tankojen päät taivutettiin. Verkkoraudoitus tehtiin latomalla ristiin sileitä pyö-

rörautoja. Myöhemmin 1930-luvulla ratkaisuksi esitettiin saksalaisen tehtaan valmis-

tamaa hitsattua teräsverkkoa, mutta maailmansodan vuoksi sen käyttö siirtyi Suo-

messa. (Neuvonen ym. 2002, 97.) 

Puutteelliset menetelmät vaikuttivat betonirakenteen lopulliseen laatuun heikentä-

vällä tavalla. Muun muassa muoteista ei tehty tarpeeksi tiiviitä, jolloin sementti ja 

hiekka valuivat muotista, ja tämä muodosti valmiiseen rakenteeseen tyhjiä koloja. 

Ennen betonitäryttimien tuloa työmaille 1930-luvulla betoni tiivistettiin käsin. (Neu-

vonen ym. 2002, 97.) 

Kehitys jatkui vilkkaana, jolloin kehitettiin useita erilasia teräsbetonisia välipohjara-

kenteita, ja vuoteen 1920 mennessä alalaattapalkistosta tuli yleinen välipohjatyyppi. 

Alalaattapalkiston rakenne koostuu suorakaideteräsbetonipalkeista, joiden alapin-

nassa on välipohjatäytettä kannatteleva teräsbetonilaatta. Alalaatan paksuus oli 

yleensä 40 mm ja se oli kevyesti raudoitettu. (Neuvonen ym. 2002, 97, 100–101.)  

Palkkityyppejä kehitettiin useita (kuvio 4). Yleisin ja yksinkertaisin oli suorakaide-

palkki, joka oli profiililtaan noin 100–150 mm leveä ja 300–400 mm korkea. Erilaisia 

palkkeja suunniteltiin sitä varten, että pystyttiin ottamaan vastaan betonille tuleva 

puristusjännitys palkin keskellä. Yleisimpänä ratkaisuna oli leventää palkin yläosa ala-

osan jäädessä saman levyiseksi. Palkkien yläosaan muodostuneiden laippojen pak-

suus oli noin 80–120 mm ja leveys oli jopa niin suuri, että laipat yhtyivät yhteen jän-

nevälin keskellä. Laipat olivat joko kevyesti raudoitettuja tai kokonaan raudoittamat-

tomia. Harvinaisempi toteutustapa oli tehdä vene- eli mahapalkki, jossa palkkia le-

vennettiin keskeltä. (Neuvonen ym. 2002, 101.) 
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Kuvio 4. Alalaattapalkiston palkkityyppejä: a) suora palkki, b) vene- eli mahapalkki 
(harvinainen), c) laippapalkki, d) laippapalkkiratkaisu, jossa laipat yhtyvät, e) J. I. 
Packalénin 1924 patentoima laippapalkkijärjestelmä. (Neuvonen ym. 2002, 101) 

 

Palkkien alatasoon valettiin täytteitä kannatteleva kevyesti raudoitettu betonilaatta, 

joka oli paksuudeltaan noin 40 mm paksu ja sen alapinta rapattu. Erikoistapauksissa, 

kuten jatkuvien palkkien tukien kohdalla ja pesuhuoneiden kohdalla, joissa oli isom-

mat rasitukset, alalaatat mitoitettiin vahvemmiksi ja paksuudeksi tuli 60 millimetriä. 

(Neuvonen ym. 2002, 101.)  

Miltei kaikki välipohjatyypit varustettiin lämmön- ja ääneneristyksellä. Kevyet ja huo-

koiset aineet sopivat parhaiten lämmöneristykseen, kun taas ääneneristyksessä suu-

rella massalla oli etunsa. Yleisenä ratkaisuna oli, että kevyt ja huokoinen täyte tiivis-

tettiin ohuella kerroksella raskaampaa ainetta. Lämmöneristeenä käytettiin turve-

pehkua, kutterinlastua sekä sahanpurua. Kutterinlastua ja sahanpurua voitiin myös 

joko sekoittaa tai levittää vuorotellen kerroksittain. Painotäytteenä käytettiin ylei-

sesti koksikuonaa, masuunikuonaa, hiekkaa tai ruukinporoa. Painotäytteiksi käytet-

tiin myös työmailla kertynyttä rakennusjätettä. Myös vanhojen purettujen rakennus-
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ten täytteet käytettiin uudisrakennuksissa. Syöpäläisvaaran takia niin hiekka kuin pu-

rettujen rakennusten täytteet tuli puhdistaa kuumentamalla tai muulla soveliaalla ta-

valla. (Neuvonen ym. 2002, 106.) 

4 Palopermanto 

Johtuen paloturvallisuussyistä ullakon lattia tuli suojata palopermannolla, jonka vä-

himmäispaksuudeksi Helsingin 1875 rakennusjärjestys määräsi 75 mm (ks. kuvio 5), 

mikä tarkoitti lapetiilikerrosta. Vuodesta 1895 palopermannoksi hyväksyttiin myös 40 

mm paksu betonilaatta. 1930-luvulla palopermannon suunnittelussa keskityttiin 

myös muihin seikkoihin paloturvallisuudessa. Mahdollisen tulipalon sattuessa halut-

tiin estää sammutusvesien valumisen alempiin kerroksiin ja näin estää alempien ra-

kenteiden vaurioituminen. (Neuvonen ym. 2002, 89, 101.) 

 

Kuvio 5. Puinen yläpohjarakenne muuratulla palopermannolla (Neuvonen ym. 2002, 
90) 

 

Vuoden 1936 sisäasianministeriön päätöksessä palopermannon vaatimuksiksi asetet-

tiin, että sen tuli olla vähintään 40 mm paksu rautabetonilaatta (ks. kuvio 6), jonka 
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yläpintaan tuli tehdä vähintään 1:100 kallistus sammutusvesien poisvalumisen edis-

tämiseksi. Veden poisjohtamisen varmistamiseksi ulkoseinille tehtiin tarvittava 

määrä aukkoja ja syöksyputkia. (Neuvonen ym. 2002, 101.) 

 

Kuvio 6. Alalaattapalkisto, yläpohja betonisella palopermannolla (Neuvonen ym. 
2002, 103) 

5 Palopermannon tyypilliset ongelmat ja niiden aiheuttajat 

Katevuodoista aiheutuvat yleisimmät rakenteiden vaurioriskit. Tämä johtuu vesikat-

teen erilaisten läpivientien, liitosten sekä saumojen epätiiviydestä. Vesikattojen mah-

dolliset vuotokohdat, kuten sisätilojen katto- ja seinäpinnat sekä ullakkotilassa vesi-

katteen alapuoliset puurakenteet, voidaan tarkastella silmämääräisesti. Huonetilassa 

mahdollisia kastuneita alueita voidaan kartoittaa pintakosteudenilmaisimella. (Pitkä-

ranta 2016, 178.) 
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Vesikaton vuotokohta ja sen ilmenemiskohta rakennuksen sisäpuolella eivät välttä-

mättä ole samassa kohdassa vaakasuunnassa. Vesivuodon aiheuttamat vauriot ja nii-

den ilmenemiskohdat riippuvat veden virtausreiteistä, joita on mahdollista arvioida 

rakennepiirustusten avulla joko vesisateen aikana tai vesikokein. (Pitkäranta 2016, 

178.) 

