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• Tuottaa tarvittava lähtötieto peruskorjauksen 
suunnitteluun

- Peruskorjauksen tarkoituksena on uusia rakenteet sellaisiksi, että 

seuraavia suurempia korjauksia tarvitaan vasta peruskorjausjakson 
päättyessä, noin 30…35 vuoden kuluttua. Siksi peruskorjausta 
suunniteltaessa tulisi valita sellaisia pitkäikäisiä korjausmenetelmiä, 
joilla voidaan saavuttaa vähintään 30…35 vuoden tavoitekäyttöikä. 

• Selvittää kuitulähteet ja muut mahdolliset 
sisäilmaa heikentävät tekijät
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Rakenne- ja 

kosteustekninen 

kuntotutkimus 

sisältää erilaisia 

tutkimusmenetelmiä 

rakenteiden

kunnon ja toimivuuden

määrittelemiseksi
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Tutkimusmenetelmät

• Piha-alueet, julkisivut

• Alapohja ja ryömintätila

• Ulkoseinät, ikkunat

Väliseinät, kotelorakenteet

• Vesikatto, yläpohja

• Sisäilma

• IV

• Haitta-aineet

• Aistinvarainen

• Rakenneavaukset + mikrobinäytteet, 
aistinvarainen, T/RH, 
pintakosteusmittaukset ja viillot, 
merkkiainekoe, suunnitelmat

• Rakenneavaukset+mikrobinäytteet,

merkkiainekoe, suunnitelmat

• Rakenneavaukset, merkkisavu

• Aistinvarainen

• Pölyn koostumus, kuidut, VOC, 
painesuhteet, radon, T/RH, CO2

• Aistinvarainen, pölyn koostumus, 
painesuhteet

• Rakenneavaukset, laboratorioanalyysit
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Kuva: Pentti; M & Hyypöläinen T. Ulkoseinärakenteiden kosteustekninen suunnittelu,. TTY, 1999.

Riskirakenteet, 

vaurioituneet rakenteet, 

merkitys 



21.12.2016

Piha-alueet
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Tulokset ja toimenpidesuositukset 

• Pintamaan muotoilu ohjaa sade- ja sulamisvesiä rakennusvierille.

• Itäsivun piha-alueilla sade- ja sulamisvedet imeytyvät maaperään, koska 
ne eivät ohjaudu sadevesikaivoihin puutteellisten kallistusten takia. 

• Itäsivulla olevat tiiliruukkusalaojat eivät ole enää toimintakuntoisia ja ne 
ovat liian ylhäällä kuivattaakseen perustuksia. 

• Länsisivulla olevat salaojat eivät muodosta yhdessä toimivaa 
kuivatusjärjestelmää 

• Läntiselle ulkoseinälinjalle asennettu patolevy toimii sokkelin 
ulkopuolisena vedeneristyksenä. Muilla alueilla ei ole ulkopuolista 
vedeneristystä ja tällä alueella perustusrakenteisiin kohdistuu suurempi 
kosteusrasitus

• Salaojajärjestelmä uusitaan, myös rakennuksen alle

• Perusmuurin ulkopuolinen vedeneristys, lämmöneristys ja sepelöinti 
alueilla, joilla sitä ei ole

• Sokkelihalkeamien korjaus

• Maanpinnan kaltevuutta parannetaan enemmän rakennuksesta poispäin 
viettäviksi, puu kaadetaan pohjoissivulta

• Sadevesikaivojen lisääminen

9



21.12.2016

Alapohja ja 

ryömintätila
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• Ikääntyneiden tai kosteusrasitettujen lattiapäällysteiden 
poistaminen. Maanvastaisille alapohjille asennetaan vesihöyryä 
hyvin läpäiseviä ja kosteusrasitusta kestäviä lattiapäällysteitä

• Alkuperäiset märkätilat peruskorjataan ja niiden vedeneristys 
toteutetaan esimerkiksi nestemäisenä siveltävillä vedeneristeillä

• Merkkiainekokeella alapohjien tiiveydessä todettiin puutteita

• Alkuperäisellä rakennuksen osalla kaksoislaatan 
mineraalivillaeriste ei ole mikrobivaurioitunut

• Ryömintätilat kunnostetaan (orgaanisen aineksen poisto, 
maanpinnan muotoilu, sepelöinti, tuuletuksen parantaminen) ja 
niihin tehdään helppokulkuiset aukot sekä valaistus

• Ryömintätiloihin sisätiloista vievät ovet ja luukut sekä epätiiviit 
alapohjan liittymät tiivistetään
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Tulokset ja 
toimenpidesuositukset 
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Ulkoseinät, ikkunat

ja julkisivu
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Tulokset ja toimenpidesuositukset

• Ulkoseinien sisäpintojen ilmatiiveyspuutteet korjataan 
rakennuksen alkuperäisellä osalla koko seinäpinnat 
huomioiden. Laajennososalla riittää liittymien 
tiivistyskorjaukset. Tiivistettäviä liittymiä ovat ulkoseinä-
alapohja-, ulkoseinä-väliseinä, ulkoseinä-ikkuna- ja ulkoseinä-
yläpohjaliittymät sekä rakenteiden läpiviennit.

