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Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tehdä kuntoarvio ja peruskorjaussuunnitelma  
vuonna 1950 valmistuneesta  ja  vuonna 1970 laajennetusta puutalosta. Työssä 
tarkastellaan rintamamiestalojen historiaa, rakenteita, ongelmia ja niiden perus-
korjausta. Kohdetalolle suoritettiin kuntoarvio, jonka pohjalta laadittiin peruskor-
jaussuunnitelma. Kohdetalosta pyrittiin kartoittamaan pikaista kunnostusta tai 
uusimista vaativat rakenteet sekä selvittämään mahdolliset tulevat korjaukset. 
Työn tilaaja omistaa kohdetalon, johon hänen on tarkoitus muuttaa pysyvästi 
asumaan peruskorjauksen jälkeen. 
 
Kuntoarvio suoritettiin KH 90-00394 -ohjekortin ohjeiden mukaan aistinvaraisesti  
ja osittain rakenteita rikkovilla menetelmillä. Peruskorjaussuunnitelma laadittiin 
kuntoarviosta saatujen havaintojen perusteella. Rakennukseen oli tarkoitus teh-
dä yksi laaja peruskorjaus, jossa rakennuksesta remontoidaan samalla kertaa 
rakennuksen kunnolle ja asumiselle välttämättömimmät rakenteet. Korjaamisen 
tarkoituksena oli kunnioittaa vanhaa rakennusta mahdollisimman paljon. Mikäli 
materiaaleja oli uusittava, pyrittiin käyttämään korvaavina materiaaleina mah-
dollisimman samankaltaisia materiaaleja. 
 
Rakennus ja sen materiaalit olivat tulleet suurimmalta osin elinkaarensa pää-
hän. Kuntoarvio ja peruskorjaus olivat ajankohtaisia ja tarpeellisia, jotta raken-
nus täyttäisi jatkossa nykyaikaisen asumisen ja energiankulutuksen asettamat 
vaatimukset. Kohdetaloa vertailtiin tyypillisiin rintamamiestalon riskirakenteisiin 
ja huomattiin, että osan tyypillisistä korjausvaatimuksista voitiin siirtää myö-
hemmin toteutettaviksi.  
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JOHDANTO 

Kuntoarvion ja korjaussuunnitelman kohteena on vuonna 1950 valmistunut puu-

talo. Rakennus on kuulunut asiakkaan suvulle, jolta se on siirtynyt  hänen omis-

tukseensa. Peruskorjauksen jälkeen asiakkaalla on tarkoituksena muuttaa 

asumaan kiinteistöön. 

Rakennus on ajalleen tyypillinen rintamamiestalo, jossa on puolitoista kerrosta 

ja kellarivarasto. Rakennusta on laajennettu lisäsiivellä vuonna 1970. Laajen-

nusosaan on rakennettu pesutilat, wc ja tekninen tila. Vuosien saatossa raken-

nukseen on tehty pieniä korjauksia ja muutoksia, mutta päällisin puolin raken-

nus on lähes alkuperäiskuntoinen eikä rakenteisiin ole tehty suuria muutoksia. 

Rakennuksen perustuksena toimii paikalla valettu betoniperusmuuri ja runko on 

toteutettu pystyranka-tekniikalla, jossa lämmöneristeenä on kutterilastu. Raken-

nus on hyväkuntoinen, mutta kuitenkin peruskorjauksen tarpeessa täyttääkseen 

nykyaikaisen asumisen asettamat vaatimukset.  

Ennen korjaussuunnittelua rakennukseen oli tehtävä kuntoarvio, jotta mahdolli-

set pikaiset korjaustarpeet ja riskit voitaisiin huomioida. Kuntoarvio tehtiin aistin-

varaisesti, pintamateriaaleja rikkomatta. Kuntoarviossa hyödynnettiin tulevaa 

peruskorjausta, joka mahdollisti rakenteiden avaamisen sellaisista paikoista, 

joissa pintamateriaalien säästäminen ei olisi viisasta. 

Tarkoituksena oli tehdä yksi laaja peruskorjaus. Laajassa peruskorjauksessa 

rakennuksesta tehtäisiin energiataloudellisempi ja nykyaikaiset asumisvaati-

mukset täyttävä. Peruskorjaussuunnitelmassa selvitettiin välttämättömät korja-

ukset, jotka on syytä suorittaa ensimmäisessä remontissa sekä arvioitiin ne kor-

jaustoimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa myöhemmin. 
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1 RINTAMAMIESTALO 

1.1 Rintamamiestalojen historiaa 

Jatkosodan päätyttyä vuonna 1944 oli sodassa tuhoutunut taloja ja asuntoja 

kymmeniä tuhansia niin maalta kuin kaupungeista. Asuntoja tarvittiin nopeasti 

lisää Karjalan evakkoväelle ja perheen perustaville kotiutuville rintamamiehille. 

Suomessa alettiin rakentaa taloja kaupungin lähiöihin ja maakuntiin  yksinker-

taisilla tyyppipiirustuksilla (kuva 1).  Näitä taloja kutsutaan tänä päivänä rinta-

mamiestaloiksi. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 6.)  

  

KUVA 1. Tyyppitalopiirustukset (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 7.) 

Yleisimmäksi rakennustyypiksi vakiintui puolitoistakerroksinen, jyrkkäkattoinen, 

neliömäinen puutalo. Rakennuksen lämmönlähteenä käytettiin muurattua tulisi-

jaa. Tulisijat sijoitettiin mahdollisimman keskelle rakennusta, jotta lämpö jakau-

tuisi tasaisesti. Tyyppitalojen suunnittelussa tavoiteltiin käytännöllisyyttä ja ta-

loudellisuutta. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 9.) 

1.2 Tyypilliset ongelmat  rintamamiestaloissa 

Rintamamiestalojen rakenteissa on usein jouduttu tyytymään huonoihin materi-

aaleihin ja erilaisiin sovelluksiin, jotka heikentävät rakennuksen laatua. Jälleen-

rakennusaikana oli lähes kaikista rakennusmateriaaleista puutetta ja materiaa-
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leja säännösteltiin. Rakennusmateriaalien puute vaikeutti rakentamista tuntu-

vasti. Säännöstelyn piiriin kuuluivat sementti ja betoniraudoitteet, bitumijalos-

teet, kattokermit, maalit ja tiilet. Sahatavaran kysynnän räjähtävä kasvu oli myös 

ongelmallinen, koska sahat eivät kyenneet tuottamaan niin paljon sahatavaraa 

kuin olisi tarvittu. Materiaalipula helpottui vasta, kun sotakorvaukset saatiin 

maksettua. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 13.)  

Jälleenrakennustöiden alkuvaiheessa käytettiin kaikki vanha purku- ja pommi-

tusraunioista saatu vähäkin käyttökelpoinen materiaali, jopa palaneet naulat 

oiottiin. Yksityiset rakentajat olivat materiaalin saannin suhteen kaikkein hei-

koimmassa asemassa. Sen sijaan maanlaajuiset organisaatiot ja rakennusliik-

keet olivat tukkuostajina yksityishenkilöitä paremmassa asemassa. (Kuosmanen 

2006, 91.) 

Rintamamiestaloihin on yleensä tehty erilaisia korjauksia vuosien saatossa. 

Usein pahimmat ongelmat ja rakenteelliset vauriot johtuvatkin jälkeenpäin suori-

tetuista korjauksista ja muutoksista. Korjaustavoista ja materiaaleista ei ole ollut 

tarvittavia tietoja, vaan niitä on saatettu tehdä hyvinkin harkitsemattomasti. Tyy-

pillisiä rakennusvirheitä on syntynyt tehtäessä kellaritilojen sisäpuolisia eristyk-

siä ja panelointeja sekä lisäeristettäessä ulkoseinä-, lattia- ja kattorakenteita. 

Rakenteet on saatettu lisäeristää ja tiivistää asiantuntemattomasti ja samalla 

tukkia tuulettuviksi tarkoitettuja rakenteita, jolloin riski kosteusvaurioiden synty-

miseen on suuri. (Lukander 2010, 1.) 

Rintamamiestalojen tyypillisiä rakenteellisia ongelmia ovat olleet kylmyys ja ve-

toisuus. Käytettyjen lämpöeristeiden eristyskyky on ollut huono tai paksuus riit-

tämätön, ja rakenteiden läpi on saattanut olla hallitsematonta ilmavuotoa. (Lu-

kander 2010, 1.) 

1.3 Rintamamiestalojen tyypilliset rakenneratkaisut 

Perustukset ja kellaritilat 

 

Perustuksissa yleisin käytetty materiaalina yleisin on säästöbetoni. Säästöbeto-

ni tarkoittaa betonia, jonka joukkoon on lisätty kiviä betonin säästämiseksi. 

Raudoituksissa on käytetty sellaista rautaa, jota on rakennushetkellä ollut saa-
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tavilla. Jälleenrakennusajan pientalojen perustuksissa routaeristeen, kapillaari-

katkon, sadevesi- ja salaojajärjestelmien käyttö oli vielä harvinaisempaa. (Särki-

nen 2005, 14.) 

Jälleenrakennusajan pientalojen yleinen perustamistapa oli syväperustus. Be-

tonirakenteinen sokkeli perustettiin syvälle maahan routarajan alapuolelle beto-

nianturoiden varaan. Rakennuksiin rakennettiin joko kellari tai lämpimän lattia-

rakenteen ja maanpinnan väliin jätettiin tuulettuva ilmatila, ryömintätila. Useisiin 

rintamamiestaloihin rakennettiin kellaritilat. Kellaritilat olivat usein matalia, noin 

2 metriä korkeita, vain talouskäyttöön ja varastoksi tarkoitettuja tiloja, eivätkä 

lainkaan asuinkäyttöön tarkoitettuja. (Särkinen 2005, 14–18.) 

Koska perustukset ulotettiin pääsääntöisesti roudattomaan syvyyteen, vakavat 

perustusvauriot rintamamiestaloissa ovat harvinaisia huonolaatuisesta betonista 

huolimatta. Sen sijaan kellarirakenteissa saattaa esiintyä kosteusvaurioita pe-

rusmuurin vedeneristyksen ja salaojituksen puutteellisuuden vuoksi. Kellarin 

seinät olivat yleensä eristämättömiä, mutta kosteassa perusmaassa tehtiin kos-

teudeneristys sisäpintaan siveltävällä bitumilla. Perustukset olivat vielä 1940-

luvulla yleisesti salaojittamattomat. (Lukander 2010, 1.) 

Lautarakenteiset ulkoseinät ja väliseinät 

 

Yleisin ulkoseinissä käytetty rakennemalli oli 2” * 4” tai 2” * 5” soiroista, pahveis-

ta tai tervapaperista ja umpinaisesta vinolaudoituksesta kasattu pystyrunko. 