Mikäli yläpohjan sisäkuori ei ole ilmatiivis, rakennuksen sisäilman höyry pääsee ylä-

pohjarakenteeseen ja tiivistyy vedeksi rakenteen kylmiin pintoihin (Pitkäranta 2016, 

176). Sisäkosteuden siirtyminen kylmiin rakenteisiin tapahtuu joko diffuusiolla tai 

konvektiolla (Pitkäranta 2016, 181). 1950-luvulle saakka väli- ja yläpohjarakenteiden 

äänen- ja lämmöneristeenä käytettiin orgaanisia materiaaleja, jotka ovat herkkiä ho-

mehtumiselle (Neuvonen 2006, 23; Pitkäranta 2016, 133). Puutteellinen ilmatiiveys 

päästää mahdolliset epäpuhtaudet kulkeutumaan huoneilmaan (Pitkäranta 2016, 

176).  

Pulakauden yläpohjarakenteiden lämmönläpäisykertoimet ovat huonoja ja näin ollen 

lämpökulutuksen osalta rakennukset ovat hyvinkin epätaloudellisia. Yleensä yläpohja 

kantavat palkit ovat eristettyjä vain noin 10 millimetrin paksuisella sanomalehtipape-

rikerroksella tai 25 millimetrin lastuvillalevyllä, näin ollen ne toimivat kylmäsiltoina. 

Yläpohjarakenteiden orgaaniset lämmön- ja ääneneristeet ovat ongelmallisia mah-

dollisten vesivuotojen vuoksi. (Tuppurainen 1988, 134.) 

5.1 Runkorakenteet 

Runkorakenteiksi luokitellaan kaikkia rakennuksen kuormia kantavia rakenneosia. 

Runkorakenteiden yleisimpiä materiaaleja ovat puu, betoni, teräs ja muurattu tiili. Eri 

materiaaleissa tapahtuu vanhenemista niihin kohdistuvien sisäisten ja ulkoisten rasi-

tustekijöiden vaikutuksista, mistä yleensä johtuu materiaalien rakennusteknisten 

ominaisuuksien heikentyminen. Ulkoisten rasitustekijöiden ollessa riittävän aggressii-

visia, voi rakennusmaterialeihin syntyä näkyviä ja haitallisia vaurioita. (Kilpeläinen 

1995, 191.) 
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Runkorakenteisin aiheutuvat vauriot ovat erityisen haitallisia, koska taloudellisten 

menetysten lisäksi kantavat rakenteet menettävät kantavuuskykyä, eristyskykyä ja 

niiden käyttöikä lyhenee. Vaurioiden myötä rakenteiden poikkileikkaus heikkenee, 

materiaalin lujuus alenee tai kumpikin tapahtuu yhtä aikaa. (Kilpeläinen 1995, 191.)  

5.2 Runkorakenteiden vauriot ja niiden aiheuttajat 

Rakenteiden kunnon selvittäminen on elintärkeää, kun ryhdytään vanhan rakennuk-

sen korjaustöihin (Hero 1988, 100). Yleisimmät syyt kantavien rakenteiden korjauk-

siin johtuvat erilaisista vaurioista, kulumisesta ja vanhenemisesta sekä rakennuksen 

muutostarpeesta. Näitä korjaustoimenpiteitä luokitellaan vahvistamistoimenpiteiksi. 

Kantavien rakenteiden korjaaminen eroaa uudisrakentamisesta niin, että eri toimen-

piteet vaativat poikkeavaa suunnittelua ja toteutusta. Yleisimmät toimenpiteet ovat 

uusien rakenteiden suunnittelu ja rakentaminen, varmistaminen kuormien siirtymi-

sestä suunnitelmien mukaisesti uusille rakenteille, tarpeettomien rakenteiden purku 

ja niiden korjaaminen sekä tarvittaessa rakenteen rajoitettua kantavuutta osoittavan 

kuormakilven asentaminen. (Lindberg 1994, 253.)  

Suunnitteluvirheet voivat näkyä rakenteissa eri tavalla. Pahimmillaan rakennuksen 

käyttökelpoisuus vähentyy hyvin lyhyessä ajassa, kun taas vähimmillään virhe voi ai-

heuttaa rakenteeseen kosmeettisia vikoja kuten pientä halkeilua. Ajan myötä ohjeet 

ja normit ovat päivittyneet valtavasti, tästä johtuen varsinkin vanhojen rakenteiden 

suunnitteluvirheet johtuvatkin rakenteellisten ohjeiden puuttumisesta tai jopa niiden 

paikkansapitämättömyydestä. Mikäli korjaushankkeessa rakennuksen käyttötarkoi-

tusta muutetaan niin, että kuormia lisätään, rakenteita joudutaan usein vahvista-

maan pelkästään virheellisen suunnittelun vuoksi. (Hero 1988, 100–101.) 

Kantaville rakenteille suoritetaan kuntotutkimus, jossa selvitetään runkorakenteiden 

rakennejärjestelmän vauriot ja kunto sekä kantavuus. Nämä toimenpiteet ovat vält-

tämättömiä, jotta rakenteiden suunnittelu on luotettavaa. (Lindberg 1994, 254.) 
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5.2.1 Puuyläpohjat 

Puurakenteiden merkittävin vauriotyyppi on puun lahoaminen, jonka aiheuttajina 

ovat puussa elävät lahottajasienet. Lahottajasienet käyttävät puuta ravintona ja niitä 

on useita satoja lajeja, joista vaarallisimpana on lattiasieni. Otolliset olosuhteet la-

hoamiselle ovat, kun ympäröivä lämpötila on 0…+50°C ja puun kosteus on välillä 

20…100 painoprosenttia. Vaikka kantava puurakenne itse olisi pintarakenteiden alla 

piilossa tai lahovaurio ei olisi silmämääräisesti havaittavissa, voidaan lahovaurion 

esiintyminen todeta, mikäli tunnetaan puurakenteiden ympäristöolosuhteet. (Kilpe-

läinen 1995, 192–194.)  

Lahoamisvaaran aiheuttavat tekijät ovat happi, kosteus, lämpö ja ravinto. Laho on 

bakteerien, lahottajasienten, sinistäjäsienten tai homesienten vuoksi heikennyttä ja 

pehmennyttä puuainesta. Laho esiintyy kovana tai pehmeänä: kovassa lahossa puu ei 

ole selvästi pehmennyttä eikä menettänyt luujuuttaan. Kosteus on merkittävä tekijä 

lahoamisessa. (Siikanen 2009, 24–25.) 

Puuyläpohjan rakenteet voivat altistua kosteusrasitukselle, joka saattaa aiheuttaa 

ajan mittaan lahovaurioita. Puuvasojen päihin kohdistuvia kosteuden lähteitä ovat 

muun muassa tiilimuuriin tiivistyvä huoneilman höyry, vesikaton vuodot ja peltika-

tetta pitkin alaspäin valuva tiivistynyt kosteus (kondenssivesi). (Neuvonen 2006, 22.) 

Lisäksi viistosateen aiheuttama kosteus voi siirtyä tiilimuurista puuvasaan (Weijo ym. 

2019, 214).  

Vesikaton vuotaminen ja ullakkotilan huonosti toteutettu tuuletus ja siitä johtuva ve-

sihöyryn tiivistyminen rakenteeseen voivat aiheuttaa myös lahovaurioita. Muita to-

dennäköisiä vauriokohtia ovat puupalkkien ja ulkoseinien liitokset, joita ovat parvek-

keet ja puurakenteiden tukemispisteet. Näissä kohdissa lahon aiheuttajina ovat puut-

teellinen kosteudeneristys ja tuuletus. (Kilpeläinen 1995, 192–194; Lindberg 1994, 

257.)  
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Puuyläpohjan, johon on muurattu palopermanto tai valettu betoninen paloper-

manto, toinen riskialtis paikka kosteudelle on palopermannon aluslaudoitus. Paloper-

manto on yläpohjan tiivein kerros, jolloin huonetilasta nouseva vesihöyry tiivistyy pa-

lopermannon alapintaan vedeksi. Tämä aiheuttaa aluslaudoituksen lahoamisen, mikä 

taas voi johtaa palopermannon painumiseen. (Neuvonen 2006, 22.)  

