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• Puun vauriomekanismit
• Lisäeristämisen periaatteet
• Kosteusvaurioiden korjaus
• Puurakenteiden korjaus esimerkkejä

1



BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT
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PUUN VAURION AIHEUTTAJAT
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FYSIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

AURINKO KOSTEUSLÄMPÖTILAMUUTOKSET

•UV- säteily hajottaa puun 
linkniiniä

•Vaikuttaa voimakkaasti 
puun lämpö ja 
kosteusoloihin

•Kuivuessaan puu 
halkeilee…

•Vapaa vesi pääsee 
tunkeutumaan 
halkeamiin…

•Kosteus aiheuttaa 
biologisia vaurioita…

•Lämpötila vaikuttaa 
kosteuteen ja 
kosteusliikkeisiin 

Jatkuu…

sauli@paloniitty.fi
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BAKTEERIT

•Mm. 
Sädesienet

HOMEET

•Yli  10 000 
lajia

HYÖNTEISET

•Tupajumi
•Hevosmuurahainen
•Tuomaanjumi
•Ruskojumi
•Jalokuoriainen
•Kuolemankello
•Lieriökärsäkäs
•Ym.ym.

LAHOT

•Valkolaho
•Ruskolaho
•Katkolaho
•Lattiasieni
•Saunasieni
•Kellarisieni
•Laakakääpä

KOSTEUS

RH %

PAINO-%

Yli 70

Yli 18

75-95

20-40

90-98

22-80

Yli 95

tuore

SINISTÄJÄ-
SIENET

30-120

BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

sauli@paloniitty.fi

Käyttää 
ravinnokseen 
ensisijaisesti 

sokereita

Käyttää 
ravinnokseen 

ligniiniä = puun 
lujuus 

menetetään
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BAKTEERIT

BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

•Epämiellyttävä maan tai kellarin haju

•Puuaines yleensä kovaa

•Yleisin ja pahin on SÄDESIENET (Actinomycetes) (Sienirihmastoa muistuttava 
kasvutapa)  Sädesientä pidetään kosteusvaurioindikaattorina. Aiheuttaa 
useimmiten terveyshaittoja

•Korjauksissa saastuneet pinnat ja niiden ympäristö desinfioidaan tai 
liekitetään ja desinfioidaan

sauli@paloniitty.fi
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HOMESIENET

BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

•Puuaines kovaa ja monesti kuivan näköistä 

•Kasvaa ainoastaan materiaalin pinnassa ja pinnalla

•Saa ravintonsa materiaalin pinnalla olevista epäpuhtauksistakin

•Haisee yleensä voimakkaasti 

•Ilmankosteus yli 75%

• Korjauksissa ensisijaisesti saastuneet materiaalit vaihdetaan tai vähintään 
liekitetään ja desinfioidaan tai joissain tapauksissa pelkkä desinfiointi voi tulla 
kysymykseen

sauli@paloniitty.fi

HOMEEN KASVU SAHATAVARASSA

7

HOMESIENET

sauli@paloniitty.fi
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LAHOTTAJASIENET

BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

VALKOLAHO  
Esiintyy kasvavissa puissa (etenkin lehtipuissa) Puu on säilyttänyt muotonsa, mutta on pehmeää, 
kuitumaista ja vaaleata/valkoista.  

KATKOLAHO
Puun pinnalla ei näkyvää rihmastoa. Puu säilyttää alkuperäisen muotonsa ja kovuutensa pitkään. 
Puu harmaata. Ulkopinta kuutioitunut ja irtoaa ruutumaisesti. Pinnan alta terveen näköistä, mutta 
katkeaa helposti kohtisuoraan syitä vastaan kuormitettaessa.  

RUSKOLAHO
Puu värjäytynyt ruskeaksi, kutistunut, haurastunut ja rikkoutunut kuutioiksi.  

KASVAVAN PUUN LAHOTTAJASIENET

sauli@paloniitty.fi
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LAHOTTAJASIENET

BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

Lattiasieni (Serpula lacrymans)  
Esiintyminen: Vaarallisin useista lahottajasienilajeista. Sen tuntee ruosteenruskeasta  itiöemästä, joka 
ilmestyy lahoavan puun pintaan. Lattiasieni kehittyy ja kasvaa paikoissa, missä puun kosteus on yli 20 
%, tuuletus on huono ja lämpötilan vaihtelut pientä. Päästyään kasvussa hyvään alkuun se saattaa 
turmella myös sellaisia rakenteita, jotka eivät muuten ole laholle alttiit. Se voi levitä 
rihmastojänteiden (ritsomorfit) avulla jopa huonekaluihin.  Haitat : Lahosienten haitta on suuri 
huonosti ilmastoiduissa rakenteissa. Ohjeiden mukaan rakennetussa talossa ei lahosta pitäisi olla 
mitään haittaa, paitsi maan kosteuden kanssa suorassa yhteydessä olevissa rakenteissa, jotka voidaan 
kuitenkin tehdä ns. kestopuusta lahoamisen estämiseksi. 

Saunasieni (Gloeophyllum trabeum)   
Saunasieni sietää enemmän kuumuutta kuin muut sienet ja sen vaaleita rihmastoja näkee jatkuvasti 
käytettyjen kosteiden saunojen rakenteissa. Saunasieni turmelee saunaa, mikäli tuuletus on huono.  

Kellarisieni (Coniophora puteana)   
Esiintyy usein kellareissa ja muissa kosteissa olosuhteissa. Muodostaa rihmastojänteitä, jotka ovat 
kuivinakin sitkeitä.  

Laakakääpä (Antrodia sinuosa)  
Toimi lahottajana ulkona ja rakennuksissa.  