Tolppavälit eristettiin sahanpurulla tai kutterinlastulla, mutta myös metsäsam-

malta ja turvepehkua saatettiin materiaalipulan vuoksi käyttää. Rungon molem-

min puolin lyötiin oksapahvi tai rakennushuopa, jonka ulkopuolelle naulattiin 

vinolaudoitus 45 asteen kulmaan. Tämän jälkeen laitettiin vielä toinen raken-

nushuopa ja ulkoverhouslauta pystyyn tai vaakaan, mutta myös rappausta käy-

tettiin ulkovuorausmateriaalina, etenkin uudemmissa rintamamiestaloissa. Run-

gon sisäpuolelle asennettiin vaakalaudoitus ja pintamateriaaliksi insuliittilevy tai 

pinkopahvi maalattuna tai tapetoituna. (Eristä oikein, 25.)  

Ulko- ja väliseinien alaohjauspuut eristettiin perusmuurista bitumikermillä tai 

bitumisivelyllä. Kermillä tai bitumisivelyllä pyrittiin katkaisemaan kapillaarinen 
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kosteuden siirtyminen perusmuurin kivirakenteesta puurakenteeseen. Myös 

tervausta saatettiin käyttää kosteuskatkona etenkin väliseinissä. (Särkinen 2005, 

27.) 

Tiivistämisestä huolimatta purueristys painuu ajan mittaan. Siksi runkoraken-

teeseen ei saanut asentaa vaakasuoria tai vinoja välipuita, jotka estäisivät pai-

numista. Lisäksi sisäpuolinen laudoitus suunniteltiin siten, että eristettä pystyt-

täisiin helposti lisäämään seinän yläpäähän, vaakarakenteiden ja ulkoseinän 

liitoskohtiin sekä ikkunoiden alle. (Eristä oikein, 25.)  

Väliseinät tehtiin samalla periaatteella kuin ulkoseinät. Runkosoiroina käytettiin 

yleensä 2” * 4” sahatavaraa. (Särkinen 2005, 27.) 

Vesikattorakenteet ja välipohjat 

 

Vesikattorakenteet on kannatettu tavallisesti yksinkertaisilla kattokannattajilla, 

jotka kantavat ulkoseiniltä ja ullakon kantavilta väliseiniltä. Yleensä sivu-ullakot 

olivat kylmät, vaikka yläkerta oli asuintilaa. Tämä kattokannattajatyyppi mahdol-

listi yläkerran tehokkaan käytön, mutta oli silti tarpeeksi kantava pienillä jänne-

väleillä. Vaakarakenteiden kantavia palkistoja ei rintamamiestaloissa tarvinnut 

mitoittaa tapauskohtaisesti, vaan ne löytyivät valmiista taulukoista jännevälin ja 

kuormituksen perusteella. (Eristä oikein, 26.) 

Yläpohjan kantavat rakenteet tehtiin usein kappaletavarasta suoraan paikoil-

leen. Valmiiden kattoristikoiden käyttö yleistyi vasta 1960-luvulla. Aluksi ristikot 

koottiin työmaalla naulaten, myöhemmin käytettiin tehdasvalmisteisia naulalevy-

ristikoita. Valmiita kattoristikoita käytettäessä kantavia väliseiniä tarvittiin enää 

suurehkoilla runkosyvyyksillä. (Lukander 2010, 1.) 

Vesikatemateriaalina oli saatavilla aluksi vain pärettä ja olkia. Nämä korvattiin 

nopeasti paremmilla materiaaleilla, kun niitä oli saatavilla. Nykyisin rintama-

miestalojen katoissa on käytössä lähinnä bitumikermi, konesaumattupelti tai 

sementtikattotiili. Erillistä aluskatekermiä rintamamiestaloista ei yleensä ole käy-

tetty. Vanhoja vesikatemateriaaleja  kuitenkin on voitu jättää uudemman vesi-

kattorakenteen alle. (Eristä oikein, 27.) 
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Ala-, väli- ja yläpohjat eristettiin turvepehkulla, sammaleella, sahanpurulla tai 

kutterinlastulla. Eristeeseen tuli sekoittaa myös hiukan sammutettua kalkkia ja 

lasinsiruja hiirien ja rottien varalta. Täyte oli sullottava tiukkaan ja päälle jätettä-

vä painotäytekerros. Vesikaton ja eristekerroksen väliin tuli jättää ilmarako ja 

suojata rakenne kosteudelta. (Eristä oikein, 25.) 

Tulisijat ja savuhormi  

 

Ennen vesikeskus- tai sähkölämmitysten yleistymistä rintamamiestalot lämmi-

tettiin tulisijoilla. Tulisijoja olivat muuratut leivinuunit, liedet ja lämmitysuunit, 

muuripadat ja kiukaat sekä tehdasvalmisteiset valurautaliedet, uunit ja kamiinat.   

Rintamamiestalolle tyypillisesti kaikki tulisijat oli keskitetty yhden piipun ympäril-

le, joten siitä saattoi kehkeytyä massiivinen rakenne, jossa oli useita hormeja. 

Osa hormeista rakennettiin savukaasujen poistoa varten ja osa ilmanvaihtoa 

varten. (Eristä oikein, 27.) 

Rintamamiestalojen ilmanvaihtojärjestelmää kutsutaan painovoimaiseksi ilman-

vaihdoksi. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa hyvin vetävät tulisijat ja ilmanvaih-

tohormit aiheuttivat talon sisään pienen alipaineen ja poistivat näin asumisesta 

aiheutuvan kosteuden, ennen kuin se pääsi vioittamaan rakenteita. Hatarien 

rakenteiden vuoksi korvausilman riittävyyttä ei tarvinnut miettiä erikseen. (Eristä 

oikein, 27.) 

Rintamamiestalojen ikkunat ja sisustusmateriaalit 

 

Ikkunat olivat tyypillisesti kaksipuitteisia puuikkunoita. Yleisin malli oli pys-

tysuuntaisesti kahteen tai kolmeen osaan jaettu ikkuna. Energiansäästön ja la-

sipulan vuoksi ikkunat olivat pieniä. Vallitseva muoto oli matala, lähes neliömäi-

nen, kaksijakoinen ikkuna. Ikkunalasi ei saanut säännöstelyn aikaan olla kol-

mea millimetriä paksumpaa. (Lukander 2010, 1.) 

Kalusterungot tehtiin vanerista, ovet pinnoitettiin koivuviilulla, varustettiin koivui-

silla reunalistoilla ja lakattiin. Väliovet olivat joko lautarakenteisia, yksinkertaisia 

peiliovia tai sileitä vaneriovia. Lattioiden pintamateriaalina suosittiin lautaa tai 

sen päälle asennettua mattoa. (Lukander 2010, 1.) 
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1.4 Rintamamiestalojen korjaaminen  

Nykyään rintamamiestalot ovat yli 50 vuotta vanhoja. Rakennusten korjaaminen 

on edelleen ajankohtaista, vaikka ne todennäköisesti ovat jo käyneet läpi aina-

kin yhden korjauskerran. Korjaamisessa ei kannata tuhlata voimavaroja vääriin 

asioihin, vaan selvittää riskialttiit paikat. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 

34.) 

Korjauksen suunnittelu 

 

Korjaamiseen ryhtymisessä ei kannata hätiköidä, vaan huolellisesti pohtia, mitä 

korjataan tai muutetaan vai onko korjaaminen lainkaan tarpeen. Uuden talon-

omistajan olisi hyvä asua talossa jonkin aikaa ennen korjaamiseen ryhtymistä. 

Talossa asuminen antaa paremman käsityksen rakennuksen ominaisuuksista ja 

helpottaa korjaustarpeiden hahmottamisessa. (Rakennusperinteen ystävät ry 

2008, 36.) 

Vanhan rakennuksen korjaussuunnittelu on teknisessä mielessä uudisrakenta-

mista vaativampaa, koska korjauksessa on osattava sovittaa materiaalit yhteen 

vanhan rakennuksen toiminnan ja rakenteiden kanssa. Turvallisin ratkaisu 

yleensä on pitäytyä vanhoissa, jo käyttökelpoiseksi osoittautuneissa ratkaisuis-

sa. Rintamamiestalolle ei voi koskaan asettaa uuden talon vaatimuksia. (Ra-

kennusperinteen ystävät ry 2008, 37.) 

Korjaamisessa on viisainta kääntyä ammattisuunnittelijan puoleen. Suunnitteli-

jan ratkaistavaksi jää yksityiskohtia, jotka aikoinaan on tehty teknisesti kestä-

mättömiksi. Muutokset on suunniteltava siten, että ne sopivat rakennuksen ko-

konaisuuteen. Mikäli korjaamisessa kajotaan kantaviin rakenteisiin, aukotetaan 

väliseiniä, otetaan ullakko tai kellari käyttöön tai syvennetään kellaria, on kään-

nyttävä rakennesuunnittelijan puoleen. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 

37.) 

Kaikki tehdyt korjaukset on syytä dokumentoida huolella. Mahdollista rakennuk-

sen myyntiä helpottaa, jos rakennuslupapiirustukset ovat rakennusvalvontavi-

raston arkistossa ja korjaus on asianmukaisesti dokumentoitu. (Rakennusperin-

teen ystävät ry 2008, 37.) 
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Rintamamiestalojen riskirakenteet ja niiden huomioiminen korjauksessa 

 

Korjaamisessa tulee lähteä liikkeelle välttämättömistä toimenpiteistä. Rintama-

miestalojen rakenteelliset ongelmat liittyvät yleensä rakennusajan jälkeen teh-

tyihin korjauksiin ja muutostöihin. Tarvittaessa korjaus voi jatkua jopa huone 

huoneelta seuraavien vuosien tai vuosikymmenien ajan. Rintamamiestalojen 

yleisin ongelma on lähes aina hallitsematon kosteus rakenteissa. Mahdolliset 

kosteusongelmat tulee aina korjata viipymättä. (Rakennusperinteen ystävät ry 

2008, 38.) 

Vesikatto ja sen vedenpitävyys on aina tarkastettava. Vesikaton mahdollisen 

korjaustarpeen voi tarkistaa katolta käsin. Myös kaikki läpiviennit ja niiden tiiviys 

tulee tarkistaa. Vesikaton vuotokohdan voi havaita myös rakennuksen ullakolla 

selvänä vuotojälkenä tai värimuutoksena rakenteissa. (Rakennusperinteen ys-

tävät ry 2008, 38.) 

Sisätiloissa kannattaa erityisesti tarkkailla märkätilojen vesieristysten toimivuut-

ta, rakenteissa olevien vesiputkien kuntoa sekä kellarin lattia- ja seinärakentei-

ta, joihin voi kulkeutua kosteutta ulkopuolelta maaperästä tai sisäpuolelta käyt-

tövedestä. Etenkin märkätiloja kannattaa ehdottomasti tarkastella lähemmin. 

Kun vanhoja märkätiloja uusitaan, pitää vesijohtoasennusten ja vedeneristeiden 

suhteen siirtyä noudattamaan nykyisiä voimassaolevia määräyksiä. Märkätilojen 

vesieristysasennuksissa on suositeltavaa käyttää vedeneristyssertifikaatin suo-

rittanutta henkilöä. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 36.) 