Puun lujuus heikkenee lahoamisen myötä, mutta sen vaikutusta puun lujuusominai-

suuksiin ei voida luotettavasti todeta. Näin ollen lahoamistilassa olevan puuraken-

teen oletetaan menettäneen lujuutensa kokonaan. (Kilpeläinen 1995, 194.) 

Puun lujuusominaisuudet vaikuttavat puun kantavuuteen. Siikasen (2009, 20) mu-

kaan ”puu on anisotrooppista ainetta” eli puun ominaisuudet vaihtelevat eri suun-

nissa. Lujuusominaisuuksiin vaikuttavat puun tiheys ja kohdistuvan kuorman suunta. 

Puun lujuusominaisuuksien määrittely on haastavaa, koska puun ominaisuudet vaih-

televat paljon puulajeittain ja jopa saman puulajin sisällä. Vaikuttavia seikkoja ovat 

muun muassa puun ikä, ilmasto sekä se, mistä puun rungon osasta puukappale on. 

Rakentamisessa käytettävältä puulta vaaditaan lujuusominaisuuksina kimmoisuutta, 

puristus-, taivutus- ja leikkauslujuutta sekä kulutuksen kestävyyttä. (Siikanen 2009, 

20.) Puun lujuusominaisuuksiin vaikuttavat puun viat, joita ovat lahovikojen lisäksi, 

hyönteisviat, kasvuviat sekä valmistusviat (Siikanen 2009, 23). 

Vanhan puurakenteen lujuusominaisuudet eivät muutu alkuperäisestä, mikäli puu ei 

kärsi lahovaurioita tai rakenteet eivät ole kärsineet suuria halkeiluvaurioita kosteus-

vaihtelujen vuoksi (Hero 1988, 85). Puurakenteiden kantavuutta heikentäviä muita 

syitä ovat muun muassa työnaikaiset virheet, suunnitteluvirheet, rakenteisiin kohdis-

tuvat liian suuret kuormat, tulipalovauriot, halkeamat ja kosteusvauriot (Lindberg 

1994, 282). 

Yleisimpiä työvirheitä ovat palkkien vedetylle puolelle tehdyt loveukset sekä vääriin 

kohtiin tehdyt reiät. Suunnitteluvaiheessa tehdyt alimitoitukset johtavat liian suuriin 

rakenteen muodonmuutoksiin. Suunnitteluvaiheessa esiintyviä virheitä ovat alimitoi-

tetut liitokset ja leimapaine. Myös rakenteiden ylikuormittaminen johtaa liitoksissa 
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liian suuriin muodonmuutoksiin. Tulipalo taas aiheuttaa puuhun hiiltymisen mikä joh-

taa poikkileikkauksen pienentymiseen ja sitä kautta kantavuuden heikentymiseen. Li-

säksi teräksisten liitososien altistumien palolle ja sammutus vedet vaikuttavat raken-

teen kestävyyteen. (Lindberg 1994, 282–283.) 

Puun mahdolliset viat on huomioitava korjausprosessissa, jos rakenteessa on käy-

tetty puuta.  Palopermannon saneerauksessa esimerkiksi laho puu on poistettava, jos 

sellaista havaitaan. Puuvasojen lahoviat korjataan siihen soveltuvilla menetelmillä ja 

palkit vahvistetaan. 

5.2.2 Teräsbetonivälipohjat  

Betonin hyvyys rakentamisessa perustuu sen hyvään puristuslujuuteen. Betonin lop-

putulokseen vaikuttavat betonin aineosien laatu, olosuhteet, valmistustapa, mahdol-

liset lisäaineet ja ennen kaikkea jälkihoito. (Hero 1988, 100–101.) 

Betonirakenteisiin tulee vaurioita rakennuksen käyttöaikana, mutta myös jo valmis-

tuksen aikana. Vaurioiden aiheuttajat on selvitettävä ensimmäisenä. Osa aiheutta-

jista on selvitettävissä jo silmämääräisesti, kuten tulipalo, räjähdys, törmäys, kulumi-

nen tai vesi- ja pakkasvauriot. Vaikeammin selvitettäviä syitä ovat suunnittelu- ja val-

mistusvirheet ja niitä varten tarvitaan jo tarkempia tutkimuksia. (Hero 1988, 100–

101.) 

Betonin lujuus, ja sitä kautta rakenteen kapasiteetti, on riippuvainen työnlaadun ja 

jälkihoidon tasosta (Hero 1988, 100). Betonirakenteiden tyypilliset vauriot liittyvät 

betonin alhaiseen lujuuteen, joka johtuu yleensä valmistusprosessissa tapahtuneista 

virheistä sekä huolimattomasta jälkihoidosta (Lindberg 1994, 257). Työvirheiden ja 

huonon jälkihoidon aiheuttama betonin lujuuden huonontuminen ei välttämättä syn-

nytä näkyviä vaurioita (Hero 1988, 101). Betonin vaurioiden syyt ovat yleensä syövyt-

tävät aineet, erilaiset kulumat, lohkeamat sekä normaalista poikkeava halkeilu. Rau-

doitteiden korroosio johtuu betonin karbonatisoitumisesta. (Lindberg 1994, 257.) 
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5.2.3 Teräsvälipohjat 

Teräsrakenteiden korroosio eli teräksen syöpyminen käynnistyy yleensä kosteuden 

läsnäolosta, koska muut ehdot sille ovat lähes aina jo olemassa. Erityisen suotuisia 

paikkoja korroosion syntymiselle ovat teräksen kosketuskohdat muihin aineisiin ja 

metalleihin, kuten seinässä tai katossa lähellä kastepisteen paikkaa. (Hero 1988, 144; 

Kilpeläinen 1995, 209.)  

Kosteus voi ylittää kriittisen rajan teräksen ja hygroskooppisen aineen kosketuskoh-

dassa. Korroosion aiheuttamat lovet voivat aiheuttaa teräsrakenteeseen lovien koh-

dalle todella suuria jännityshuippuja, koska korroosion aiheuttama syöpymä voi olla 

vaikutusalalta hyvin rajattu. Jännityshuiput riippuvat muodostuneiden lovien muo-

dosta ja koosta. Mitä terävämpi on loven pohja, sitä suuremmaksi kasvaa jännityshui-

pun suhde nimellisjännitykseen, eli todellisten poikkileikkausmittojen mukaan lasket-

tuun jännitykseen. (Kilpeläinen 1995, 209–210.) 

Mikäli teräsrakenne on suojattu palolta, sen lujuusominaisuudet eivät muutu merkit-

tävästi. Teräsrakenteen ollessa suojaamaton palolta, teräksen ominaisuudet muuttu-

vat lämpötilan nousun ja nopean jäähtymisen takia. Lujuusominaisuudet eivät ole 

määrääviä, mutta muodonmuutokset ovat niin suuret, että korjaukset eivät kannata.  

(Hero 1988, 144.) 