RAKENTEITA LAHOTTAVAT SIENET
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SINISTÄJÄSIENET

BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

•Puun pinta värjäytynyt mustaksi, ruskeaksi tai siniseksi

•Puuaines kovaa, ei aiheuta lujuuden heikkenemistä – esteettinen haitta…

•Puuaineksen kosteus 30-120% 

•Voidaan välttää vain tuoreen puun riittävän nopealla kuivauksella ja/tai 
kyllästämisellä (esim. peruskylläste)

•Sinistyminen tapahtuu puun solukossa ja hionta tai veistäminen ei auta

•Sinistymistä voi vaalentaa kloriti- tai laimealla suolahappopesulla

sauli@paloniitty.fi
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HYÖNTEISET

BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

Tikaskuoriainen, tummat käytävät, halkaisija n. 2 mm  
Puupistiäiset, jauhoiset, halkaisijaltaan n. 10 mm:n käytävät  

- Ei torjuntaa, tarkastus ennen käyttöä. 
- Vioitusta puuosassa . 

Kaarnakuoriaiset, selvät kuviot puuosan pinnassa  
Papintappaja, leveät käytävät , ulostuloreikä n. 10 mm  
Hirsikytry, kapeat käytävät, n. 2 mm:n ulostuloreiät  

- Puuaineen tarkastus, kaarnan poisto. 
- Vioitusta kaarnan alla.  

METSÄSSÄ TAPAHTUVAT HYÖNTEISVAURIOT

sauli@paloniitty.fi
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HYÖNTEISET

BIOLOGISET 
VAURION AIHEUTTAJAT

Kuolemankello, naksutus, ulostuloreiät  n. 2 mm  
Lieriökärsäkäs, ulostuloreiät n. 1-1.5 mm  
- Painekyllästetty puu korjauksiin - Vioitusta lahoavassa puussa  

Tupajumi, lämpimässä, ulostuloaukot  1.5-2 mm  
- alle -25 oC:n lämpötila tappaa tupajumin   - Vioitusta terveessä puussa  

Tuomaanjumi 2-3 mm ja Hirsijumi 2 mm aukot, havupuussa, viileässä  
Ruskojumi, viileässä, 2-3 mm:n ulostuloaukot, lehtipuussa  
- Saastuntalähteiden poisto läheisyydestä, painekyllästetty puu korjauksiin 

Jalokuoriainen, n. 10 mm:n käytävät  ja lentoaukot  
-Yleensä ei kaipaa torjuntaa 

Hevosmuurahainen, pitkiä sileäpintaisia koloja   
- torjutaan kohderuiskutuksella (esim. malationi),  
- korjauksiin, puun pinta- ja upotuskäsittelyt eivät suojaa 

RAKENTEISSA ESIINTYVÄT HYÖNTEISVAURIOT

sauli@paloniitty.fi
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HOMEHTUMISRISKI
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HOMEHTUMISRISKI
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HOMEHTUMISRISKI
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HOMEHTUMISRISKI

LISÄERISTÄMINEN
VAIKUTUKSET

• Rakenteen rakennusfysikaaliseen toimintaan?
• Rakennuksen ilmatiiviyteen?

• Energiankulutukseen?
• Viihtyvyyteen?

Hankesuunnittelu Suunnittelu Toteutus Seuranta
Tiiviysmittaus
Ilmavuotojen paikannus
Rakenneavaukset

Materiaalivalinnat
Rakennusfysik. Suun.
Ilmanvaihto

Työmenetelmät
Tiiviysmittaus
Puhdas työmaa

Tiiviysmittaus
Seurantamittaukset
Ilmanvaihdon mittaukset

sauli@paloniitty.fi



VAIPPA
40 %

LÄMMIN 
KÄYTTÖ-

VESI
30 %

ILMAN-
VAIHTO

30 %

IKKUNA 
JA OVET

35 %

ULKO-
SEINÄ
25 %

YLÄ-
POHJA

35 %

ALA-
POHJA

5 %

Talon 
kokonaisenergiakulutuksen 
jakauma keskimäärin.

Talon vaipan 
energiakulutuksen jakauma 
keskimäärin.

sauli@paloniitty.fi

+20 C

RH 50%  
9 g/m3

-10 C

RH 90%  
2 g/m3

-10 Pa+ 10 Pa

sauli@paloniitty.fi



Sääd
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Laskentatiedot: ulkoilma -20 C, RH 90 %. Sisäilma +20 C, RH 30%. Aika 10 vrk

Kosteutta 
tiivistyy hirren 

pintaan 
50g/m2
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Paljonko säästyy rahaa kun vaihdat ikkunat?

1. Alkuperäinen tilanne 3-lasinen ikkuna  U-arvo = 1,7
2. Vaihdetaan ikkunat nykyaikaisiin 

matalaenergiaikkunoihin U-arvo = 0,9

Kuinka paljon säästät vuodessa?

Lähtöarvot:
• Ikkunoiden pinta-ala 25m2.
• Energian hinta 0,1 €/kWh

Qjoht = 
(1,7-0,9) x 4500 C x 24h

1000
=  86 kWh/m2v    

=  86 kWh/m2v  x  25 m2  x 0,1 €/kWh  =  220 €

sauli@paloniitty.fi

Paljonko säästyy rahaa kun vaihdat ikkunat?