Kellarissa sijaitsevat tilat oli usein tarkoitettu vain varastotiloiksi. Kun kellariin 

sijoitettiin myöhemmin sauna, kattilahuone ja muita käyttötiloja, kosteuden ai-

heuttamat ongelmat rakennuksessa lisääntyivät. Kellaritilat soveltuivat harvoin 

asumiskäyttöön. Alkuperäisiä perustuksia ei usein oltu salaojitettu eikä maape-

rässä olevan  kosteuden kulkeutumista perusmuuriin  eristetty mitenkään. Pe-

rustusten laajemmat vauriot olivat harvinaisempia betonin huonosta laadusta 

huolimatta, koska yleensä perustusrakenteet kaivettiin routarajan alapuolella. 

Todennäköistä on, että laajat ja vakavat vauriot olisivat jo tulleet vuosien saa-

tossa ilmi. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 37.)  
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Rakennusten ullakolla oli usein muutama makuuhuone, ja muu osa ullakkoa 

toimi avovinttinä. Mikäli ullakkokerros otettiin myöhemmin kokonaan asumis-

käyttöön, päädyttiin usein ratkaisuihin, jotka aiheuttivat kosteuden kerääntymis-

tä yläpohjan rakenteisiin ja tuulettumattomiin onkaloihin. (Rakennusperinteen 

ystävät ry 2008, 37.) 

Rintamamiestalon lisälämmöneristäminen 

 

Lisälämmöneristämiseen ryhtymistä on aina harkittava tarkkaan ja on syytä 

myös pohtia, mihin lämmöneristettä lisätään. Nykyajan korkeat energianhinnat 

kuitenkin kannustavat parantamaan rakennuksen energiataloutta. Lisäläm-

möneristämisellä voidaan parantaa myös asumisviihtyvyyttä vähentämällä ve-

dontunnetta huoneessa. Pelkkä sisäpuolinen tiivistäminen ja ikkunoiden tiiviy-

den parantaminen lisää asumisviihtyvyyttä jo merkittävästi. Hallitsemattomista 

ilmavirtojen kulkemisesta seinärakenteessa on aina haittaa. Tiiviyden paranta-

minen ei kuitenkaan vaadi höyrynsulkua, eli muovia, vaan ilmansuluksi käy il-

mansulkupaperi. Ilmansulkupaperi sopii paremmin yhteen vanhojen puukui-

tueristeiden kanssa. Lisälämmöneristysmateriaalin valitsemisessa olisi raken-

nusteknisesti turvallisempi valita alkuperäisten lämmöneristeiden kanssa yh-

teensopiva materiaali, kuten sellupohjainen lämmöneriste. (Rakennusperinteen 

ystävät ry 2008, 38.) 

Mikäli seinien lisälämmöneristämiseen päädytään, voidaan se toteuttaa ulko-

puolisena tai sisäpuolisena. Sisäpuolinen lisälämmöneristäminen helpottaa kor-

jauksien tekemistä vähän kerrallaan, huone huoneelta. Jos taas julkisivu joudu-

taan joka tapauksessa uusimaan, voidaan harkita ulkopuolista lisälämmöneris-

tämistä. Koska rakennuksen lämpö karkaa helpommin yläpohjan kautta, on lisä-

lämmöneristeen asentaminen yläpohjaan  kannattavampaa kuin seiniin, mikäli 

se vain on mahdollista. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 39.) 

Lisälämmöneristämisessä on huomioitava, että kaikki muutokset rakennuksen 

vaipassa ja ikkunoiden tiiveyksissä vaikuttavat suoraan ilmanvaihdon toimivuu-

teen. Seinärakenteen tiivistäminen saattaa aiheuttaa korvausilman kulkeutumis-

ta muualta ja lisätä vedon tunnetta huoneilmassa. Mikäli ilmanpoistoa tehoste-

taan koneellisesti ja korvausilma vedetään edelleen rakenteiden läpi, saattaa 
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hengitysilman laatu heikentyä merkittävästi, koska seinärakenteessa olevat 

epäpuhtaudet kulkeutuvat sisäilmaan. Mikäli sisäilma tuntuu raskaalta, korvaus-

ilman saantia on helppo parantaa erillisillä seinään asennettavilla raitisilmavent-

tiileillä. (Rakennusperinteen ystävät ry 2008, 39.) 

Lupien tarve korjaamisessa 

 

Mikäli rakennuksen kerrosala muuttuu tai korjaustoimet muuttavat rakennuksen 

ulkoasua, rakennuksen käyttötarve muuttuu tai tehdään muutoksia kantaviin 

rakenteisiin, julkisivuihin tai märkätiloihin, korjaushankkeelle on haettava raken-

nuslupa. Rakennuslupa anotaan kunnan rakennusvalvontavirastosta. (Olenius 

ym. 2006, 27.)    

Mikäli rakennusta aiotaan laajentaa, on selvitettävä, miten paljon tontille vielä 

saa rakentaa. Rakennusoikeus määritetään tontille tonttitehokkuuden mukaan. 

Vanhoissa rakennuksissa rakennusoikeus ei ole kuitenkaan yksiselitteinen, 

koska rakennuslupia on myönnetty aikana, jolloin rakennusvalvontavirastot 

määrittelivät rakennusoikeutta eriävien tulkintojen mukaan. Uusi maankäyttö- ja 

rakennuslaki on kuitenkin pyrkinyt yhtenäistämään käytäntöjä. (Olenius ym. 

2006, 27.)     

Pienissä korjaushankkeissa voidaan joutua hakemaan toimenpidelupaa. Toi-

menpidelupaa saatetaan tarvita esimerkiksi, jos rakennuksen julkisivu tai väri 

muuttuu ja vaikuttaa näin ollen maisemaan. Toimenpideluvan tarpeen määrittää 

kuitenkin aina kunnallinen rakennusvalvontaviranomainen. Kuitenkin, kun korja-

ushankkeeseen ryhdytään, on aina suositeltavaa käydä kunnan rakennusval-

vonnassa kertomassa suunnitelmistaan, vaikkei lupia tarvittaisikaan. Myös ra-

kennuksen purkamiseen tarvitaan lupa eli purkulupa. (Olenius ym. 2006, 27.) 
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2 KUNTOARVIOPROSESSI 

2.1 Kuntoarvio 

Kuntoarviolla käsitetään kiinteistön, rakennuksen, rakennuksessa olevan järjes-

telmän tai rakennuksen yksittäisen rakenteen tai rakenneosan kunnon arvioi-

mista pääasiassa aistienvaraisesti ja kokemusperäisesti rakennetta ja materiaa-

leja rikkomattomin menetelmin. Kuntoarvioon sisältyy myös energiatalouden 

tarkastelu. Havainnoista kirjoitetaan raportti ja arviointi korjaustarpeista. Kunto-

arvion tarkoituksena on luoda kiinteistöstä yleiskuva, jonka avulla korjaamista 

kaipaavat rakenteet saadaan tärkeysjärjestykseen.  (KH 90- 00394, 2.) 

Kuntoarviosta nähdään kiinteistön kokonaiskuva, saadaan luotettava arvio sen 

merkittävimmistä korjaustarpeista ja tarvittavista lisätutkimuksista. Kuntoarvion 

tarkoituksena ei ole kiinteistön yksityiskohtaisten korjaustoimenpiteiden selvit-

täminen. Kuntoarvion tavoitteena on lähtötietojen hankkiminen kunnossapito-

suunnittelua varten. Pientalossa kuntoarvioon kuuluu kaikki rakennusosat ja 

tekniset järjestelmät (kuva 2). (KH 90- 40053, 2.) 

 

KUVA 2. Tarkastettavat rakenteet (Hekkanen 1998,12.) 
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Kuntoarvioinnin tavoitteet 

 

Rakennuksen kunnossapidon edistäminen kiinteistössä ja oikein ajoitetut ja to-

teutetut korjaustoimenpiteet ovat kuntoarvioinnin tärkeimmät tavoitteet. Kiinteis-

tön kunnossapito koostuu järjestelmällisestä, taloudellisesta ja teknisestä kun-

nossapidosta. Kiinteistön kunnossapidon perusedellytyksenä on tieto kiinteistön 

kunnosta ja mahdollisimman luotettava ennuste tulevista korjauksista, niiden 

ajoituksesta, kustannuksista ja tärkeysjärjestyksestä. (KH 90- 00394, 3.) 

Kuntoarvioraporttiin sisältyy PTS-ehdotus eli pitkän aikavälin kunnossapitoeh-

dotus. PTS-ehdotuksesta käy ilmi laadintahetken mukaiset kustannusennusteet 

ja ehdotus toteutusaikatauluksi. Kuntoarvion PTS-ehdotus on kunnossapito-

suunnittelun ja korjausohjelman lähtökohtana kiinteistön omistajalle. (KH 90- 

00490, 3.) 

Kuntoarvion tekijä 

 

Kiinteistön ja asunnon kunnon voi tarkastaa ja siitä antaa lausunnon kuka ta-

hansa, jolla on riittävä koulutus ja kokemus rakentamisesta ja talotekniikasta. 

Laissa, määräyksissä tai muualla asetettuja niin sanottuja virallisia määräyksiä 

ei koulutusvaatimuksista ole. (KH 90- 40053, 3.) 

Kuntoarvioijalle kokemus uudis- ja korjausrakentamisen urakointi-, suunnittelu 

ja valvontatehtävistä on välttämätöntä. Hyvän kuntoarvioijan tulisi oman alansa 

lisäksi hallita perustiedot muiltakin tekniikan osa-alueilta sekä energiankulutuk-

seen että sisätiloihin vaikuttavista asioista. Hänen tulisi osata hahmottaa koko-

naisuuksia ja ymmärtää asioiden riippuvuussuhteita. (KH 90- 40053, 3.) 

 

Kuntoarvion lähtötiedot ja asiakirjat 

 

Kuntoarvion lähtötietoina käytetään pääpiirustuksia, pohjapiirroksia, rakennepiir-

roksia, työselosteita, talotekniikkapiirustuksia, tarkastuspöytäkirjoja, huoltokirjo-

ja, mahdollisimpia aikaisempia tutkimusraportteja  ja muita kiinteistöstä löytyviä 

asiakirjoja. Arvokkaita lähtötietoja saadaan myös haastattelemalla henkilöitä, 
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jotka ovat tai ovat olleet tekemisissä kiinteistön kanssa, kuten asukkaita, käyttä-

jiä ja omistajia. (KH 90- 00394, 3.) 

Kuntoarvioinnissa käytettävät välineet 

 

Kuntoarvioinnissa tarvitaan seuraavia työkaluja: vasara, pieni sorkkarauta, rul-

lamitta, ruuvimeisselisarja, pihdit, puukko, taskulamppu, vesivaaka, ikkuna-

avain, pistolapio, koukku kansien avaamiseen, muistiinpanovälineet ja digitaali-

kameraa. Pintakosteudenosoitin olisi hyvä olla mukana, muttei ole välttämätön. 