6 Korjaussuunnittelua ohjaavat tekijät 

Korjaushankkeessa suunnittelijan tehtävänä on perehtyä olemassa olevan rakennuk-

sen rakentamistapaan ja selvittää rakenteen kosteustekninen toimivuus. Rakennuk-

sen ja sen rakenteiden on toimittava kosteusteknisesti oikein koko sen suunnitellun 

käyttöiän. Ulkoisten ja sisäisten kosteusrasitusten aiheuttamat liian suuri kosteuspi-

toisuus, kosteuden kertyminen rakennuksen osiin tai sisäpinnoille eivät saa aiheuttaa 

rakennevaurioita tai terveyshaittaa rakennuksen käyttäjille. (A 782/2017, 3 §.)  
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Myös korjaus- ja muutostyöhön, joka kohdistuu rakennuksen teknisiin järjestelmiin 

tai vaippaan, ja joka voi vaikuttaa huomattavasti rakennuksen energiatehokkuuteen, 

tarvitaan rakennuslupa. Jos energiatehokkuutta ei tarvitse Maankäyttö- ja rakennus-

lain määräämällä tavalla parantaa, rakennuslupaa ei tarvita. (L 5.2.1999/132, 125 §.) 

6.1 Rakennusfysikaalinen toiminta 

Yläpohjarakenne pidetään rakennusfysikaalisesti toimivana, kun sen sisäpuolen pin-

taan on asennettu riittävä ilma- ja höyrytiiviyden omaava materiaalikerros. Tämän ai-

nekerroksen tehtävänä on estää sisäilman sisältämän kosteuden kulkeutumisen ra-

kenteeseen ja samalla estää mahdollisten epäpuhtauksien leviämisen rakennekerrok-

sista sisäilmaan. Yläpohjan liitoskohdat ulko- ja väliseinien kanssa sekä läpiviennit 

vaativat huolellista suunnittelua ja toteutusta, jotta saavutetaan tarvittava ilma- ja 

höyrytiiviys. (Weijo ym. 2019, 48–49.) 

Rakenteiden mahdolliset kosteus- ja lämpöliikkeet, taipumat sekä toteutustavan pit-

käaikaiskestävyys vaikuttavat suunnitteluun ja käytettäviin materiaaleihin. Käytettä-

essä elastista massaa tai polyuretaanivaahtoa, tulee kyseessä olevalla tiivistystuot-

teella olla riittävän suuri muodonmuutoskyky ja tartunta läpivientiin sekä ympäröi-

vään ilman ja höyrynsulkukerrokseen. Liitoksen vahvistamiseen voidaan käyttää sii-

hen soveltavia läpivientikumeja tai teippejä, jotka soveltuvat käytettäessä levymäisiä 

tuotteita ilman- ja höyrynsulkukerroksena. (Weijo ym. 2019, 49.) 

Höyrynsulkumuovin repeämisen estämiseksi mahdollisten rakenteiden liikkeiden 

vuoksi tulee liitoskohtiin jättää ylimääräistä muovia. Höyrynsulkumuovikalvojen sau-

mojen tiiviys varmistetaan riittävällä limityksellä, teippaamalla sekä sijoittamalla sau-

makohta tiiviiden tukikerrosten, kuten ruuvein kiristettyjen koolausten, väliin. Vaih-

toehtoisesti saumojen limityksissä voidaan käyttää molemmista pinnoista liimautuvia 

tiivistys- tai liitosnauhoja. Höyrynsulkumuovi ei saa toimia kantavana rakenteena, eli 

mahdolliset lämmöneristeet eivät saa olla pelkästään höyrynsulkumuovin varassa. 

(Weijo ym. 2019, 49.) 
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Yläpohjarakenne vaatii myös katemateriaalin riittävän sadevesitiiviyden, jotta se toi-

mii rakennusfysikaalisesti oikein. Vesikatteen tehtävänä on estää ulkopuolisen kos-

teusrasituksen tunkeutumisen rakenteiden sisälle. Katteen sadevesitiiviinä kerrok-

sena voi toimia kate itsessään, sen alla oleva aluskate tai vaihtoehtoisesti naiden kah-

den materiaalikerroksen yhdistelmä. Aluskatteen oikean toiminnan perusteena on, 

että se on asennettu tiiviisti. Tiiviyteen päästään, kun huolehditaan jatkosten ja sau-

mojen riittävästä limityksestä, käytetään asianmukaisia läpivientitiivisteitä, huolehdi-

taan aluskatteen riittävästä kiinnityksestä ja ulotetaan aluskate vähintään 250 mm 

ulkoseinän ulkopinnan ylitse, jolla estetään veden pääsyn ulkoseinärakenteeseen. 

(Weijo ym. 2019, 49.) 

Tuulettuvissa yläpohjarakenteissa vesikattorakenteen ja lämmöneristeiden väliin jää-

vän tuuletusvälin riittävä tuuletus on kolmas keskeinen ehto rakennusfysikaalisesti 

toimivalle yläpohjarakenteelle. Riittävällä tuuletusvälillä ja diffuusioavoimella alus-

katteella voidaan vähentää tuuletusvälin kosteuden haitallista tiivistymistä ja siitä ai-

heutuvia haittoja. (Weijo ym. 2019, 49.) 

Hyvin tuulettuvien yläpohjarakenteiden mahdolliset vesikatteen vauriot tai muut 

vauriot on mahdollista havaita helpostikin, jolloin se helpottaa elinkaaren aikana ta-

pahtuvaa rakenteen kunnon seurantaa. Myös mahdollisten korjaustarpeiden arvi-

ointi on helpompi järjestää. Käännetyille katoille, tuulettumattomille sekä heikosti 

tuulettuville katoille on ominaista, ettei niiden kuntoa voida yleensä tarkastaa katta-

vasti koko rakenteen osalta, jolloin mahdolliset pistemäiset ja piilevät vauriot voivat 

jäädä huomioimatta. (Weijo ym. 2019, 49.) 

Yläpohjarakenteiden vauriokorjauksissa joudutaan yleensä korjaamaan myös siihen 

liittyvät rakenteet, näitä ovat ulko- ja väliseinien yläosat. Näiden korjaustarpeen laa-

juus arvioidaan tapauskohtaisesti yläpohjarakenteen korjaamisen yhteydessä. (Weijo 

ym. 2019, 49.) 

Rakennusfysikaalisesti palopermantoa kantavaa rakennetta voidaan pitää yläpohjan 

osana. Käyttöullakon tila toimii yläpohjan tehokkaana tuuletusvälinä, jonka ansiosta 

kondenssiongelmia ei esiinny. (Tomminen 1990, 15.) 
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6.2 Rakenteiden tutkiminen 

Rakenneavaukset tehdään, kun halutaan varmistaa rakenteen rakennetyyppi, tehdä 

aistinvarainen arviointi materiaalien kunnosta ja suorittaa näytteenottoja ja mittauk-

sia rakenteen sisältä. Rakenneavauksessa selviää, vastaavatko toteutuneet rakenne-

ratkaisut olemassa olevia suunnitelmia tai voidaan selvittää rakennustapa, mikäli läh-

tötiedot ovat puutteelliset. Rakenneavauskohdat määräytyvät tutkijan havaintojen 

tai oletettujen vaurio- ja riskipaikkojen perusteella. Rakenneavauksesta tehdään kir-

jallinen raportti, josta selviävät tutkijan havainnot, mahdolliset mittaukset ja tarvitta-

essa rakennetyyppi piirustuksineen. (Pitkäranta 2016, 45–46.)  

6.3 Korjaussuunnittelu 

Korjaussuunnittelussa on aina tärkeää tapauskohtaisesti määrittää kohteeseen sovel-

tuvat korjaustavat ja niiden laajuus. Korjaushankkeen aloitteena voi olla erilasia syitä. 

Yleisimmät syyt ovat peruskorjaustarve, rakennuksen käyttömuutoksen tarve, raken-

nusvirheen korjaus tai sisäilmaongelman poistaminen. Lisäksi tulipalo tai vesivahinko 

ovat yleisiä korjaushankeen aiheuttavia syitä. (Lauttalammi ym. 2005, 6; Weijo ym. 