Ikkunoiden vaihtourakkahinta esim. 15 000€

Takaisinmaksuaika ilman rahoituskuluja:

220 €

15 000 €
=  68 v



U-arvo = Rakenteen lämmönläpäisykerroin

sauli@paloniitty.fi
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Laskennallinen U-arvo

Esimerkki OK-talo ”rintamamiestalo”
• Lähtötiedot:

sauli@paloniitty.fi

Johtuva energia m2 U-arvo Energiakulutus kWh/v
Ulkoseinät 150 0,8 11520
YP 100 0,8 7680
AP 80 0,3 2304
Ikkunat 20 1,7 3264
Ovet 10 2 1920

360

Ilmanvaihto / vuotoilma
Ilmavuotoluku 10 4800
Ilmanvaihto 0,5/h 4800

YHTEENSÄ 36288



Esimerkki OK-talo ”rintamamiestalo”
• Energiansäästötoimenpiteet:

sauli@paloniitty.fi

m2 Materiaalit Työ
Ulkoseinän lisäeristys / 
uusiminen 150 10 000 € 10 000 €
YP lisäeristys / uusiminen 100 7 000 € 10 000 €
Kellatin lisäeristys 80 2 500 € 2 500 €
Ikkunat uusiminen 20 6 000 € 4 000 €
Ovet uusiminen 10 3 000 € 1 000 €

Ilmavuotoluku paranee 50% 5
Ilmanvaihto tulo-poisto LTO 
50% 0,5/h 6 000 € 4 000 €

YHTEENSÄ 34 500 € 31 500 €

YHTEENSÄ 66 000 €

Esimerkki OK-talo ”rintamamiestalo”
• Energiansäästö:

sauli@paloniitty.fi

Johtuva energia m2 U-arvo Energiakulutus kWh/v
Ulkoseinät lisäeristys / uusiminen 150 0,3 4320
YP lisäeristys / uusiminen 100 0,2 1920
AP 80 0,3 2304
Ikkunat uusiminen 20 0,8 1536
Ovet uusiminen 10 0,9 864

360

Ilmanvaihto / vuotoilma
Ilmavuotoluku paranee 50% 5 2400
Ilmanvaihto tulo-poisto LTO 50% 0,5/h 2400

YHTEENSÄ 15744



Esimerkki OK-talo ”rintamamiestalo”
• Takaisinmaksuaika:

sauli@paloniitty.fi

Energiansäästö 20544kWh/vuosi

Investointi 66 000 €

Eenrgiansäästö € 1 438 €

Takaisinmaksuaika 46vuotta

KOSTEUSVAURIOIDEN KORJAUS

1. KUIVATUSJÄRJESTELMÄT
2. MAANVASTAISET RAKENTEET
3. ULKOSEINÄT
4. VESIKATTO JA YLÄPOHJA
5. MÄRKÄTILAT
6. LVI-TEKNIIKKA JA MUUT SISÄILMAONGELMAT
7. PURKU- PUHDISTUS- JA KUIVATUSOHJEET

sauli@paloniitty.fi



1. KUIVATUSJÄRJESTELMÄT

1a. Pihantasaus ja sadevedet.
Sade- ja sulamisvesien poisjohtaminen rakennusten katoilta ja 
vierustoilta.

1b. Salaojat.
Maan sisällä liikkuvan veden poisjohtaminen.

1c. Routavauriot.
Rakenteiden routasuojaus ja kuivatusjärjestelmien jäätymisen 
estäminen.

sauli@paloniitty.fi

Käytettyjä korjausratkaisuja:
•Maanpinnan muotoilu 1:20
•Istutusten poistaminen tai siirtäminen
•Painanteiden / ojien tekeminen
•Asfaltointi ja sokkelin raon tiivistäminen
•Sadevesiviemäröinti
•Vesirännien asennus syöksytorvineen
•Kattovesien poisjohtaminen

1. KUIVATUSJÄRJESTELMÄT

sauli@paloniitty.fi



1. KUIVATUSJÄRJESTELMÄT
Korjaustöistä laaditaan seuraavia suunnitelmia tarpeen mukaan:
•pihan pinnantasaussuunnitelma
•nykyisen sadevesijärjestelmän korjaussuunnitelma
•routasuojauksen korjaussuunnitelma
•veden- ja kosteuseristysten korjaussuunnitelma
•pihasuunnitelma tai istutussuunnitelma
•louhinta- ja/tai kaivusuunnitelma

Suunnitelmassa noudatetaan korjausohjetta, sekä tähän soveltuvia 
määräyksiä ja ohjeita, esimerkiksi seuraavia julkaisuja:
•Talonrakennuksen maatyöt, RT 14-10636 ET, MaaRYL 2000
•Pohjarakennus määräykset RakMK B3 (RT RakMK-20186)
•Kosteus, RakMK C2, (RT RakMK-21099) täydennettynä Rakennusten ja 
tonttialueiden kuivatus, RIL 126-1987
•Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet, RIL 107-2000
•Rakennuspohjan ja tonttialueen kuivatus RT 81-10427
•Pihojen pohja- ja päällysrakenteet RT 81-10556
•Asuntojen yhteiset piha- ja leikkialueet RT 93-10552
•Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, RakMK D1, (RT RakMK-20728)
•Maku 2001,Rakennuspohjien ja piha-alueiden maarakenne- ja kuivatusopas, 

sauli@paloniitty.fi

2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2a. Maanvastainen betonilaatta. 
Lämpö-, ja kosteustekninen toiminta kokonaisuutena.

2b. Kaksoislaatta tai puukorotettu lattia. 
Maanvastainen betonilaatta, jonka päällä puukorotus tai kelluva 
betonilaatta.

2c. Ryömintätilainen puinen alapohja 

2d. Ryömintätilainen betoninen alapohja 

2e. Kellarin seinät.

2f. Sokkelit. 

sauli@paloniitty.fi



2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2a. Maanvastainen betonilaatta. 