(Hekkanen 1998, 10.) 

Kuntoarvioinnissa tarvitaan seuraavat henkilökohtaiset suojaimet: tukevat kumipoh-

jaiset työkengät, haalarit ja suojapusero, hansikkaat, kevyitä kengänsuojuksia, kä-

sipyyhkeitä, kevyt ensiapupakkaus, hengityssuojain (liikuttaessa ullakolla tai ryö-

mintätilassa) ja  turvaköysi (katolla liikuttaessa). (Hekkanen 1998, 10.) 
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2.2 Kuntoarvion suorittaminen ja tulokset kohdetalossa 

Kuntoarvio suoritettiin yhdessä rakennuksen (kuva 3) omistajan eli työn tilaajan 

kanssa. Kuntoarviota tehdessä aluksi selvitettiin tutkittavan paikan rakennerat-

kaisu, jonka jälkeen rakenteen kunnosta tehtiin arvio, joka kirjattiin ylös. Kaikki 

tutkittavat rakenteet valokuvattiin. Rakennuksen kuntoa arvioitiin aistinvaraises-

ti. Tulevaa peruskorjausta voitiin kuitenkin hyödyntää kuntoarviossa, koska ti-

laajalla ei ollut tarkoituksena säästää kaikkia rakenteita. Mahdollisuus purkaa 

rakenteita antoi arvokasta tietoa rakenteiden sisältä. 

 

KUVA 3. Kuntoarvioprosessin kohdetalo 

Lähtötiedot 

 

Rakennuksesta oli piirretty pääpiirustukset vuonna 1970– lisärakennuksen ra-

kentamisen yhteydessä. Piirustukset sisälsivät julkisivu-, pohja- ja leikkauspiir-

rokset. Piirustukset olivat kattavat, ja niistä sai tietoa rakenteista. Rakennus on 

työn tilaajan kotitalo, ja se on ollut aina hänen suvullaan. Häneltä sai hyvää tie-

toa, joka perustui hänen omiin kokemuksiinsa ja tietoihinsa.  

Asiakkaan toiveet 

 

Asiakkaan toiveet rakennuksen käytöstä ja muutoksista huomioitiin heti kunto-

arvion alussa. Asiakkaan tekemät havainnot ja rakennukseen tehdyt muutokset 
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käytiin läpi. Rakennuksen pohjoiskulmaan, päärakennuksen ja lisärakennuksen 

leikkaukseen asiakas halusi rakentaa terassin. Terassille tullaan tekemään kak-

si kulkutietä. Rakennukseen tehdään aukot kahdelle ovelle. Toinen ovi tehdään 

päärakennuksen makuuhuoneesta ja toinen kylpyhuoneesta.  

Wc-tilat sijaitsivat pää- ja lisärakennuksen välissä. Asiakas esitti toiveen, että 

wc:n kokoa voitaisiin kasvattaa siirtämällä sen väliseinää enemmän suihkuhuo-

neeseen päin. Väliseinä ei ole kantava, joten siirto ei tuota ongelmia. 

2.2.1 Perustukset, kellaritilat ja maanpintojen kallistukset 

Rakennus sijaitsee peltoaukean laidassa, korkeimmassa maaston kohdassa. 

Rakennuksen alakerran lattiapinnat sijaitsevat yhdellä tasolla noin puolimetriä 

maanpinnan yläpuolella, paitsi kellarikerros, jonka lattianpinta on noin puolitois-

ta metriä maanpinnan alapuolella.  

Rakennuspaikka on maastonmuodoltaan erittäin hyvä ja kaikki maanpintojen 

kallistukset kaatavat rakennuksen perusmuurista pois päin. Maanpinnan kallis-

tuksille ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Maan pinnan kallistuksista aiheutu-

vat kosteusriskit rakennukselle ovat epätodennäköisiä. 

Rakennuksen perusmuuri  (kuva 4) on rakennettu betonista paikallavaluna lau-

tamuottiin. Lisärakennuksen perusmuuri on rakennettu kaksikymmentä vuotta 

myöhemmin samalla tekniikalla. Perusmuuri tarkastettiin silmämääräisesti kella-

rista sekä ulkoapäin.  Tutkimuksissa ei havaittu isompia halkeamia, jotka johtui-

sivat routimisesta tai maan painumisesta. Perusmuurin näkyvissä oleva ulkopin-

ta on maalattu, mutta maalipinta oli kuitenkin pahasti hilseillyt tai irronnut. Pe-

rusmuuria ei ole vesieristetty vaan perusmaa on suoraan kosketuksessa pe-

rusmuurin betonipintaan. Rakennuksen ympärystä ei ole käsitelty mitenkään, 

joten ympärys on runsaan kasvillisuuden peitossa. Perusmuuri oli hyväkuntoi-

nen, eikä se vaadi raskaita tai välittömiä korjaustoimenpiteitä.  
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KUVA 4. Pää- ja lisärakennuksen perusmuurit ovat kasvillisuuden peitossa 

Ulkoportaita rakennuksessa on kolme. Pää- ja  sivusisäänkäynnin ulkoportaat 

on valettu betonista. Portaat eivät ole pahasti halkeilleet, mutta niiden ulkonäkö 

ei täytä nykyvaatimuksia. Kolmannet portaat (kuva 5) johtavat suoraan kellariti-

laan talon edestä. Portaat olivat täysin romahtaneet, eikä kellariin kulku ole 

mahdollista. 

 

KUVA 5. Pahasti vaurioitunut ja romahtanut kellarin sisäänkäynti 

Rakennuksessa ei ole salaojajärjestelmää. Salaojaa ei ollut piirretty alkuperäi-

siin suunnitelmiin eikä siitä ole mitään merkkejä maanpinnallakaan 

Räystäskourut ja syöksyt olivat huonokuntoiset. Syöksyjen alle ei ollut rakennet-

tu mitään sadevesiviemäreitä, vaan sadevedet valuivat hallitsemattomasti ra-

kennuksen viereen ja jopa seinustalle. 
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2.2.2 Runko ja vesikatto 

Alapohjat 

 

Rakennuksen kellaritilojen alapohja on toteutettu maanvaraisena betonilaatta-

na, joka on noin 100 mm paksu. Laatta näytti päällisin puolin hyvältä eikä pa-

hempia halkeamia ilmennyt. Omistaja kertoi, ettei kellarin lattioilla ole ollut mi-

tään kosteusongelmia, jotka johtuisivat ulkopuolisista valumavesistä. 

Lisärakennuksen alapohjana toimii betonista valettu maanvarainen laatta. Laat-

taa ei ole raudoitettu. Lattian alla on 100 mm vanhanaikaista EPS-eristettä, jon-

ka alla on noin 400 mm täyttöhiekkaa. Lattia näyttää päällisinpuolin hyväkuntoi-

selta. 

Välipohjat 

 

Välipohja on toteutettu paikallavaletulla betonilaatalla, jonka päälle on rakennet-

tu puurunkoinen lattiarakenne, jossa on purueriste. Kellarin kattoon on tiivistynyt 

jonkin verran kosteutta, mutta mistään kosteusvauriosta ei voida puhua. Pu-

rueriste on asennettu bitumisivelyn päälle. Purueristeessä ei havaittu mitään 

vaurioita tai ongelmia. Lattian pintamateriaalina oli muovimatto, jonka alla vanha 

lautalattiarakenne. Vanhat lattialaudat olivat säilyneet erittäin hyvinä, mutta mat-

to alkaa olla melko heikossa kunnossa. Vanhan lautalattian asennuksessa on 

tehty asennusvirhe. Kaikki lattialaudat ovat naulattu laudan päältä kiinni. Van-

haa puulattiaa ei voitaisi hioa tai ottaa sellaisenaan käyttöön. 

Ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohja on rakennettu lattianiskojen varaan. 

Ensimmäisen kerroksen katon pintamateriaalina on puupaneeli, joka on maalat-

tu. Paneeli on naulattu suoraan kattokannattajiin. Välipohja on eristetty kutteril-

la. Yläkerran lattiamateriaalina on maalattu lautalattia. Lattialaudat ovat säily-

neet melko hyvinä, mutta maalipinta on melko kulunut. Lattialaudat ovat asen-

nettu myös virheellisesti, naulaamalla kiinni lautojen päältä. 
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Ulkoseinät 

 

Rakennuksen vanhemman osan ulkoseinät on toteutettu pystyrankarunkona, 

jossa on kutteri lämmöneristeenä. Rakenne selvitettiin tulevan terassin ulko-

oven kohdalle tehdystä tutkimusaukosta.  

Runkorankoina toimi 100 * 45 mm:n soirot. Rakennus on jäykistetty sisäpuoli-

sella vinoon asennetulla umpilaudoituksella. Ulkoapäin katsottuna ulkovuorena 

toimii vaakaan asennettu puupaneeli, jonka takana on 12 mm:n huokoinen puu-

kuitulevy. Paneelin ja puukuitulevyn välissä ei ole minkäänlaista tuuletusrakoa. 

Puukuitulevyn takana on 100 mm lämmöneristettä. Purueriste on kuivaa eikä 

kosteusongelmia ollut havaittavissa. Vinolaudoitus on asennettu rakennuksen 

rungon sisäpuolelle. Vinolaudoituksen päälle on asennettu pinkopahvi, jonka 

päällä on tapetti. Rungon alasidospuuna toimii 100 mm * 100 mm puupalkki, 

joka on asennettu perusmuurin päälle. Palkin ja perusmuurin välissä on eristee-

nä bitumisively. Alasidospuu on todella hyväkuntoinen eikä siihen ole päässyt 

kosteutta perusmuurista (kuva 6). 

 

KUVA 6. Alasidospuun ja perusmuurin liitos, jossa bitumisively 
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Päärakennuksen ulkoseinissä ei ole rakenteellisia vaurioita, jotka olisivat ris-

kialttiita. Ilmaraon puuttuminen ulkovuorauspaneelin ja tuulensuojan välistä 

saattaa olla ongelma maalin pysymisen kannalta. Tutkimusaukko tehtiin suo-

raan ikkunan alle, josta huomattiin, että eriste on painunut ainakin ikkunan alla. 

Ulkoseinän tiiviys ja lämmöneristys saattavat aiheuttaa ilmavuotoja ja vedon-

tunnetta.  

Lisärakennuksen runko on rakennettu samalla periaatteella kuin päärakennuk-

sessa, mutta lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa. Mineraalivillan ja vi-

nolaudoituksen välissä on höyrynsulkuna toimiva muovinen apulantasäkki. Ul-

koseinään tehtiin tutkimusaukko (kuva 7) pesuhuoneen seinän kohdalle, josta 

terassille kulku järjestetään. Mineraalivillassa ei havaittu kosteusvaurioita.  