• Huoneen B130 ulkoseinä-, väliseinä-, alapohja-, ja 
ikkunarakenteiden ilmatiiveyden parantaminen erillisen 
korjaussuunnitelman mukaisesti ennen peruskorjausta.

• Julkisivukorjaukset (vedenpitävyyden parantaminen, 
pellityksien uusiminen)

• Alkuperäiset ikkunat ja vesipellit uusitaan
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Väliseinät, 

kotelorakenteet ja 

välipohja
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Tulokset ja toimenpidesuositukset

• Väliseinien ja käytävätilojen epätiiviit läpiviennit tulee korjata 
siten, että ne täyttävät suunnitellut palotekniset vaatimukset 
eikä epäpuhtauksia, kuten mineraalivillaa kulkeudu sisätiloihin. 

• Koteloranteet olivat epätiiviitä ja likaisia. Kotelorakenteet 
puhdistetaan, niiden sisällä olevat putket eristetään niin että 
eristeen mineraalivillapinta ei ole avoin ja rakenne tiivistetään 
sisätilaan nähden peruskorjauksessa. Mahdolliset vaurioituneet 
levyrakenteet uusitaan. 

• Välipohjien pintakosteuslukemat normaalit, ikääntyneet 
lattiapäällysteet uusitaan peruskorjauksessa.
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Vesikatto ja yläpohja
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1968-osan vesikatto 1986-laajennososan vesikatto
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Tulokset ja toimenpidesuositukset

• Alkuperäisellä osalla ei toimenpidetarvetta

• Laajennusosan peruskorjaustarve ajankohtainen 5-10 vuoden 
kuluttua, lisätään myrskypellit

• IV-konehuoneen perustustapa tarkastetaan ja selvitetään 
korjaustarve

• Ikkunalyhtyjen korjaukset vedenpitäviksi ja paloteknisesti 
turvallisiksi

• Kulkureitti vesikatolle muutetaan helppokulkuiseksi ja 
turvalliseksi, talotikkaat uusitaan
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Sisäilma
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+ IV-kuitulähteet
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Ilmanvaihto toimiii erilaisten järjestelmien kokonaisuutena ja

käyttötiloihin voi kulkeutua mineraalivillakuituja kanaviston kautta.
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Tulokset ja toimenpidesuositukset

• Sisäilman laatua heikentävät ilmoitustaulut poistetaan/uusitaan 

• Siivouksen tehostaminen, yläpölyjen poiston sisällyttäminen 
siivousohjelmaan

• Alakattoritilöiden vaihtaminen esim. M1-luokisteltuun 
akustiikkalevyyn, alakattotilan mineraalivillapintojen 
ummistaminen ja alakattotilan puhdistus

• Kuitulähteiden poistaminen (IV ja alakatto- sekä kotelotilojen 
pinnoittamattomat putkieristeet)

• Ilmamäärien riittävyyden tarkistaminen tiloissa B138 ja B202

• Rakennuksen painesuhteet eivät ole tasapainossa ja 
ilmamäärissä riittämättömyyttä.

• Ennen peruskorjausta IV-koneet huolletaan, poistetaan 
mineraalivillakuitulähteet tai pinnoitetaan avoimet 
mineraalivillakuitupinnat. Ilmanvaihtokoneet ja kanavisto 
puhdistetaan, tiivistetään rakenteet ohivirtauksen 
poistamiseksi ja tarkastetaan ilmavaihdon säädöt, 
huonekohtaiset ilmamäärät ja ilmanjako.
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Haitta-aineet
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Asbestipitoisia materiaaleja
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Asbestipitoisia materiaaleja
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Tulokset ja 
toimenpidesuositukset

• Ei muita haitta-aineita kuin asbestia

• Musta asbestipitoinen liima muutamassa kohdin pienillä aloilla 
näkyvillä. Asbesti tiukasti kiinni bitumiliimassa, eli 
käytännössä asbestikuituja ei irtoa juuri lainkaan

• Murtumille suosittelemme kapselointia paikkaamalla. 
Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaan 
asbestipurkutyölupaa tai -ilmoitusta ei tarvita 
kertaluontoiseen ja lyhytkestoiseen työhön, kuten 
asbestipitoisen, ei murenevan lattiamateriaalin pinnoituksen. 
Työssä on kuitenkin noudatettava Valtioneuvoston asetusta 
798/2015 asbestityön turvallisuudesta. 

• Haitta-aineiden oikea käsittely ja purkumenetelmät 
peruskorjauksen yhteydessä
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Kiitos! 
Kysymyksiä?