Korjaukset yleensä:
Rakennuksen ulkopuoliset kuivatusjärjestelmät kuntoon

Kevyet korjaukset  (diffuusiokosteus):
Vesihöyryä läpäisevä mutta kosteutta kestävä pinnoite (Zp alle 50) 
Tilan lämmityksen ja tuuletuksen tehostaminen

Kevyet korjaukset (kapillaarikosteus):
Materiaalien ja niiden kiinnityksen kestävyys 100% RH. 
Materiaalin tulee pystyä imemään kapillaarisesti vettä enemmän 

kuin alapuolinen betoni. 
Kosteutta kestäviä ja läpäiseviä materiaaleja ovat esim. tiililaatat, 

jotkut kivi ja puristelaatat, paljas betonilattia tai mosaiikkibetoni. 
Myös vesihöyryä läpäisevää pölynsidontakäsittelyä tai maalia 

voidaan tapauskohtaisesti harkita. (Perinteiset betonilattiamaalit 
eivät yleensä ole vesihöyrynläpäiseviä)

sauli@paloniitty.fi

2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2a. Maanvastainen betonilaatta. 

Keraaminen laatoitus
Toiminta perustuu keraamisten laattojen ja laattasaumojen 
vesihöyrynläpäisevyyteen, jolloin alapohjarakenteen kosteus haihtuu 
vähitellen sisäilmaan. Lasittamattomat laatat läpäisevät vesihöyryä 
jonkin verran lasitettuja laattoja enemmän. Keraamisen laatoituksen 
huonona puolena pidetään niiden kylmyyttä, mikä vaikuttaa asuintiloissa
oleskelumukavuuteen. 
Tiivistäminen kosteutta läpäisemättömillä aineilla
Tietyissä tapauksissa kostea betonilaatta tai sen reuna-alue voidaan 
pinnoittaa huonosti vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla. Yleisimmin 
käytetään epoksi- tai akryylikäsittelyä. Käsittelyn avulla kostealle 
alueelle voidaan valita pinnoitteeksi parketti, laatoitus tai muovimatto. 
Osa kosteutta läpäisemättömistä pinnoitteista soveltuu sellaisenaan 
kulutuspinnaksi kuten epoksilattiat. Tiivistävä käsittely voidaan asentaa 
myös seinän alaosaan jalkalistan korkeudelle, jolloin on mahdollista 
valita jalkalistoiksi puulista … homesuojakäsittely.

sauli@paloniitty.fi



2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2a. Maanvastainen betonilaatta. 

Tuuletettava lattia
Tuuletetun lattian suunnittelussa tulee ottaa huomioon seuraavat seikat:

•Lattiarakenteen tuuletusta on yleensä tarpeen tehostaa koneellisesti.

•Ennen tuuletuksen asentamista on syytä poistaa ainakin vaurioituneet 
liima- ja tasoitekerrokset ja tehdä tuuletuslattia puhtaalle betonipinnalle 
sekä tiivistää laatassa olevan halkeamat ja sen liittymät muihin rakenteisiin.

•Kun kosteus nousee diffuusiolla, tuuletusraon korkeus riippuu ilmaraon 
pituudesta ja maan lämpötilasta. Yleensä noin 7 mm rako on riittävä, 
joissain tapauksissa noin 2,5-3 mm voi olla riitättävä.

•Kun kosteus nousee kapillaarisesti, tuuletusraon korkeus riippuu paljon 
betonilaatan paksuudesta ja lujuudesta. Heikolla ja ohuella betonilla 
tuuletusraon korkeus tulee olla vähintään 20 mm.

sauli@paloniitty.fi

2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2a. Maanvastainen betonilaatta. 

Lämmenneen maapohjan jäähdyttäminen, kuivattaminen ja 
alipaineistaminen

Tämä korjaustapa on mahdollinen tapauksissa, joissa maapohja on 
lämmennyt ja sen alla on oleva tuuletuksen sopiva putkisto tai ilmaa 
läpäisevä kevytsora tai maakerros, jossa ei ole merkittävästi 
kapillaarista kosteutta.

Lämpöä tuottava, vaurioita aiheuttava kanaali tai putki lisäeristetään tai 
siirretään pois laatan alta.

Lattian alla olevaan esimerkiksi radonin poiston takia asennettuun 
putkistoon liitetään koneellinen poisto

Radonkaivoratkaisut, kun maaperä on ilmaa hyvin läpäisevää

sauli@paloniitty.fi



2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2a. Maanvastainen betonilaatta. 
Koko rakenteen purkaminen ja uuden rakentaminen
•Alapohja on syytä uusia, jos vanha laatta on kovin rapautunut. 
•Uusimiseen kuuluu seuraavat vaiheet:

omaanvaraiset betonilaatat ja alustäytöt puretaan,
oasennetaan tarvittaessa rakennuksen sisäpuolelle salaoja tai 
varmistetaan muuten täyttökerroksen liittyminen 
salaojajärjestelmään,
ovaihdetaan laatan alla oleva maatäyttö kapillaarisen kosteuden 
nousun katkaisevaksi,
oasennetaan lattian alle kauttaaltaan lämmöneristys
ovaletaan uusi alapohjalaatta.

okapillaarisen kosteuden nousun katkaisevana kerroksena voidaan 
käyttää tiivistettyä kevytsoraa, joka tuuletetaan koneellisesti ja 
poistetaan alapohjaan kulkeutuva haitallinen kosteus.
oLattioita uusittaessa voidaan käyttää samaan aikaan lämmöneristeenä 
ja kapillaarisen nousun estävänä kerroksena toimivia erityismateriaaleja 
tai geokomposiitteja.