 

 

KUVA 7. Tutkimusaukko lisärakennuksen ulkoseinässä 
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Vesikate 

 

Rakennuksessa on harjakatto ja vesikatteena toimii konesaumattu peltikate 

(Kuva 8). Peltikate on luultavasti tehty samaan aikaan kumpaankin osaan lisä-

rakennuksen rakentamisen yhteydessä. Päärakennuksen peltikate on asennet-

tu suoraan vanhan pärekatteen päälle. Lisärakennuksessa ei ole pärekattoa 

peltin alla. Aluskatetta ei ole käytetty peltikatteen alla. Peltikate on hyvässä 

kunnossa, koska se on hiljattain maalattu. Kattokaiteet ja sillat ovat kuitenkin 

puutteelliset, ja katolla liikkuminen on hankalaa ja jopa vaarallista. Lisäraken-

nuksen katto on loiva ja matala, mutta päärakennuksen katto on todella jyrkkä. 

Läpivientien tiiveys on puutteellinen ja vaatii parantamista, etenkin pääraken-

nuksen välikattoon johtavan kattoluukun tiiveys ja kiinnitykset ovat riskialttiit.   

 

KUVA 8. Päärakennuksen konesaumattu peltikatto 

 

Yläpohja ja ullakkotilat 

 

Päärakennuksen ja sen lisäosan yläpohjat on toteutettu samalla periaatteella. 

Kattokannattajien alapintaan on asennettu pintamateriaali ja rakennuspaperi, 

jonka päällä on noin 300 mm:ä kutteri-lämmöneristettä. Kutteri on säilynyt hy-

vänä eikä siinä havaittu kosteutta. Silmämääräisessä tarkastelussa huomattiin, 

että kutteri on kuin vasta asennettua. Välikaton ilmanvaihto on puutteellinen. 
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Päärakennuksen välikatossa (kuva 9) on vapaata tilaa noin 1300 - 1600 mm:ä, 

mutta rakennuksen sivulle jäävien käyttämättömän tilojen ja lämmönerisiteen 

välillä oleva ilmarako on puutteellinen. Kutterin ja katteen väliin on asennettu 

tuulenohjauslevyt, mutta kutteri on osittain kiinni alkuperäisessä pärekatossa. 

Ullakko on ahdas ja vaikeakulkuinen, eikä sitä voi käyttää mihinkään toimintaan. 

 

KUVA 9. Päärakennuksen ullakkotila 

Lisärakennuksen välikatto (kuva 10) on erittäin ahdas eikä sen sivuilla tai räys-

täspäädyssä ole mitään ilmarakoa. Vapaata tilaa jää vain noin puoli metriä eikä 

välikatossa voi liikkua tai työskennellä. Välikatto on ummessa kauttaaltaan ja 

lämmöneriste on osittain kiinni peltikatteessa.  

 

KUVA 10. Lisärakennuksen ullakkotila on erittäin ahdas 
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2.2.3 Julkisivu 

Julkisivut 

 

Koko rakennuksen julkisivut on toteutettu vaakaan asennetulla 100 mm:n ulko-

vuorauspaneelilla. Paneeliverhous oli maalattu puoli vuotta siitä, kun kuntoarvio 

suoritettiin. Rakennuksen omistajan mukaan vanha maalipinta oli niin irronnut ja 

hilseillyt, että verhous oli maalattava uudelleen. Ulkovuorauspaneelista otettiin 

muutama koepala, eikä niissä havaittu mitään vauriota. Paneeli oli kuin vasta-

asennettua.  

Vanhan maalin irtoamisen pääteltiin johtuvan ilmaraon puuttumisesta. Ilmara-

koa ei voi asentaa muuten kuin purkamalla koko alkuperäinen ulkovuori. Ikku-

nan pielilaudat olivat kauttaaltaan rispaantuneet. Maalipinta oli hilseillyt ja irron-

nut. Räystään aluset oli toteutettu umpipaneloinnilla. Tämä estää ullakon tuulet-

tumisen kunnolla. Etenkin lisärakennuksen välikaton tuuletus on riittämätön, 

koska umpilaudoitus estää ilmavirtojen liikkumisen. 

Ikkunat ja ulko-ovet 

 

Ikkunat ovat kaksilasisia alkuperäisiä puuikkunoita (kuva 11). Ikkunat eivät täytä 

kosmeettisia eivätkä lämmöneristyksellisiä nykyaikaisia vaatimuksia. Ikkunoiden 

pokien maalipinta ja tiivisteenä käytetty kitti on rispaantunutta ja hilseilystä vau-

rioitunutta. Ikkunalasit ovat ehjiä, mutta U-arvollisesti riittämättömät. Ikkunat on 

asennettu naulaamalla runkoon. Ikkunat on kunnostettava tai vaihdettava uu-

siin. 
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KUVA 11. Alakerran vanha puuikkuna ja rispaantuneet ikkunan pielilaudat 

Ulko-ovet 

 

Rakennuksessa on kolme ulko-ovea: pääsisäänkäynnille, sivuovi lisäsiiven kat-

tilahuoneeseen ja kellariin. Kaikki ulko-ovet ovat lähes alkuperäisiä ja elinkaa-

rensa päässä. Ulko-ovet on korjattava perusteellisesti tai uusittava kokonaan. 
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2.2.4 Sisäseinien pintamateriaalit ja huonetilat 

Alakerran pintamateriaalit 

 

Sisäkatot on toteutettu pääasiassa puupaneelilla, joka on maalattu valkoiseksi. 

Sisäseinät on tapetoitu. Tapetti on vanhanaikaista, eikä sitä kannata säästää. 

Lattiapinnoissa on muovimatto, joka on elinkaarensa päässä. Kaikki sisäpinnat 

on syytä remontoida isomman remontin ja mahdollisen lisäeristämisen yhtey-

dessä.  

Yläkerran pintamateriaalit 

 

Yläkerrassa sisäpinnat ovat myös elinkaarensa päässä. Ne on syytä uusia 

muun remontin yhteydessä. Yläkerran pintamateriaalina on kauttaaltaan maa-

lattu lastulevy (kuva 12). 

  

KUVA 12. Yläkerran makuuhuoneen pintamateriaaleja 
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Portaikko 

 

Portaikko on rakennettu levystä ja puusta. Portaan runko on rakennettu massii-

visista puusoiroista ja askelmat on tehty lastulevystä. Portaikko on hyväkuntoi-

nen eikä sitä ole syytä purkaa, vaan tarvittaessa maalata ja päällystää ainoas-

taan askelmat uudelleen. Runko on hyvin rakennettu ja erittäin massiivinen, 

eikä uuden portaikon hankinnalla saavuteta riittävää hyötyä. 

WC 

 

Rakennuksen käymälä on rakennettu päärakennuksen kuistin yhteyteen. WC:n 

pintamateriaalit ovat kuluneet, samoin vesikalusteet ja vessan kaappi. WC on 

syytä remontoida perusteellisesti vanhoja rakenteita säästämättä. Asiakas toivoi 

yhden väliseinän siirtämistä, jotta wc-tilat kasvaisivat. Väliseinä on syytä purkaa 

kokonaan. Yksi seinistä rajoittuu ulkoseinään, ja se on riskialtis kosteudelle. 

Ainakin ulkoseinän kohdalta oleva pintamateriaali on syytä poistaa remontin 

yhteydessä. Pinta on syytä purkaa vinolaudoitukseen asti, jolloin mahdollinen 

kosteus- tai homevaurio paljastuu kaikkein varmimmin. 

Pesutilat ja sauna 

 

Rakennuksessa olevat pesutilat sijaitsevat 1970-luvulla rakennetussa lisära-

kennuksessa. Sauna ja pesuhuone on remontoitu 1990-luvun alussa. Saunan ja 

pesuhuoneen kunto on arveluttava ja riskialtis. Pesuhuonetta ja saunan lattiaa 

ei ole vesieristetty, silikonisaumat ovat pahasti kuluneet ja laattasaumat osittain 

kuluneet. Pesuhuone ei ole ulkonäöltään enää kovinkaan hyvä.  

Saunan panelointi ja lauteet ovat kuluneet ja melko ikävän näköiset. Saunassa 

on puukiuas, joka on liitetty savuhormiin. Kiuas on hyvässä kunnossa. Pesu-

huoneen seinä rajoittuu ulkoseinään. Laatat on kiinnitetty kipsilevyyn, joka on 

asennettu ulkoseinän rungon vinolaudoitukseen. On mahdollista, että ulkosei-

nään on saattanut päästä kosteutta tai ainakin mahdollinen riski vaurion synty-

miseen on suuri. Pesuhuone on syytä remontoida perusteellisesti vanhoja ra-

kenteita säästämättä.   
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Keittiö 

 

Rakennuksen keittiö on lähes alkuperäisessä kunnossa. Keittiökaapit on uusittu 

lisärakennuksen rakentamisen yhteydessä. Keittiön kalusteet ja pintamateriaalit 

ovat vanhentuneet eivätkä vastaa nykyaikaisia vaatimuksia. Keittiön kaapit ovat 

vanhanaikaiset, umpipuiset tummat puulevykaapit.  

Väliseinät 

 

Lisärakennuksen kaksi kattoristikoiden suuntaisesti kulkevaa puurunkoista väli-

seinää ovat riskialttiita, koska alkuperäisten suunnitelmien mukaan ne on ra-

kennettu pohjalaatan päältä. Keskellä lisärakennusta kulkeva kantava väliseinä 

on rakennettu tiilestä, eikä siinä kosteusvaurioriski ole suuri. Puiset väliseinä-

rungot ovat jääneet pintavalun sisään. Ne ovat erittäin kosteudelle alttiissa tilas-

sa, koska maasta nouseva kosteus pääsee vaikuttamaan niihin suoraan. Pe-

ruskorjausta tehdessä on väliseinä syytä tukea ja katkaista pienissä paloissa. 

Vanha väliseinärunko ja eloperäinen rakennusjäte tulee poistaa betonivalun 

sisästä ja täyttää tyhjä tila korjausbetonilla tai -laastilla. Omistajan mukaan läm-

pökattilahuoneen seinä on aikoinaan poistettu ja vaihdettu tiilimuuriin. Vanha 

väliseinä, joka poistettiin pintalaatan alta, oli täysin vaurioitunut. Purettaessa 

väliseinä oli irronnut ainoastaan pienissä osissa, eikä ehjää puuta enää löytynyt 

lainkaan. 