2019, 32.) 

Korjaussuunnittelun aloittaminen edellyttää korjauskohteen perusteellista tunte-

musta. Ensimmäinen askel on etsiä kaikki mahdolliset rakennusta koskevat suunnitel-

mat. Suunnitelmatiedot voivat löytyä vanhoista piirustuksista, rakentamisajan nor-

meista ja ohjeista, kirjallisuudesta sekä perimätiedosta. Vanhojen suunnitelmien 

paikkansapitävyyteen on suhtauduttava varauksella, koska niiden sisältö ei aina ole 

ajan tasalla mahdollisten tehtyjen muutosten ja korjausten vuoksi. Piirustusten oi-

keellisuus on aina varmistettava rakennuspaikalla. Lisäksi rakennukseen ja sen raken-

teisiin on tehtävä silmämääräinen tutkimus, jonka aikana suunnittelija voi havaita 

kantavan korjausten kannalta merkittäviä seikkoja. Jotta tietoa olisi mahdollisimman 

paljon, kohdekäyntejä on suoritettava useita. (Hero 1988, 36–37; Lindberg 1994, 

255.) 



27 

 

6.4 Purkusuunnitelma 

Saneeraushankkeen luonteeseen kuuluu aina olemassa olevien pintamateriaalien, ra-

kenteiden ja mahdollisten teknisten järjestelmien purkaminen. Korjaussuunnittelija 

määrittelee purettavien rakenteiden laajuuden, laatii tarvittavat tuentasuunnitelmat 

sekä antaa purkutöiden työturvallisuutta ja työmenetelmiä koskevat ohjeet. Laaditta-

viin suunnitelmiin ja selostuksiin kirjataan, mitkä rakennekerrokset ja -materiaalit 

kustakin rakennusosasta tulee purkaa ja mitkä tulee säilyttää. Rakennetyyppeihin il-

moitetaan kunkin rakennekerroksen paksuus sekä haitta-ainetutkimuksessa mahdol-

lisesti ilmenneet haitta-aineet. (Weijo ym. 2019, 26.) 

Laadittaessa purettavien rakennusosien suunnitelmaa hyödynnetään kosteus- ja si-

säilmateknisen kuntotutkimuksen tuloksia vanhojen suunnitelmien lisäksi. Korjaus-

suunnittelija laatii purkutyöselostuksen. Tämän perusteella sekä purkutyökohteeseen 

tutustumalla purku-urakoitsija laatii yksityiskohtaisen purkutyösuunnitelman, jonka 

tilaajan edustaja sekä tarvittaessa viranomaiset hyväksyvät. Lisäksi korjaussuunnitte-

lija tarkistaa suunnitelman, jotta rakenteellisen kokonaisuuden toteutumisesta voi-

daan varmistua. (Weijo ym. 2019, 26–27.) 

6.5 Vaurioituneen materiaalin poistaminen 

Rakennusmateriaalien uusimistarve ja kestävyys ovat riippuvaisia niiden teknisestä 

käyttöiästä, huoltotoimeenpiteistä ja rasitusolosuhteista. Mikäli rakenteet ovat oman 

käyttöikänsä lopussa tai niiden vauriot ovat niin laajat, ettei niiden korjaaminen ole 

enää teknisesti ja taloudellisesti järkevää, kannattaa ne uusia. Huoltamattomien ra-

kennusosien vauriot voivat edetä ja vaurioittaa ympäröiviä rakenteita hyvinkin nope-

asti. Käyttöikänsä lopussa olevien rakenteiden korjausta ei pidä viivästyttää, koska se 

voi vaikuttaa negatiivisesti korjaustyön laajuuteen, vaurioiden vakavuuteen ja kor-

jauskustannuksiin. (Weijo ym. 2019, 57.) 

Lähtökohtana on, että rakenteista poistetaan kaikki mikrobivaurioituneet rakennus-

osat ja varmistetaan, ettei siihen jää vaurioitunutta ja kostunutta materiaalia. Purku-

menetelmät riippuvat haitta-aineiden ja mikrobikasvuston esiintymien laajuudesta. 
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Kantavissa rakenteissa esiintyvä mikrobivaurio korjataan niin, että rakenteen pinta 

hiotaan tai jyrsitään niin syvälle, että vaurioitunut materiaalikerros on poistettu. Sa-

maa menetelmää voidaan käyttää myös rakenteissa, joita ei voida poistaa. Mikrobi-

vaurioituneet osat, joista saattaa päästää päästä sisäilmaan epäpuhtauksia on joko 

uusittava tai niiden yhteys sisäilmaan tulee estää. (Weijo ym. 2019, 57–58.)  

Sellaisissa tapauksissa, joissa massiivisen rakenteen sisälle jää epäpuhtauksia tai hait-

taa aiheuttamattomia epäpuhtauksia, on järkevämpää jättää ne rakenteen sisälle. 

Näissä tapauksissa korjausmenetelmillä ja jatkuvalla seurannalla varmistetaan, että 

vaurio ei pääse laajenemaan tai käyttäjiin ei kohdistu haittaa epäpuhtauksista. Ra-

kenteen sisälle jääneiden vähäisten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan voidaan estää 

rakennusosien ilmatiiviyden parantamisella tai kapseloinnilla. (Weijo ym. 2019, 58.) 

6.6 Rakenteen kuivattaminen 

Kosteusvaurion etenemisen pysäyttäminen ja vaurioalueen koon minimoimisen edel-

lytyksenä on, että rakenteiden kuivattaminen aloitetaan mahdollisimman pian kos-

teusvaurion havaitsemisen jälkeen. Korjausmenetelmän valinta riippuu siitä, miten 

nopeasti vahinko on todettu ja kuivaustoimeenpiteet aloitettu. Vaurion laajuudesta 

riippuu, minkälaisiin korjaustoimeenpiteisiin ryhdytään. Vähäisissä vaurioissa, joissa 

ei ole päässyt kehittymään mikrobivaurioita, rakenne voidaan avata ja kuivattaa sekä 

korvata kastuneet materiaalit uusiin. Mikäli rakenne on kärsinyt isompia vaurioita, 

korjausmenetelminä on laajempi materiaalinvaihto tai materiaalien puhdistamista. 

(Weijo ym. 2019, 55.) 

Yleensä kuivattamisessa tarvitaan tehostustoimia ja vain harvoin kuivatus ilman te-

hostustoimia riittää. Ennen koneellista kuivattamista on kuitenkin varmistettava, 

ettei rakenteissa ole mikrobivaurioita, tai että mikrobivaurioituneet materiaalit on 

poistettu. Kuivattaminen voi levittää epäpuhtauksia, ja esimerkiksi puussa mikrobien 

kasvu käynnistyy nopeasti. Kuivattamista voi tehostaa muun muassa lämmittämällä 

rakennetta paikallisesti, alentamalla ilman suhteellista kosteutta tai imemällä ilmaa 

rakenteiden läpi. Kuivaustapa valitaan tapauskohtaisesti. (Weijo ym. 2019, 56.) 
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6.7 Rakenteiden kantavuus  

Jokaiselle rakennusmateriaalille, rakenteelle ja rakennustavalle on omat tyypilliset 

viat, vauriot ja rakennusvaiheessa tehdyt työvirheet. Yleisimmät syyt niiden korjaa-

matta jättämiseen ovat joko, että niitä ei ole havaittu tai niiden vaikutus rakenteen 

kantavuuteen arvioitiin liian pieneksi kuin rakennusaikainen kuormitus edellytti. 