sauli@paloniitty.fi

2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2a. Maanvastainen betonilaatta. 
Rakenteen alla oleva orgaaninen aines
•Tasapainotetaan ilmanvaihto ja tiivistetään lattian läpimenot ja seinien liittymät
•Alipaineistetaan lattiarakenne (Platon- tai Nivell-lattia),
•Jos vaurio on vain lattia alla olevassa maassa (esim. rakennusjäte) voidaan 
maaperä alipaineistaa esim. radonin imujärjestelmien tyyppisillä menetelmillä.
Lattian sisään ulottuvat puurakenteet
Silmin nähden laho tai homeinen puu-, eriste- ja levytavara poistetaan siten, 
että vaurioituneen osan lisäksi vielä noin 50 cm terveeltä näyttävää materiaalia 
poistetaan.
Pinnoitteiden poisto
Maton liimauksessa ja alapinnassa olevan homeen ja vaurioituneiden liimojen ja 
tasoitteiden poistamiseksi matto ja tasoitteet poistetaan. Jos maton alapinta on 
voimakkaasti värjäytynyt, siinä on selvää hajua tai mikrobivaurio, betonipinta 
hiotaan tai jyrsitään puhtaaksi.

sauli@paloniitty.fi



2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2a. Maanvastainen betonilaatta. 
Hyvä muistaa:

Maaperän suhteellinen kosteus on lähes aina 100 %, mutta joskus se 
voi olla myös alhaisempi. 

Kosteus voi kulkeutua vesihöyryn diffuusiolla kahteen suuntaan
Maaperän lämpeneminen laatan alla aiheuttaa kosteudensiirtymistä 

diffuusiolla sisäänpäin rakennukseen
Lämpötila maassa eristetyissä ei lattialämmitetyissä lattioissa on 

tyypillisesti 15-16 °C. Vain rakennuksen nurkissa lämpötila vaihtelee 1-2 
metrin kaistalla.

Rakenteille tulee olla kuivumismahdollisuus, käytännössä 
kuivuminen tapahtuu pääosin ylöspäin.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2a. Maanvastainen betonilaatta. 

Nousevan kosteuden määrä
Kapillaarisesti nouseva vesimäärä riippuu voimakkaasti betonin 
lujuudesta ja paksuudesta. Ohessa on laskettu esimerkkejä betonin läpi 
kapillaarisesti nousevan kosteuden enimmäisarvojen suuruusluokasta:
K 20, 50 mm laatalle noin 17,3 kg/m2 vrk
K 20, 100 mm laatalle noin 8,6 kg/m2 vrk
K 30, 50 mm laatalle noin 3,5 kg/m2 vrk
K 40, 50 mm laatalle noin 1,7 kg/m2 vrk
Diffuusiolla maasta nouseva kosteusvirta riippuu sisäilman kosteudesta 
ja betonin vesihöyrynläpäisevyydestä, 80 mm betonilaatalla se vaihtelee 
välillä 1,7? 12 g/m2 vrk.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2b. Maanvastainen kaksoislaatta. 

sauli@paloniitty.fi

2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2b. Maanvastainen kaksoislaatta. 

Käytettyjä korjausratkaisuja
Ulkopuoliset vedet ja salaojat kuntoon
Vaurioituneet puurakenteet poistetaan. Sokkeli lämmöneristetään ja / tai 

reunan lisälämmitys. 
Korvataan puukorotettu lattia kaksoislaattarakenteella.
Betonin pinnan tiivistäminen
Kermikaistat koolauksen alle
Ei laiteta lämmöneristystä betonilaatan päälle lainkaan. 
Harkitaan eristetilan tuulettamista. 
Putkivuodot korjataan. 
Putket siirretään näkyviin huonetiloihin tai suojaputkiin. Jos sisätiloihin 

siirrettävät putket ovat aikaisemmin luovuttaneen lämpöä perustukseen, tulee 
muutoksesta aiheutuvat mahdolliset routavaurioriskit ja niiden estämiseksi 
tarvittavat lisätoimenpiteet selvittää. Putkien siirtämisen aiheuttama lämpötilan 
aleneminen voi myös lisätä reuna-alueen kosteutta.

Silmin nähden homeinen puu-, eriste- ja levytavara poistetaan siten, että 
vaurioituneen osan lisäksi vielä noin 50 cm terveeltä näyttävää materiaalia 
poistetaan.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2b. Maanvastainen kaksoislaatta. 

Käytettyjä korjausratkaisuja
Mikäli alempi betonilaatta poistetaan kokonaan, tulee sen alle asentaa 80% 

lämmöneristeestä. 
Betonilaatan alapuolisen maa-aineksen kapillaarinen nousukorkeus 

selvitetään ja yleensä täyttö joudutaan uusimaan, täyttönä käytetään pestyä 
sepeliä halk. 6...32 mm.

Ulkoseinien alajuoksua voidaan nostaa kevytsoraharkolla jokaisen pystytolpan 
kohdalla. Kevytsoraharkot erotetaan kapillaarikatolla sekä betonista että 
puurakenteista. 