Komerot 

 

Kaapistot ja komerot on rakennettu kiinteiksi osana väliseinärakennetta. Kome-

rot ovat lujaa tekoa ja niissä on kauniit, puiset ovet. Osa komeroista muutetaan 

eri paikkaan ja rakennetaan uudelleen ajalleen tyypillisellä tekniikalla, jossa ko-

meron runko on tehty väliseinän yhteyteen. Komeroiden ovet käytetään uudel-

leen ja käsitellään tarvittaessa hionnalla ja uudella lakkapinnalla. 
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2.2.5 Talotekniikka 

Lämmitys 

 

Rakennuksessa on vesikiertoinenkeskuslämmitys, jossa lämpö luovutetaan 

huonekohtaisilla lämpöpattereilla. Lämmönlähteenä on käytetty Jäspi-merkkistä 

yläpalokeskuslämmityskattilaa (kuva 13), joka on noin 20 vuotta vanha. Kattila-

huone on lisärakennuksessa. Lämmityskattila on liitetty savuhormiin, joka on 

varustettu haponkestävällä putkella. Lämmityskattila on omassa erillisessä huo-

neessa, johon korvausilma on otettu ikkunan kautta. Mikäli ikkuna uusitaan, on 

korvausilma johdettava seinän läpi omalla raitisilmakanavalla.  

 

KUVA 13. Jäspi-yläpalolämmityskattila 

Lämminvesivaraaja on alkuperäinen vuodelta 1970 (kuva 14). Varaaja on van-

hanaikainen ja hieman kömpelön muotoinen. Pallomaisen muotonsa takia se 

vie tilaa huomattavasti enemmän kuin nykyaikaisemmat varaajat. Vesipatterit ja 

-linjat ovat myös alkuperäiset. Lämmitysjärjestelmä on toimiva, mutta lähes 

elinkaarensa päässä. Lämmitysjärjestelmän kiertovesiputkien uusimista on har-

kittava, koska laajassa peruskorjauksessa uusiminen olisi helpompaa. Osa 

lämmityspattereista on hyväkuntoisia ja niitä voidaan käyttää uudelleen. Läm-



 32 

pöpattereiden termostaattien kunto on kuitenkin tarkistettava asennuksen yh-

teydessä, mikäli vanhoja pattereita käytetään uudelleen. 

 

KUVA 14. Lämminvesivaraaja 

Käyttövesiputket  ja viemäröinti 

 

Vesiputket ovat alkuperäiskunnossa olevia teräsputkia. Putkisto on rakennettu 

useissa eri vaiheissa monilla vuosikymmenillä. Pääosa putkistosta on kuitenkin 

rakennettu vuonna 1970 lisärakennuksen yhteydessä. Putkiston käyttöikä alkaa 

olla lopussa. Vesiputket kulkevat osittain rakenteiden sisässä ilman mitään suo-

japutkia. Vesimittari (kuva 15) sijaitsee kellarissa ja omistajan mukaan on joskus 

myös jäätynyt. Kellarissa on myös ollut putkivuoto, joka on aikoinaan korjattu. 

Vesiputkisto on sellaisenaan riskialtis, koska järjestelmää on rakenneltu useissa 

eri vaiheissa eikä putkiston kunnosta tai rakennusajankohdista  ole tarkaa tie-

toa. Pettäessään tai vuotaessaan putkisto saattaa aiheuttaa mittavia vahinkoja. 

 

KUVA 15. Vesimittari 
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Rakennuksen viemäri kulkee kuistin alla. Viemäri on valurautaa ja muovia. Vie-

märi johtaa umpinaiseen likakaivoon, joka sijaitsee rakennuksen edessä. Vie-

märöinti on kuitenkin toimiva, mutta valurautaiset osat ovat luultavasti ainakin 

40 vuotta vanhoja ja näin ollen ovat elinkaarensa päässä. Viemäriputkien mah-

dolliset vuodoista aiheutuvat vauriot voivat olla mittavia ja tuhoisia muille raken-

teille. 

Ilmanvaihto 

 

Rakennuksessa on painovoimainen ilmanvaihto. Päärakennuksen poistoilma-

kanava on järjestetty liesituulettimella, joka sijaitsee keittiössä. Lisärakennuksen 

poistoilmakanavat sijaitsevat tiilihormin sisässä (kuva 16). Hormissa on neljä 

poistoilmakanavaa, jotka poistavat ilman pesuhuoneesta, saunasta, kattilahuo-

neesta ja pukuhuoneesta. Korvausilma asuintiloihin tulee ikkuna- ja oviraoista 

sekä rakenteiden läpi. Saunassa, pesu- ja kodinhoitohuoneessa korvausilma on 

järjestetty ulkoseinässä olevista raitisilmakanavista. 

 

KUVA 16. Tiilimuurattu savuhormi, jonka neljä kanavaa toimivat poistoilam-

kanavina 
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Savuhormi 

 

Savuhormi on toteutettu tiilimuurauksella. Lämmityskattilan hormi on varustettu 

haponkestävällä teräsputkella, joka on asennettu kulkemaan tiilihormin sisällä. 

Teräshormi on kiinnitetty heikosti. Tutkimuksissa huomattiin, että teräspiipun 

kiinnitys on toteutettu irrallisilla kahitiilenpaloilla, jotka toimivat tukena piipulle. 

Hormi on muurattu samalla, kun lisärakennus on tehty vuonna 1970. Hormissa 

on käytetty tehdastiiliä ja hyvää muurauslaastia. Hormi näyttää hyväkuntoiselta, 

eikä se ole halkeillut mistään. Hormissa ei ole piipunhattua.  

2.2.6 Energiankulutus 

Rakennuksen lämmönlähteenä käytetään polttopuita. Polttopuiden saanti ei 

kiinteistön omistajalle ole ongelma, koska hän voi tehdä puut itse omista metsis-

tään. Siltikin energiatehokkuutta tulisi aina pyrkiä parantamaan, kun se vaan on 

mahdollista. Vuotokohtien syntyminen ulkosienissä on todennäköistä, kuten 

tutkimuksissakin huomattiin eristeiden painuneen ulkoseinissä. Rakennuksen 

ikkunat ja ulko-ovet eivät ole enää tiiviitä, vaan aiheuttavat lämpövuotoja. Ra-

kenteita tiivistämällä asumismukavuus paranee, kun vedontunnetta ei pääse 

syntymään. 

Rakenteiden tiivistäminen vaikuttaa kuitenkin rakennuksen ilmanvaihdon toimi-

vuuteen, joten se on huomioitava. Korvausilman saanti olisi järjestettävä erillisil-

lä raitisilmakanavilla, jolloin korvausilman tulo rakennukseen voitaisiin hallita.  

Lisäeristysmateriaalina kannattaa käyttää puukuitupohjaisia lisäeristeitä ja il-

mansulkupaperia, kun taas mineraalivilloja ja muovin käyttöä tulee välttää.  

2.2.7 Paloturvallisuus 

Yläkerran pohjoispään kahden rinnakkaisen makuuhuoneen hätäpoistuminen 

tulee järjestää huoneen ikkunoista. Suomen lain mukaan vaaditaan palotikkaat, 

jos hätäpoistumistien vapaa putoamiskorkeus on yli 3,5 metriä. Palotikkaat tulee 

asentaa ennen rakennuksen käyttöönottoa ja hätäpoistumisikkunat tulee varus-

taa asianmukaisilla hätäpoistumistie-varusteilla, jotta ikkunat ovat helposti avat-

tavissa. (E1. 2002.) 
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Ullakolla liesituulettimen putken paloturvallisuutta ei ole tehty asianmukaisesti. 

Liesituulettimen putken materiaalina on käytetty muoviputkea, joka on lainvas-

tainen (kuva 17). Putki ja paloeristeet  tulee uusia ja korvata nykyaikaisilla mate-

riaaleilla, jotka täyttävät palomääräykset.  

 

KUVA 17. Liesituulettimen poistoputki, jonka päällä paloeriste 
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3 PERUSKORJAUSSUUNNITELMA 

Työn päätarkoitus oli miettiä asiakkaan kanssa järkevä ja kustannustehokas 

peruskorjaussuunnitelman jossa arvioidaan, mitkä rakennuksen osat voidaan 

säästää ja mahdollisesti korjata myöhemmin. Rakennukseen oli tarkoitus tehdä 

noin 50 000 € maksava laaja peruskorjaus, jossa rakennus uusitaan siten, että 

se on mukava ja turvallinen asua. Peruskorjauksessa oli tarkoitus säilyttää van-

hoja rakenteita mahdollisimman paljon.  

Lämmöneristävyyttä päätettiin parantaa uusimmalla ikkunat ja ovet ja asenta-

malla sisäpuolinen lisälämmöneriste. Kaikki sisäpuolen pintamateriaalit uusitaan 

samalla, kun lisälämmöneriste asennetaan. Kaikki putki- ja sähköjärjestelmät 

uusitaan, ainoastaan lämmityskattila ja lämminvesivaraaja säästetään. Keittiön 

kaapit ja pintamateriaalit uusitaan täysin. Märkätilat ja sauna uusitaan täysin 

purkamalla kaikki pintamateriaalit runkoon asti, jotta mahdolliset kosteusvauriot 

voidaan paikantaa ja korjata. Kellariin johtava ulkoporras uusitaan täysin. Ulla-

koiden ilmanvaihtoa parannetaan asentamalla raitisilmakanavat rakennuksen 

päätyihin. 

3.1 Laajassa peruskorjauksessa kunnostettavat rakenteet ja osat 

Ikkunat ja ulko-ovet 

 

Ikkunat ja ovet uusitaan täysin. Ikkunoiden ja ulko-ovien koot mitattiin kuntoar-

vion yhteydessä. Vanhoissa ikkunoissa on käytetty erilaisia mittoja kuin nyky-

ään käytetään. Nykyaikaiset tyyppi-ikkunat mitoitetaan tasakymmenyksille. 

Esimerkiksi alakerran ikkunat olivat pääasiassa 1430 mm leveitä. Tilaussuunni-

telmaan kuitenkin merkittiin 1400 mm leveä ikkuna, koska se on paljon halvem-

pi.  

Uusien ikkunoiden liittäminen vanhaan runkoon on aina tapauskohtaista. Ylä-

kerran makuuhuoneen ikkunat tilattiin hätäpoistumistie-varusteilla, jotta hätä-

poistumistie voidaan järjestää rakennuksen pohjoisseinustalta ikkunoiden kautta 

palotikkaille. Palotikkaat on asennettava keskelle ikkunoita, jotta kummastakin 

makuhuoneessa voidaan hätäpoistuminen järjestää samoilta tikkailta. Tämä 
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edellyttää hätäpoistumisikkunoiden sijoittamista tikkaisiin päin. Ikkunoiden ulko-

puoliset pielet uusitaan tai kunnostetaan.  

Sisäpuolinen lisälämmöneristys ja ilmansulku 

 

Rakennukseen päädyttiin asentamaan sisäpuolelle 50 mm:n ekovillalevy (kuva 

18). Ekovilla vaatii koolauksen, joka toteutetaan 48 * 48 mm:n soiroilla. Eristyk-

sen päälle asennetaan ilmansulkupaperi, jonka päälle tulee kipsikartonkilevy. 

Kipsilevyn voi päällystää haluamallaan pintamateriaalilla. Lisärakennuksen lisä-

eristys suoritetaan samalla tavalla, mutta seinässä oleva höyrynsulku tulee rik-

koa. Lisäeriste ei saa jäädä kahden tiiviin pinnan väliin, joten seinään tehdään 

reikiä poralla, jotta höyrynsulkuna toimiva apulantasäkkikerros rikkoutuu.  