Kuormien muuttuessa epäedullisempaan suuntaan rakenteiden kunto on selvitet-

tävä, koska rakenteissa mahdolliset piiloviat voivat aiheuttaa rakenteen kantavuuden 

menettämisen. (Hero 1988, 79.) 

Korjaustoimenpiteinä ovat joko rakenteen korjaus, jolla palautetaan rakenteen kan-

tavuus entiselleen, rakenteen vahvistaminen tai rakenneosan korvaaminen uudella 

vastaavalla. Korjaustoimenpide johtaa yleensä rakenteiden vahvistamiseen. Raken-

teiden vahvistamisessa ei paranneta kyseessä olevan rakenteen materiaalin lujuutta, 

vaan osa poikkileikkauksesta korvataan lujemmalla materiaalilla tai suurennetaan 

poikkileikkausalaa. (Hero 1988, 80.) 

Staattisen toiminnan mukaan rakenteet jaetaan palkkeihin ja laattoihin, pilareihin ja 

seiniin sekä erityyppisiin kaariin ja kuoriin. Rakenteesta riippuen siinä voi olla vedet-

tyjä rakenneosia ja riippurakenteita. Kantaviin rakenteisiin tehtävien toimenpiteiden 

on oltavia mahdollisimman riskittömiä, koska rakenteiden mahdollisten sortumien 

seuraukset voivat olla erittäin vakavia. Tämän vuoksi suunnittelija ja toteuttajan yh-

teistyö ja kommunikointi on erittäin tärkeää. (Lindberg 1994, 253–254.) 

6.7.1 Puurakenteinen välipohja 

Korjausprosessissa on huomioitava puun mahdolliset viat, esimerkiksi puun lahoami-

nen. Lahovauriot heikentävät puun lujuusominaisuuksia (ks. luku 5.2.1), ja vaikutta-

vat siten rakenteen kantavuuteen. Tarvittavat vahvistusmenetelmät on suunniteltava 

tapauskohtaisesti.  

Vaurioituneen puurakenteen helpoin korjaustapa on korvata vaurioitunut osa uu-

della (esimerkiksi lahovaurioituneen rakenteen korjaaminen), joka voi olla joko uusi 
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puu- tai teräspalkki. Näissä tapauksissa on suunniteltava vanhan ja uuden rakenteen 

välinen liitos niin, että voimat siirtyvät rakenteelta toiselle. (Lindberg 1994, 283.) 

Taivutusrasitetuissa palkeissa, joissa lahonnut palkin pää joudutaan korjaamaan, toi-

mivia korjaustapoja voivat olla joko palkin vahvistaminen tuelle ulottuvilla U-teräk-

sillä tai vaurioituneen palkin viereen asennetaan uusi palkki, joka kiinnitetään vaurioi-

tuneeseen palkkiin. Lahovaurioiden korjauksessa tärkeintä on varmistaa, että lahoa-

mista suosivat olosuhteet poistetaan. Halkeillut puurakenne voidaan korjata naulaa-

malla ja liimaamalla sen kylkiin vahvistuspalat esimerkiksi vanerista. Joissakin tapauk-

sissa voidaan koko puurakenteinen välipohja korvata betonilaatalla. (Lindberg 1994, 

283–284.) 

6.7.2 Teräsrakenteinen välipohja 

Teräksen valmistusmenetelmä määrittää sen ominaisuudet, joita ovat muun muassa 

hitsattavuus, lujuus ja sitkeys. Teräsrakenteiden korjaus- ja vahvistamismenetelmän 

suunnitteluun vaikuttaa valmistusmenetelmä. (Berghäll 1995, 296.) 

Teräksen laatu määrää korjaus- ja vahvistusmenetelmän. Hyvänä periaatteena on, 

että korjauksessa käytetään samaa liittämistapaa kuin mitä on ollut alkuperäisessä 

rakenteessa. Niittiliitokset ovat korvattavissa korkealaatuisilla ruuveilla. Ruuviliitos-

ten käytölle ei ole mitään estettä, mikäli se on rakenteellisesti mahdollista. (Berghäll 

1995, 296.) 

Vähäisesti korroosiovaurioituneeseen teräsrakenteen korjaamiseen riittää puhdistus 

ja ruostemaalaus. Rakenneosa tarvittaessa korvataan uudella tai vahvistetaan. 

(Berghäll 1995, 296.) Lindbergin (1994, 284) mukaan teräsprofiilien hyödyntäminen 

on mahdollista myös muiden kuin teräsrakenteiden korjauksissa, ja esimerkiksi beto-

nipilari pystytään vahvistamaan teräksellä monella tavalla.  

6.7.3 Betonirakenteinen välipohja 

Vahvistustoimien tarkoituksena on lisätä palkin taivutus- ja leikkauskestävyyttä, sekä 

vähentää käyttörajatilan halkeilua ja taipumaa. Ennen varsinaista betonirakenteen 
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vahvistamista rakenteen pinnan tulee olla huolellisesti puhdistettu ja mahdolliset 

vauriot korjattava. (Pentti, Lahdensivu, Köliö & Pakkala 2016, 80.) Tämän toimenpi-

teen tarkoituksena on saada aikaiseksi ehjä ja puhdas tartuntapinta tulevaa vahvis-

tusmenetelmää varten (Hero, 1988, 107). Vahvistusmenetelmiä ovat profiilin kasvat-

taminen, eli manttelointi ja rakenteen vahvistaminen teräs- ja hiilikuituosilla. (Pentti 

ym., 79.) 

Mantteloinnissa olemassa olevan palkin ympärille valetaan uusi teräsbetonipalkki 

joko rakenteen puristetulle tai vedetylle puolelle. Betonointisuoritustapoja voivat 

olla valaminen muotteihin tai suoraan rakenteen päälle, pumppaaminen alakautta 

muotteihin tai ruiskubetonointi. Uuden teräsbetonirakenteen raudoituksena käyte-

tään tavanomaisia harjatankoja ja raudoitusverkkoja. Ruostumattoman raudoituksen 

käyttö tulee kyseeseen, mikäli riittävää betonipeitettä ei voida saavuttaa. (Pentti ym., 

79.) 

Teräsbetonirakenteiden vahvistaminen voidaan tehdä myös liimaamalla leikkausrasi-

tettuihin tai vedettyihin pintoihin lujaa materiaalia, yleisimmin teräslevyjä tai hiilikui-

tuosia. Lisäksi teräsbetonirakenteiden vahvistaminen onnistuu lisäämällä jänteitä ra-

kenteeseen. Vahvistaminen jännittämällä edellyttää tarkkaa analysointia rakenteen 

rasituksista. (Pentti ym., 80.) 

6.8 Rakenteen tiivistäminen 

Rakenteen ilmatiiviyden parantamisen tarkoituksena on vähentää hallitsemattomia 

konvektioilmavirtauksia, joiden mukana kulkeutuu sisäilmaan epäpuhtauksia, joista 

on terveellistä haittaa ihmisille. Rakenteiden parantuneen ilmapitävyyden positiivi-

sena asiana on myös parantunut asumisviihtyvyys, koska tiloista poistuu vedontunne 

ja pintojen lämpötilat nousevat. (Laine 2014, 176.) 