Lämmöneristyksellä estetään kylmäsiltojen muodostuminen.
Ilmatiiviydestä huolehditaan tiivistämällä kaikki mahdollisiksi arvioidut 

ilmavuotoreitit.
Osittain betoniin upotetut puuosat poistetaan.
Alipaineistus, joilla sekä kosteus että hajut poistetaan rakenteen sisältä. 
Sokkelit on eristettävä hyvin ja routaeristys rakennuksen ulkopuolelle. On 

myös huolehdittava, että sokkelin ja seinän liittymään ei synny kylmäsiltoja. 
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2b. Maanvastainen kaksoislaatta. 
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2b. Maanvastainen kaksoislaatta. 
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen alapohja  yleensä 

Pieniä korjauksia
Tehostetaan kesäaikaista tuuletusta.
Suljetut tuuletusaukot avataan. Lisätään puuttuvat tuuletusluukut.
Tehostetaan tuuletusta avaamalla/ tekemällä rakennuksen keskellä 

lämpimässä tilassa tuuletuskanava katolle esim. käyttämättömään piippuun.
Lisätään painovoimaista tuuletusta katolle asennettavalla huippuimurilla.
Tuuletuksen lisäämisen yhteydessä on aina huomioitava perustusten 

routimisriski ja ryömintätilassa tai alapohjarakenteessa olevien putkistojen 
jäätymisriski.

Ryömintätilan ilman kosteutta voidaan tehokkaasti vähentää kuivauskoneella. 
Pitkäaikaisessa käytössä tulee ottaa huomioon laitteen energiankulutus.

Läpiviennit (putkien kohdat), saumat ja kulkuluukut ja niiden liitokset 
tiivistetään.

Tehdään puuttuvat kulkuluukut
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen alapohja  yleensä 

Ryömintätilojen korjauksia
Luukut ja tiivistys: kaikkiin tiloihin kulku, rakenteen ilmatiiviys?
Purku ja puhdistus: kaikki eloperäinen aines poistetaan
Purkujätteistä saastunutta pintamaata poistetaan n. 50...100 mm
Ohut maakerros kallion päältä voidaan poistaa ja kalliopinta puhdistaa, jolloin 

ko. alueelle ei tarvita kapillaarikatkoa. 
Jos alustatilassa on veden pinta näkyvissä tai merkkejä sinne on joskus 

nousseesta vedestä, tulee sen syy selvittää ennen pintamaiden lisäyksiä yms. 
(salaojavika, salaojien lisäystarve, pumppukaivotarve tms.)

Puhdistettu ryömintätilan maanpinta kallistetaan salaojiin päin, kaltevuus 
määritetään tapauskohtaisesti rakennesuunnittelijan ohjeen mukaan. 
Suosituskaltevuus on 1:20.

Vettä keräävät painanteet kalliossa täytetään betonoimalla.
Jos salaojitustasoa ei voida laskea, on joissain tapauksissa nostettava 

ryömintätilan pohjaa karkealla maa-aineksella (sepelillä) tai kevytsoralla. 
Kevytsoraa ei voi ilman eritystoimenpiteitä käyttää vapaan vedenpinnan eli 
yleensä salaojitustason alapuolella, koska se kelluu.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen alapohja  yleensä 

Pintojen käsittelyt
Riskien takia kemikaalikäsittelyjä käytetään vain erikoistapaukissa 
suunnittelijan ohjeen mukaan. Tarpeetonta käsittelyä tule välttää. Kaikissa 
pintojen käsittelyissä tulee noudattaa käytettävän kemikaalin 
työturvallisuusohjetta. Myös mahdolliset haittavaikutukset muille materiaaleille 
on huomioitava.

Vaurioituneet pinnat voidaan käsitellä homeenestoaineella. Käsittelyt 
suoritetaan aina 0,5...1 m havaittua vauriopintaa laajemmalle. 
Homeenestoaineita käytetään yleensä puurakenteilla.

Pinnat, joihin vesi kondensoituu, ratkaistaan ensisijaisesti rakenteen 
kuivamista edistävällä rakenneratkaisulla ja / tai ilmanvaihdon avulla. 
Erityistapauksissa pinnat voidaan käsitellä kondenssinestoaineella.

Tarvittaessa voidaan suorittaa hajunpoistoa kuivasavu- eli vetyperoksidi- tai 
vastaavalla käsittelyllä. Hajunpoistoon voidaan käyttää myös otsonointia. Em. 
käsittelyt eivät poista itse mikrobikasvustoa vaan pelkän niistä materiaaleihin 
tarttuneen hajun.

Booraksin käyttö on selvitettävä tapauskohtaisesti. (esim. pohjavesialue)
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen puinen alapohja 

Pieniä korjauksia
Paikalliset lahovauriot korjataan korvaamalla vaurioitunut rakenne ja 

poistamalla vaurion syy.
Perinteisissä massiivisissa puukannattajissa pinnallisia laho- ja 

mikrobivaurioita voidaan poistaa vuolemalla lahonnut ja homehtunut puuaines 
palkin pinnasta pois. Jäävän rakenteen kantavuus tarkastutetaan tarvittaessa 
rakennesuunnittelijalla.

Ryömintätilan pohjalla jo oleva muovikalvo voidaan säilyttää, jos siitä ei ole 
ollut haittaa esim. hajua tai näkyvää kasvustoa. Mm. vuotovesiriskin takia 
muovikalvo tulisi olla rei’itetty.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2c. Ryömintätilainen puinen alapohja 

Raskaammat korjaukset
Vanhan alapohjan lisälämmönerityksen yhteydessä on myös ryömintätilan 

pohjalle suositeltavaa asentaa lisälämmöneristys
Maasta ryömintätilaan nousevaa kosteutta vähennetään EPS 50mm
Vanhan orgaanisella täytteellä eristetyn rossipohjan uusittava lämmöneristys 

tai lisäeristys on tehtävä kosteusteknisesti samoin toimivasta kosteutta 
sitovasta eristeestä kuten puukuitu- tai pellavaeristeestä. Eristystä ei ole 
suositeltavaa tehdä mineraalivillasta, joka joidenkin tietojen mukaan voi toimia 
ravinnelähteenä olemassa olevalle lattiasienelle.