 

KUVA 18. Ekovilla sisäpuolisen lisäerityksen rakenne ja asennusohje (Lisäeris-

täminen.) 
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Sisäpinnat 

 

Kaikki sisäpinnat on syytä uusia samalla, kun lisäeristys asennetaan. Sisäseini-

en pintamateriaalit asennetaan kipsikartonkilevyyn. Pintamateriaalina käytetään 

tapettia. Lattiapinnat uusitaan asentamalla parketti vanhan lattiamaton päälle. 

Märkätiloissa lattiapinnat uusitaan laatoilla. Sisäkattojen puupaneeli oli säilynyt 

hyvänä, joten se ainoastaan huolto maalataan. 

Keittiö 

Keittiö uusitaan täysin. Vanhat kaapit poistetaan ja korvataan uusilla. Uusista 

keittiökaapeista pyydetään tarjous kaappivalmistajilta.  

Hormin kunnostus 

Savuhormi on hyväkuntoinen. Hormi varustetaan piipunhatulla ja pellityksellä, 

joka suojaa sitä säältä. Lämmityskattilan teräsputkea parannetaan ja tuetaan 

paremmin piippuun. Piipun läpivienti on syytä tiivistää paremmin. Piipun kuntoa 

on syytä seurata vuosinuohouksen yhteydessä. Savuhormin poistoilmakanavat 

on syytä nuohota säännöllisesti, jotta painovoimainen ilmanvaihto toimisi moit-

teetta. Poistoilmakanavien sisäpuolen venttiilit on myös puhdistettava, kun pe-

ruskorjaus on muuten valmistunut (kuva 19). 

 

KUVA 19. Likainen poistoilmakanava ilman säätöventtiiliä 
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Ullakon ilmanvaihdon parantaminen 

 

Ullakon ilmanvaihtuvuus on heikko ja saattaa aiheuttaa kosteusvaurioita, koska 

ullakkotilojen reunat ovat lähes umpinaiset, eikä ilma pääse kiertämään tar-

peeksi. Peltikatteen alla ei ole aluskatetta, mikä voi aiheuttaa kosteuden kon-

densoitumista kutterieristeisiin ja kattokannattajiin. Lisärakennuksen ullakon 

ilmanvaihdon parantamisesta tehtiin erillinen suunnitelma (kuva 20).  

 

KUVA 20. Ullakkotilan ilmankierronparannussuunnitelma 

Ilmankulkua parannetaan siten, että päärakennuksen päätyräystäskolmioiden 

yläosaan asennetaan kooltaan  300 * 300 mm olevat metallisäleiköt (kuva 21). 

Lisärakennuksen päätyräystäässä oleva huoltoluukku uusitaan kokonaan sä-

leikkömallisella luukulla, johon asennetaan hyönteisverkko. Luukun tulee olla 

niin suuri, että ihminen mahtuu siitä kulkemaan. Lisärakennuksen ja pääraken-

nuksen liitoskohtaan, lisärakennuksen harjalle, asennetaan tuulituuletin (kuva 

22), jotta ilmankierto paranisi ahtaassa välikatossa. Tuulituuletin asennetaan 

päärakennuksen harjan alle, jotta katto suojaa tuuletinta sateelta. Tuuletin 

asennetaan kuitenkin niin korkealle, että katolle kasautuva lumi ei estä sitä pyö-

rimästä. 

                               

KUVA 21. Raitisilmasäleikkö            KUVA 22. Biolan-tuulituuletin 
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Sokkelin maalaus 

 

Sokkeli on syytä huolto maalata ja pinnoittaa uudelleen. Sokkeli olisi hyvä ve-

sieristää, mutta tähän ei välttämättä ole tarvetta, jos kellaritiloja ei käytetä mi-

hinkään asumiseen. Mikäli kellariin joskus pääsee kosteutta, olisi perusmuuri 

syytä vesieristää ja asentaa salaojat perusmuurin alapuolelle. Kasvillisuus tulee 

poistaa sokkelin juurelta. Sokkelin vierustat voidaan tarvittaessa laatoittaa piha-

laatoilla, jotta kasvillisuus ei pääse kasvamaan. 

Sadevesijärjestelmän parantaminen 

 

Räystäskourut ja -syöksyt on syytä uusia tai kiinnittää paremmin ja korjata kal-

listukset. Sadevesikaivot asennetaan, jotta sadevedet saadaan johdettua pois 

rakennuksesta. Sadevesijärjestelmän parantaminen vähentää kosteuden pää-

syä perustuksiin. 

Vesikatto 

 

Konesaumattua peltikattoa ei ole tarpeellista uusia, koska se on hiljattain huol-

tomaalattu. Ainoastaan katolla olevat läpiviennit tulee parantaa ja tiivistää. Katto 

täytyy varustaa kunnollisilla kiinteillä kattotikkailla ja kulkusillalla. Nykyiset katol-

la olevat tikkaat ovat erittäin vaaralliset liikkua.  

Märkätilat 

 

Märkätiloja ei ole vesieristetty, joten kosteusvaurioriski on mahdollinen. Märkäti-

lat puretaan täysin, jotta runkorakenteet tulevat näkyviin. Mikäli pahempia vau-

rioita rungossa ei havaita, voidaan märkätilat rakentaa uudelleen nykyaikaisilla 

materiaaleilla ja työtavoilla. 

Käyttövesiputket, viemärit ja lämmitysputket 

 

Kaikki putket uusitaan. Lämmitysputkisto on järkevä asentaa uudelleen, koska 

peruskorjaukseen ryhdytään. Koska lisäeristys päädyttiin asentamaan sisäsei-

niin, lämmitysputkisto ja lämpöpatterit on pakko purkaa, jotta eristäminen olisi 
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mahdollista. Kaikki vanhat rautaputkistot ovat riskialttiita, koska ne ovat jo 40 

vuotta vanhoja. Vaikka osalla putkistolla saattaisi olla käyttöikää jäljellä, ei tätä 

riskiä kannata ottaa. Osa lämmitys- ja käyttövesiputkista kulkee seinärakentei-

den ja eristeiden sisässä ilman suojaputkia. Pettäessään ne voivat aiheuttaa 

rakennukselle mittavia vaurioita. 

Osa lisärakennuksen betonilattioista joudutaan purkamaan, kun käyttö- ja läm-

minvesiputket asennetaan. Kuistin lattia joudutaan purkamaan kokonaan, jotta 

pääviemäri putki voidaan uusia. Viemäri kulkee WC:stä kuistin alle, josta se on 

haaroitettu pesuhuoneen lattiakaivoon ja keittiön altaalle. Putkien roilottamises-

sa pyritään rikkomaan mahdollisimman vähän rakenteita. 

Sähköjärjestelmät 

 

Rakennuksen sähköjärjestelmä päätettiin uusia kokonaan. Vanhat pintasähkö-

vedot puretaan pois ja uudet johdotukset tehdään lisäeristyksen rungon koola-

uksen yhteydessä rungon sisään. Vanha sulaketaulu korvataan uudella nykyai-

kaisemmalla sähkökeskuksella. 

Terassin rakentaminen 

 

Asiakas halusi takapihalle terassin. Terassi rakennetaan pohjoispuolelle päära-

kennuksen ja lisärakennuksen yhtymänurkkaan. Terassille kulku toteutetaan 

makuuhuoneesta ja pesuhuoneesta. Uudet ulko-ovet asennetaan vanhojen ik-

kunoiden kohdalle, sillä aukon tekeminen on paljon helpompaa vanhan ikkunan 

kohdalle. Terassin perustus rakennetaan betonilaatoilla, joko elementteinä tai 

paikalle valettuina. Terassin kantavat rakenteet toteutetaan puuniskoilla. 

Riskiväliseinät 

 

Puurunkoiset väliseinät, jotka jäävät lattian pintalaatan alle, muodostavat koste-

usriskin (kuva 24). Eteisen ja puku- ja pesuhuoneen välinen väliseinä on syytä 

katkaista alapinnastaan ja poistaa kaikki eloperäinen materiaali, joka rajoittuu 

betonisen lattiapinnan alle. Kun seinärakenne on poistettu, voidaan sen jättämä 
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tyhjä tila täyttää betonilla tai korjauslaastilla. Väliseinä voidaan kiinnittää ure-

taanivaahdolla ja pikanauloilla betoniin. (Pientalojen riskirakenteet. 2012) 

 

 

KUVA 24. Väliseinärungon alasidospuun muodostama riskirakenne    (Pientalo-

jen riskirakenteet. 2012) 

Kellarin sisäänkäynnin uusiminen 

 

Kellarin sisäänkäynti uusitaan kokonaan, koska se on pahasti vaurioitunut. 

Vanha portaikko ja muurirakenne poistetaan kaivinkoneella ja uutta portaikkoa 

varten kaivetaan riittävän suuri kaivanto. Uusi portaikko voidaan rakentaa joko 

paikallavaluna tai harkkorakenteella, joka kuitenkin vaatii perustuksen. Por-

taikon pohjamaana on syytä käyttää karkeaa kapillaarisen vedennousun  kat-

kaisevaa sepeliä, joka asennetaan suodatinkankaan päälle. Sorakerroksen 

vahvuus tulee olla vähintään 200 mm. 

3.2 Peruskorjauksessa tarvittavat luvat ja työnjohto 

Peruskorjaus vaatii toimenpideluvan kaupungin rakennusvalvontavirastosta. 

Toimenpidelupa vaaditaan, koska rakennuksen ulkonäkö muuttuu terassin ra-
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kentamisen ja kahden ikkunan muuttamisen ulko-oviksi. Tässä tapauksessa 

lupa saatiin, kun asiakas teki aikeistaan ilmoituksen rakennusvalvontaan. Ra-

kennuslupaa ei tarvita, koska kantavia rakenteita ei tarvitse muuttaa tai purkaa. 

Talotekniikan uusiminen vaatii työpiirustuksen ja vastaavan työnjohtajan. Riittä-

vän kokenut putkiasentaja voi toimia kohteen putkitöiden vastaavana työnjohta-

jana, mikä on kuitenkin hyväksytettävä rakennusvalvonnassa. Sama järjestely 

käy myös sähkötöissä. Sähkötyöt ovat kuitenkin luvanvaraisia, ja urakoitsijan 

tarvitsemat sähkötyöluvat voi tarkistaa turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekiste-

ristä. (Tukes)  

3.3 Mahdolliset myöhemmin tulevat korjaukset 

Ulkovuoraus 

 

Ilmaraon puuttuminen tuulensuojalevyn ja ulkovuorauspaneelin välistä saattaa 

aiheuttaa maalipinnan ennenaikaisen irtoamisen. Kun maalipinta on seuraavan 

huoltomaalauksen tarpeessa, koko ulkovuoren uusimista voidaan harkita. Mikäli 

koko ulkovuorauspaneeli päätetään uusia, koolataan uusi ulkovuoraus irralleen 

tuulensuojalevystä, jotta ulkovuoripaneeliin ja tuulensuojalevyn väliin saadaan 

aikaiseksi ilmarako. Mikäli ulkovuori puretaan, ennen ilmaraon koolauksen 

asentamista voidaan ulkoseinään asentaa uusi lisäeristelevy suoraan vanhan 

tuulensuojalevyn päälle. Ulkoseinän U-arvoa voidaan parantaa ja rakennetta 

tiivistää. Eristeenä kannattaa käyttää puupohjaisia eristelevyjä, jotka ovat omi-

naisuuksiltaan mahdollisimman lähellä alkuperäisiä rakennusmateriaaleja. 