Parantunut ilmapitävyys vaipparakenteissa voi heikentää rakennusaikaisen kosteu-

den poistumista. Rakenteiden tiivistyskorjaus vaatii aina perusteellista tutkimusta, 

suunnittelua, korjaustöiden valvontaa ja seurantaa. Lähtökohtaisesti mikrobi- ja kos-

teusvaurioita kärsineitä rakenteita ei tiivistetä. (Laine 2014, 176–178.) 
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6.9 Läpiviennit    

Rakennuksen kosteustekninen toiminta on riippuvainen rakenteiden ilmanpitävyy-

destä, joka estää sisäilman kosteuden kulkeutumisen sisältä ulospäin. Rakenteiden 

ilmatiiviydellä myös estetään haitallisten epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan. Raken-

teiden ilmapitävyyden parantamisella pienennetään tai jopa poistetaan kokonaan ra-

kenteiden kautta tulevat ilmavuodot, mikä taas pienentää koko rakennuksen käyttä-

mää energiakulutusta. Kokonaisenergiakulutuksen laskeminen johtuu siitä, että ra-

kennuksen sisätilojen lämpötila on mahdollista laskea, kun asumismukavuutta hait-

taava vetoisuus on poistunut. Energiankulutuksen pienentyminen on kohdekohtaista, 

koska se riippuvainen lähtötilanteesta ilmavuotojen suhteen. (Weijo ym. 2019, 51–

52.) 

Rakenteiden ilmanpitävyys pohjautuu yleensä joko erilliseen ilmansulkukerrokseen, 

sisäpintojen tasoitekerrokseen tai rakennusmateriaalin ilmanpitävyyteen. Kerrokselli-

nen rakenne vaatii aina erillisen höyrynsulun, joka on samalla myös ilmansulkuker-

ros. Mikäli betonirakenteessa ei ilmene rakenteen läpi menevää halkeilua, toimii se 

riittävän tiiviinä rakenteena. Rakennuksen vaipan ilmanpitävyyden kannalta on erityi-

sen tärkeää ilmanpitävien rakenteiden lisäksi varmistaa eri rakennusosien ilmansul-

kujen tiiviit liitokset toisiinsa. (Weijo ym. 2019, 52.) 

6.10 Korjaustöiden laadunvarmistus 

Korjaushankkeen kaikki osapuolet vastaavat laadunvarmistuksesta. Valvonnan on ol-

tava erityisen tarkkaa korjaushankkeen kriittisimmissä kohdissa koko hankkeen ajan. 

Sujuva tiedonkulku hankkeen kaikkien osapuolten välillä on ensisijaisen tärkeää, jotta 

onnistutaan laadunvarmistuksessa. (Weijo ym. 2019, 72.)  

Korjaussuunnittelija määrittelee korjaushankkeelle tarvittavat laadunvarmistustoi-

menpiteet, joilla päästään laadukkaaseen toteutukseen. Tilaaja hyväksyy ja urakoit-

sija toteuttaa ne. Laadunvarmistusselvityksessä määritetään vastuut, työnaikainen 

laadunvarmistus, työvaiheiden dokumentointi, pölyn- ja puhtaudenhallinta, kosteu-

denhallinta sekä myös työmaanaikainen siivous ja loppusiivous. (Weijo ym. 2019, 72.) 
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Myöhempien kiistojen ja sekaannusten välttämiseksi kaikki urakoitsijalle kuuluvat 

mallityösuoritukset ja kokeet tulee kirjata selkeästi. Tilaajan on hyväksyttävä kosteus-

teknisesti kriittisten tai sisäilmakorjauksiin liittyvien työvaiheiden suorittajat tai ali-

hankkijat ennen työsuoritusta. Tilaaja myös järjestää edellä mainittujen työvaiheiden 

mallityökatselmukset ja aloituskokoukset. (Weijo ym. 2019, 72.) 

Tavoitelaadun varmistamiseksi hankkeelle on laadittava laadunvarmistussuunnitelma 

(ks. kuvio 7), joka voi vielä muuttua ennen korjaustöiden aloitusta. Korjaus- ja purku-

työselostukseen yleensä kirjataan laadunvarmistustoimenpiteiden lisäksi myös nou-

datettavat ohjeet, määräykset ja asetukset. (Weijo ym. 2019, 72.) 

 

Kuvio 7. Laadunvarmistussuunnitelma (Weijo ym. 2019, 73) 

7 Suunnittelijan ohje 

Opinnäytetyön lopputuloksena kerättiin tarvittavaa tietoa palopermannoista ja palo-

permantojen saneerauksessa huomioitavista seikoista yrityksen käyttöön. Lisäksi to-

teutettiin kootun aineiston pohjalta yleinen suunnittelijan ohje tilaajalle. Suunnitteli-

jan yleistä ohjetta voidaan hyödyntää projektin suunnittelussa ja toteutuksessa. Ra-

kennusajan arkistoidut materiaalit ovat usein hyvin suppeita (ks. esim. Hero 1988, 
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37), ja yleistä on, että kyseisen aikakauden palopermannot poikkeavat toisistaan. 

Tästä syystä yleispätevää suunnittelijan ohjetta on vaikea toteuttaa, mutta ohjeeseen 

pystyttiin kokoamaan yleisimpiä palopermannon saneerauksessa huomioon otettavia 

seikkoja. 

7.1 Esimerkkikohde 

Ohjeen lähtökohtana toimi tilaajan määrittämä esimerkkikohde, jossa toteutetaan 

palopermannon saneeraus. Kohde on rakennettu vuonna 1946, mutta rakentami-

sessa on hyödynnetty 1930-luvun rakenneratkaisuja. Rakenteiden lähtötietoja varten 

käytiin Jyväskylän kaupunginarkistossa. Rakennuspiirustuksia on saatavilla vähän, 

mutta piirustuksista selvisi, että rakennuksen kantavana runkona toimii tiilimuuri-

runko. Ulkoseinärakenteena on kevytbetonilla eristetty tiilimuuri. Välipohjien kanta-

vina rakenteina toimivat alalaattapalkistot. Palopermanto on toteutettu betonisena 

laattana, joka on valettu muottilaudoitukselle. 

Työn tilaus tuli asiakkaalta, koska palopermanto on silmämääräisesti huonossa kun-

nossa (kuvio 8). Syynä siihen on betonisen palopermantolaatan murtuminen. Lisäksi 

kohteen ylälaatassa on havaittavissa taipuma (kuvio 9). Yleisistä palopermannon on-

gelmista poiketen, kohteen palopermannon puurakenteissa tai sahanpurueristeessä 

ei ole havaittavissa lahoa tai kosteuden aiheuttamia ongelmia.  
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Kuvio 8. Palopermanto, betonilaatta murtunut 

 

 

Kuvio 9. Palopermannon ylälaatan taipuma 

 

Muita kohteessa huomioitavia asioita ovat jalasorsi (myös jalasparru), joka on tehty 

jatkuvana siten, että mahdolliselle sammutusvedelle tulipalotilanteessa ei ole poistu-

misreittiä. Jalasorsi on asennettu niin, että se on osittain laatan sisällä (kuvio 10). 
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Tämä on todennäköisesti työvirhe, koska tällöin vesi ei pääse virtaamaan jalasorren 

alta. Kirjallisuuden perusteella jalasorren alla tulisi olla tiilikoroke (ks. kuvio 11). Koh-

teen saneerauksen yhteydessä on tärkeää huomioida, kuinka mahdollisessa paloti-

lanteessa sammutusveden poistuminen toteutuu.  