Maasta pöngätyt puutolpat korvataan harkko, tiili- tai betonirakenteella. Myös 
kestopuiset tolpat on korvattava ainakin, jos kohteessa on lahovaurioita. 
Kivirakenteet erotetaan bitumikermillä puurakenteesta.

Alapohjarakenne mm seinien liitoskohdat tiivistetään mahdollisimman 
ilmatiiviiksi.

Tarvittaessa asennetaan koneellinen ilmanvaihto. Varmistutaan 
ryömintätilojen alipaineisuudesta muihin tiloihin nähden ja otetaan huomioon 
ryömintätilassa ja alapohjarakenteessa olevien putkistojen jäätymisriski sekä 
perustusten routimisriski.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen puinen alapohja 

Konee
llinen 
poisto
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen betoninen alapohja 
Käytettyjä korjausratkaisuja

Ryömintätilasta poistetaan siellä olevat orgaaniset rakennus- ja 
raivausjätteet, esim. betonilaudoitusten purku

Alapohjarakenne, seinien liitoskohdat ja läpiviennit tiivistetään 
ilmatiiviiksi.

Veden pääsy ulkoa ryömintätilaan estetään muuttamalla maanpinta 
rakennuksesta poispäin viettäväksi ja rakentamalla sadevesien 
poistojärjestelmä. Pohjaveden nousu ryömintätilaan estetään rakentamalla 
puuttuva salaoja tai korjaamalla virheellinen tai toimimaton salaoja.

Lisätään tuuletusaukkojen määrää. Tarvittaessa asennetaan koneellinen 
ilmanvaihto.

Maasta ryömintätilaan nousevaa kosteutta vähennetään asentamalla 
kapillaarikatkoksi ja haihtumista vähentäväksi kerrokseksi 200...300 mm 
pestyä raekoon 5/6/8...16/32 sepeliä tai kevytsoraa. Puhtaan kallion päällä 
ei tarvita kapillaarikatkoa.

Varmistutaan ryömintätilojen alipaineisuudesta muihin tiloihin nähden.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen alapohja 
Ilmanvaihto

Ryömintätilan ilman suhteellisen kosteuden tavoitearvo on 70 %. Korjauksen 
jälkeen on tilannetta seurattava kunnes toimivuudesta on varmistuttu 

Maanpinnan yläpuolella oleva ryömintätila voidaan tuulettaa 
painovoimaisesti. Tällöin noudatetaan seuraavia ohjeita: 

Ryömintätilan tuuletusaukkojen yhteispinta-alan tulee olla 0,5...1,0 
promillea ryömintätilan pinta-alasta.

Tuuletusaukot jaetaan tasaisesti ulkoseinälinjalle siten, että koko 
ryömintätila tuulettuu.

Aukkojen alareunan on oltava vähintään 150 mm maanpinnan 
yläpuolella, mutta mahdollisuuksien mukaan tätä korkeammalla.

Aukkojen vähimmäiskoon on oltava 150 cm2 sekä enimmäisvälin 6 m.
Ryömintätilassa oleviin väliseiniin ja tilaa osastoiviin palkkeihin tehdään 

vastaavat, mutta vähintään kaksi kertaa niin suuret tuuletusaukot kuin 
samalla virtausreitillä olevat ulkoilmaan avautuvat aukot.

Painovoimaisen tuuletuksen tuuletusaukot tulisi johtaa suoraan ulos, 
niissä ei saa olla tuulen vaikutusta estävää mutkaa esim. raitisilmaputkea. 
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen alapohja 
Ilmanvaihto

Ilmanvaihto 0,5 m3/h m2 on lämmityskaudella riittävä kaikissa 
ryömintätiloissa ja betonirakenteisissa ryömintätiloissa ympärivuotisesti.

Hyvin lämmöneristettyjen puualapohjien ryömintätiloissa ilmanvaihdon tulisi 
toukokuun alusta syyskuun loppuun olla ~3-5 m3/h m2. 

Alustatilan koneellinen ilmanvaihto voidaan varustaa termostaatilla joka 
säätelee ilmanvaihdon tehokkuutta alustatilan lämpötilan mukaan. Tällöin 
ilmanvaihto kytkeytyy esimerkiksi puolelle teholle alustatilan lämpötilan 
laskiessa alle + 5 °C. 

Poistoilmakanava viedään pääsääntöisesti omana kanavana vesikatolle asti. 
Jos koneellinen poisto katolle ei ole toteutettavissa, esim. korkeiden 
rakennusten korjauskohteissa ilmaa voidaan kuitenkin poistaa suoraan ulos 
raitisilmaputkella. Tällöin ulkoseinustalla poiston vaikutusalueella ei saa olla 
ikkunoita, muita korvaus korvausilmareittejä, ulko-oleskelutiloja tai poistoilman 
hajuista ei saa olla muuta haittaa. 

Poistokanavan puhaltimella on oltava erillinen hälytys vikatapausten varalta
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.

Ulkopuolinen salaojitus ja vedeneristys
Tehdään pintavesikorjaus.
Tehdään salaojien korjaus. Samalla tehdään pystysuuntainen 

salaojituskerros. (karkea sepeli esim. raekoko 6...32)
Seinä erotetaan maaperästä kosteutta eristävällä tarvikkeella ja 

vedeneristeen ulkopuolelle asennetulla lämmöneristyksellä. 
Kosteudeneristyksenä käytettävät muovilevyt ja muut vastaavalla tavalla 

toimivat tuotteet eivät estä vapaan veden tunkeutumista seinään, vaan 
tämä on estettävä muilla toimenpiteillä. Ennen eristystyöhön ryhtymistä 
varmistetaan, että kellarin seinä on kuivunut tai kuivatettu. Korjauksissa 
voi kahden vesitiiviin kerroksen välttämiseksi olla perusteltua käyttää 
patolevyjä tai salaojittavia eristyslevyjä (Isodrän, Fuktisol), ei kuitenkaan 
pohjavedenpinnan alapuolella.