Perustukset ja kuivatusjärjestelmä 

 

Perustuksia ei ollut tarpeellista uusia tai alkaa niiden raskaampiin korjauksiin. 

Perustukset voidaan kuitenkin myöhemmin varustaa vesieristyksellä. Vesieris-

teenä voidaan käyttää perusmuurilevyä tai bitumikermiä. Mikäli perustuksia kai-

vetaan auki, on samalla syytä asentaa salaojat ja rakennuksen nurkkiin salaoja-

kaivot. Salaojat eivät ole välttämättömiä, mikäli rakennuksen kellari pysyy edel-

leen kuivana, eikä kellaria oteta asumiskäyttöön.   
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Vesikatto 

 

Katon kunto oli hyvä, koska katto oli juuri huoltomaalattu. Mitään viitteitä katon 

vuodoista tai kosteusvaurioista ei löydetty. Mikäli katto olisi vuotanut jostain, 

olisi se tullut ilmi sisäpintojen värimuutoksina. Konesaumattu peltikatto on 40 

vuotta vanha ja huoltomaalattuna sen voi olettaa kestävän seuraavat 20–30 

vuotta. Seuraavan kerran, kun katto on korjaamisen tarpeessa, on suositeltavaa 

uusia se kokonaan. Kun katto uusitaan, voidaan siihen samalla asentaa nykyai-

kainen kondenssialuskatekermi. 

Lämmitysjärjestelmä 

 

Lämmityskattilalla oletettua käyttöikää on jäljellä noin 10–20 vuotta. Kun lämmi-

tyskattila on uusimisen tarpeessa, voidaan harkita lämmitysjärjestelmän muut-

tamista johonkin toiseen lämmitysratkaisuun. 

Ilmanvaihto 

 

Rakennuksen ilmanvaihto päätettiin toistaiseksi säilyttää painovoimaisena. Mi-

käli tulevaisuudessa päädytään parantamaan ilmanvaihtoa koneellisesti, ko-

neen säätöihin täytyy kiinnittää erityistä huomiota, ettei rakennuksen poistoil-

man mukana pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia huoneilmaan ja siten heiken-

tämään sisäilmanlaatua. Pelkkää koneellista ilmanpoistoa ei suositella, koska 

rakenteet eivät ole tarpeeksi tiiviitä pitämään epäpuhtauksia erillään huoneil-

masta ja korvausilman riittävä saatavuus ja hallinta on vaikeaa. Koneellinen 

tulo- ja poistoilma on kuitenkin houkutteleva vaihtoehto, koska se voidaan va-

rustaa lämmöntalteenotolla, mikä parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. 

Mikäli ratkaisuun joskus päädytään, vaatii se ammattilaisen toteuttaman huolel-

lisen ilmanvaihtosuunnittelun. 
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4 LOPPUSANAT 

Opinnäytetyön päätarkoitus oli suunnitella peruskorjaus vanhaan puutaloon, 

jotta siitä saadaan rakennettua turvallinen ja nykyajan asumisen vaatimukset 

täyttävä koti. Peruskorjauksen tarkoituksena oli säilyttää vanhan rakennuksen 

osia ja materiaaleja mahdollisimman paljon. Ennen peruskorjausta kohteeseen 

tehtiin yhdessä omistajan kanssa kuntoarvio, joka pohjautui KH 90- 00394 -

kortin ohjeeseen Kuntoarvio asuntokaupan yhteydessä. Yhdessä omistajan 

kanssa pohdittiin, mitä rakennuksessa todella on tarpeellista kunnostaa, kun 

laajaan peruskorjaukseen ryhdytään.  

Kuntoarviota ei lähdetty viemään eteenpäin tieteellisin keinoin, vaan se pohjau-

tui enemmän asiakkaan omiin kokemuksiin rakennuksesta ja korjausrakentami-

sen työkokemuksesta. Tutkimustyö haluttiin pitää mahdollisimman käytännön-

läheisenä. Peruskorjauksen peruslähtökohta oli remontoida mahdollisimman 

vähillä muutoksilla rakennettu talo, jonka käyttöikä pidentyisi seuraavilla 30 

vuodella. Peruskorjauksessa sivutettiin useita tyypillisiä ongelmakohtia, joita 

rintamamiestaloissa on esiintynyt, koska kuntoarviossa todettiin joidenkin tyypil-

listen riskirakenteiden olevan edelleen niin hyväkuntoisia, ettei niille ole tarvetta 

suorittaa raskaita korjauksia. 

Vanhojen rakennusten korjaaminen on täysin erilaista ja haastavampaa kuin 

uusien rakennusten rakentaminen. Lähdeaineistoa kerättäessä havainnoitiin 

yleisimmäksi vanhojen puutalojen rakennusvirheeksi jälkeenpäin tehdyt korja-

ukset ja muutokset. Useissa vastaavissa kohteissa juuri 1980 -luvulla tehdyt 

muutokset ovat saattaneet pilata suuren osan rakennusta. Työn kohteessa ei 

kuitenkaan huomattu, että jälkeenpäin tehdyillä korjauksilla olisi kovin pahoja 

rakennusvirheitä tehty. Muutama epäkohta oli syntynyt 1970-luvun peruskorja-

uksen yhteydessä, mutta suurempia rakennusvirheitä ei havaittu. 

Peruskorjauksen suunnittelua helpotti huomattavasti se, että kohderakennus oli 

poikkeuksellisen hyväkuntoinen. Mitään suurempia vaurioita eikä mikrobikas-

vustoa löydetty. Rakennuksen rakennuspaikka oli ihanteellinen, koska se seisoi 

maastonmuodoltaan tontin korkeimmassa kohdassa. Kaikki pintamaiden kallis-
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tukset johtavat rakennuksesta pois päin. Rakennuksen räystäät olivat pitkät, 

mikä oli selvästi pitkittänyt ulkovuorauspaneelin kestoikää. Tuleva peruskorjaus 

oli hyödyllinen kuntoarviossa, koska pintamateriaaleja voitiin purkaa huoletta 

niistä kohdista, joista riskien arveltiin syntyvän. Esimerkiksi kylpyhuoneen ulko-

seinä voitiin avata kokonaisuudessaan  koska kylpyhuone olisi joka tapaukses-

sa remontoitava. Ulkoseinän avaamisella voitiin todeta, ettei kosteus ole pääs-

syt ulkoseinään. 

Tutkimuksessa huomattiin, että suurimpia ongelmia jälleenrakennusajan pienta-

lojen korjaamisessa on vanhojen rakennusmateriaalien yhdistäminen nykyaikai-

siin materiaaleihin ja rakennustekniikoihin. Esimerkiksi yksi tyypillisimmistä ra-

kennusvirheistä rintamamiestalojen korjauksessa on tiiviin höyrynsulun asenta-

minen puurunkoiseen rintamamiestalon seinään. Tämä toimenpide on aiheutta-

nut poikkeuksetta vain vahinkoa, koska seinärakenteen toimivuus on muuttunut 

niin radikaalisti ettei sen kosteuskäyttäytymistä ole enää ymmärretty eikä osattu 

hallita.  

Kohdetalon lisälämmöneristämisessä haluttiin välttää tyypilliset rakennusvirheet 

ja siksi seinärakenne haluttiin jättää niin sanotusti hengittäväksi. Kohteen lisä-

lämmöneristämisessä päädyttiin puukuitupohjaisiin eristeisiin ja ainoastaan il-

mansulkupaperiin höyrynsulkumuovin sijasta.  

Peruskorjaussuunnitelmaa luonnosteltaessa harkittiin rakennuksen lisäläm-

möneristeeksi tiiviitä SPU-eristelevyjä. SPU-eristeillä olisi tavoitettu parempi U-

arvo, mutta alkuperäinen rakenne olisi muuttunut merkittävästi. Kun asiaa oli 

tutkittu, todettiin, ettei ilmanvaihto toimi enää painovoimaisena, koska ulkosei-

nästä tulee paljon tiiviimpi kuin alkuperäinen seinä. Tämäntyyppinen korjaami-

nen olisi vaatinut koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon, jotta korvausilman 

saantia olisi voitu hallita. Mikäli koneelliseen ilmanvaihtoon olisi päädytty, olisi 

rakennus pitänyt tehdä erittäin tiiviiksi, ettei koneellinen poistoilma olisi imenyt 

rakenteista epäpuhtauksia. Tämä olisi luultavasti huonontanut sisäilman laatua 

merkittävästi. Idea alkuperäisten materiaalien kunnioittamisesta olisi näin ollen 

romuttunut. 
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Kun rakennus saadaan peruskorjaukseltaan valmiiksi ja siihen voidaan muuttaa 

asumaan, tulee muistaa, että rakennus vaatii jatkuvaa kunnossapitoa ja tarkkai-

lua. Rakennukseen olisi hyvä laatia huoltokirja tehtäväluetteloineen, jolla voi-

daan seurata säännöllisesti rakennuksen kuntoa. Tulevia mahdollisia korjauksia 

on hyvä alkaa suunnitella ajoissa, jotta niitä voidaan mahdollisesti toteuttaa sa-

manaikaisesti tai ajoittaa ne mahdollisimman otolliseen vuodenaikaan. 

Tutkimustyön tekeminen antoi arvokasta tietoa ja käytännön taitoa asiakaskon-

taktin luomisesta. Kirvesmiestyökokemus vastaavista kohteista helpotti tutki-

muksen tekemistä merkittävästi. Tutkimustyö oli opettavainen kokemus asian-

tuntijana työskentelystä vanhoissa rakennuksissa. Kokemuksesta on varmasti 

suurta käytännön hyötyä tulevaisuudessa, etenkin yrittäjäksi ryhtymisessä. 

Peruskorjaus onnistui hyvin ja täyttää sille asetetut vaatimukset. Vanhoista tyy-

pillisistä virheistä otettiin oppia, jottei niitä enää tulevaisuudessa pääse synty-

mään, kun vanhoja rakennuksia korjataan. Kohderakennuksesta tulee hyvä ja 

turvallisesti asuttava koti useiksi vuosikymmeniksi ja se kannatti ehdottomasti 

korjata ja säästää jälkipolville. 
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