 

Kuvio 10. Esimerkkikohteen jalasorsi osittain laatan sisällä 
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Kuvio 11. Yläpohja, jalasorsi, jonka alla tiilikoroke (Neuvonen ym. 2006, 83) 

 

7.2 Palopermannon saneerauksen suunnittelijan ohje 

Palopermannon saneerauksen ohje toteutettiin tilaajalle erillisenä ohjepohjana. Oh-

jeessa käydään läpi palopermannon korjausprosessi. Ohje rajattiin niin, että korjaus-

menetelmissä syvennytään pelkästään betonisen palopermannon ja sen kantavana 

rakenteena toimivan teräsbetonisen alalaattapalkiston saneeraukseen. Tietyt osiot 

ohjeesta ovat yleisiä, joiden toteutus on kohderiippuvaista. Tulevaisuudessa ohjetta 

on mahdollista täydentää mallidetaljikuvilla tai detaljikirjastolla, johon kootaan eri 

projekteissa toteutetut detaljit alalaattapalkistorakenteiselle yläpohjalle. Detaljit ovat 

kohderiippuvaisia, ja ne tehdään kohteen saneerauksen yhteydessä. Palopermannon 

suunnittelijan ohje on nähtävissä kokonaisuudessaan liitteessä 1.   
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8 Johtopäätökset ja pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa ohje suunnittelijalle palopermannon sanee-

rauksen tueksi. Lopputuloksena kerättiin palopermantoa ja sen korjaustoimenpiteitä 

käsittelevä aineisto, jonka pohjalta tehtiin palopermannon yleisimpiin ongelmiin kes-

kittyvä suunnittelijan ohje. Haasteena opinnäytetyön ja ohjeen toteutuksessa oli erit-

täin niukka tiedon määrä. Palopermannoista on yleisesti kirjoitettu hyvin vähän, ja 

usein kirjallisuudesta löytyy vain yksittäisiä mainintoja palopermannoista tai niiden 

kunnostamisesta. Tämä rajoitti osaltaan kattavamman ohjeen koostamista. Lisäksi 

palopermantoja rakennettiin aikakaudella, jolloin dokumentointi ja rakentaminen oli 

erilaista kuin nykyisin. Koostettua suunnittelijan ohjetta voi kuitenkin käyttää lähtö-

kohtana tarkemmalle työselosteelle kohdekohtaisesti. Yleisestäkin ohjeesta voi olla 

hyötyä, sillä korjausrakentamisen suunnittelu voi viedä moninkertaisesti aikaa uudis-

rakentamiseen verrattuna.  

Korjausrakentamista ja siihen liittyvää osaamista tarvitaan yhä enemmän. Korjausra-

kentamisen strategiassa 2007–2017 (2007, 3) todetaan, että Suomessa rakennusten 

korjaustarve on huomattava, mutta oikein ajoitetulla ja suunnitellulla korjaustoimin-

nalla on mahdollista säästää kustannuksissa rakennusten koko elinkaaren aikana sekä 

säilyttää samalla palvelun hyvä taso. Tämä mahdollistaa samalla laadukkaampien pa-

rannustoimenpiteiden toteuttamisen.  

Suunnittelijoiden on ratkaistava haastaviakin ongelmia, joita vanhemmassa raken-

nuskannassa tulee vastaan. Suunnittelijoilta vaaditaan todennäköisesti tulevaisuu-

dessa yhä enemmän korjausrakentamisen hallintaa sekä kykyä etsiä tietoa ja kykyä 

tulkita vanhoja arkistoaineistoja.  

Uudisrakentamisen ehdot määräävät pitkälti rakentamisen markkinoita. Siitäkin huo-

limatta, että Suomessa rakentamistoiminnasta korjausrakentamista on miltei puolet, 

korjausrakentamisen osuus on vähäinen rakennusalan koulutuksessa ja tutkimus- 

sekä kehitystoiminnassa. (Korjausrakentamisen strategia 2007–2017, 15, 25.) Koulu-

tuksen opintosuunnitelmissa on edelleen vähän korjausrakentamiseen syventyviä 
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kursseja. Tulevaisuudessa opintosuunnitelmatyössä voisi huomioida korjausrakenta-

misen paremmin esimerkiksi vapaavalintaisissa opinnoissa. 

Tämän työn toteutuksessa on korostunut, että korjausrakentamista käsittelevää kir-

jallisuutta, tutkimusta ja koulutusta tarvitaan edelleen ja lisää. Esimerkiksi Pertti Hero 

(1988, 3) on todennut jo 1980-luvun lopulla, että korjausrakentamisen tarve on kas-

vussa, eikä painopisteen siirtymisessä uudisrakentamisesta korjausrakentamiseen ole 

osattu varautua. Vaikka uutta kirjallisuutta, opinnäytteitä ja tutkimusta on tehty, kor-

jausrakentamisesta löytyy edelleen niukasti tietoa. Tähän haasteeseen on osaltaan 

yritetty vastata tällä opinnäytetyöllä, sillä palopermannon saneerauksesta ei juuri 

löydy kirjallisuutta tai ohjeistusta, jossa keskityttäisiin kattavasti palopermantojen 

kunnostukseen.  

Aikakaudelta, jolloin palopermantoja rakennettiin, löytyy kyseisten rakennusten pii-

rustuksista ja suunnitelmista tietoa hyvin vaihtelevasti ja usein hyvin vähän. Myös 

Hero (1988, 37) toteaa, että 1900-luvun alkupuolella rakennetuista rakennuksista 

löytyvät laskelmat, kuormitustiedot ja laskelmaperusteet ovat monesti suppeat, eikä 

niistä ole juurikaan hyötyä suunnittelijalle. Tuon aikakauden rakennuksissa rakenta-

minen oli puutteellisempaa ja epätarkempaa, ja materiaalien laadunvarmistus ei ollut 

samalla vaatimustasolla kuin nykyisin. Myös Lindberg (1994, 257) mainitsee, että 

”mitä vanhemmasta rakennuksesta on kysymys, sitä vähemmän voi luottaa siihen, 

että rakennus on yksityiskohdissaan toteutettu suunnitelmien mukaan”. Työmailla on 

aiemmin sovellettu tehtyjä suunnitelmia hyvinkin vapaasti. On edetty tekniikan eh-

doilla ja yksityiskohtia on päätetty vasta työmaalla.  

Puutteellisempaan dokumentointiin ja rakentamiseen on mainitulla aikakaudella vai-

kuttanut myös pula-aika, jolloin rakentamisessakin oli käytettävä niitä materiaaleja, 

joita oli saatavilla. Neuvonen (2006, 84) mainitsee, että myös rakentamiseen vaikut-

tanut pula-aika kesti 1950-luvun alkuun saakka. Pulaa oli muun muassa tiilistä, se-

mentistä ja betoniteräksestä. Näitä työmaita vaivaavia ongelmia ratkaistiin korvike-

materiaaleilla, niukalla mitoituksella ja tarvikkeiden kierrätyksellä.  
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Esimerkkikohteena käytetyn kohteen tilanne on pitkälti, kuten Hero on tilanteen ku-

vannut. Todennäköisesti oma vaikutuksensa on ollut myös Neuvosen mainitsemalla 

pula-ajalla. Kohteen rakennuspiirustuksista ei ole juurikaan apua, tiedot ovat niukat, 

eivätkä nykyisten vaatimusten tasolla. Palopermantoa silmämääräisesti havainnoi-

malla voidaan todeta, että työn toteutuksessa on tapahtunut todennäköisesti työ-

virhe, jonka vuoksi sammutusvedelle ei ole kunnollista poistumisreittiä. Tällaiset sei-

kat vaativat, että jokaisen saneerauskohteen tilanne arvioidaan kohdekohtaisesti, 

eikä korjausprosessia voi koota tyhjentävästi yhteen ohjeeseen. Yleisten paloper-

mannon saneerauksessa huomioitavien asioiden pohjalta voidaan kuitenkin lähteä 

liikkeelle, ja toteuttaa tarkempi korjaussuunnitelma. Tulevaisuudessa tämän opin-

näytteen lopputuloksena tuotettua ohjetta voidaan laajentaa esimerkiksi kokoamalla 

detaljikirjasto eri projekteista.     
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