Tehdään vedenpoistoreiät eristehalkaisuihin.
Turhat hiililuukut yms. kellarin seinästä ulkonevat rakenteet puretaan.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuoliset korjausmenetelmät
Pinnan puhdistus

Eloperäiset materiaalit poistetaan.
Kiviainespinta voidaan puhdistaa suolavaurioituneista tasoitus- ja 

rappauslaasteista mekaanisesti eri purkumenetelmillä ja jättää seinäpinnat 
käsittelemättä. 

Suolakiteytymät voidaan poistaa siivouksen yhteydessä esimerkiksi 
harjaamalla tai imuroimalla.
Pintamateriaalien valinta

Kellarikerroksissa ja maanvastaisissa rakenteissa materiaalien tulisi olla 
yleensä kosteutta kestäviä ja vesihöyryä läpäiseviä. Myös mm keraaminen 
laatoitus sopii pintamateriaaliksi.

Kellarikerroksen kaikkien kiviaineisten seinäpintojen uudet maalauskäsittelyt 
on suositeltavaa tehdä suuren vesihöyrynläpäisevyyden omaavilla silikonihartsi-, 
silikoniemulsio- tai silikaattimaaleilla kuten 1-komponenttisilla 
dispersiosilikaattimaaleilla. 

Tasoitukset ja rappaukset on suositeltavaa tehdä julkisivukäyttöön tarkoitetuilla 
tuotteilla. 

Myös kiinnityslaasteiksi tulisi valita sementtipohjaisia tuotteita. 
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuoliset korjausmenetelmät
Sisäpuoliset lämmöneristeet

Seinän sisäpuolinen lämmöneristys ja siihen liittyvät rakenteet poistetaan ja 
korvataan seinän ulkopinnalle asennetulla eristyksellä. Ulkopuolelta 
lämmöneristetty maanvastainen seinä toimii kosteusteknisesti tämänhetkisen 
tietämyksen mukaan parhaiten.
Sisäpuolisen lämmöneristyksen korvaaminen ulkopuolisella on usein 
korjaustoimenpiteenä vaikea, minkä takia sisäpuoliset puurakenteet puretaan 
aina ja lämmöneristyksen tarve selvitetään/harkitaan tapauskohtaisesti. Vaurioita 
on korjattu myös korvaamalla lämmöneristetty puurakenne tiiliverhouksella. 
Tiilirakenne ei ole yhtä vaurioherkkä kuin puuseinä, mutta homekasvua voi 
esiintyä myös sen lämmöneristekerroksessa, mikä ajan oloon saattaa 
muodostua haitalliseksi. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota normaalisti 
tämäntyyppisessä korjauksessa ilman ulkopuolista eristettä jääviin kellarin 
seinän maanpäällisiin osiin ja niiden pintalämpötiloihin talviaikana.
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Kellarin seinän lisäeristys !

Lisäeristyksen säännöt!

1. Lisäeristys ulkopuolelle vesihöyryä 
läpäisevillä materiaaleilla, 

2. Lisäeristys sisäpuolelle vesihöyryä 
hidastavilla materiaaleilla ilmaraon 
kanssa,

3. Pintavedet, sadevedet, pohjavesi ja 
kapillaarivesi hallintaan,

4. Ei puurakenteita.

2. MAANVASTAISET RAKENTEET
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Kellarin seinän lisäeristys !

Lisäeristyksen säännöt!

1. Lisäeristys ulkopuolelle vesihöyryä 
läpäisevillä materiaaleilla, 

2. Lisäeristys sisäpuolelle vesihöyryä 
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kanssa,

3. Pintavedet, sadevedet, pohjavesi ja 
kapillaarivesi hallintaan,

4. Ei puurakenteita.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuoliset korjausmenetelmät
Erikoislaastit

Mikäli rakenteeseen kulkeutuvaa kosteutta ei pystytä estämään, voidaan 
vaurioiden uusiutuminen estää vaihtamalla pintamateriaaleiksi kosteus- ja 
suolarasitusta hyvin kestäviä erikoislaasteja.

Tiiliseinän vanhojen kastuneiden ja suolavaurioituneiden rappausten tilalle 
asennetaan kerroksittainen, WTA-hyväksytty saneerauslaastijärjestelmä, jonka 
osia ovat alusta, tartuntapohjarappaus, huokoinen laasti, saneerauslaasti sekä 
viimeistelypinta. Menetelmää voidaan käyttää myös betoniseiniin, mikäli niissä 
esiintyy paljon suoloja.

Sisäpuolisissa korjauksissa saavutetaan tavallisesti 10-25 vuoden käyttöikä.
Laastit toimivat hygroskooppisuutensa kautta myös kosteuden 

kondensoitumista estävänä pintana.
Korjauksen toimivuuden edellytyksenä on, että rakenne pinnoitetaan hyvin 

vesihöyryä läpäisevällä maalilla. 
Mahdolliset jalkalistat ja kalusteet tulee asentaa hiukan irti seinäpinnasta, niin 

että seinäpinta pääsee tuulettumaan vapaasti huoneilmaan.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuoliset korjausmenetelmät
Vedentiivistyslaastit

Tiili- ja betoniseinissä, joissa on aktiviisia vesivuotokohtia tai suuri ulkopuolelta 
tuleva kosteusrasitus, käytetään vedentiivistyslaasteja, jotka estävät 
nestemäisen veden tunkeutumisen rakenteen läpi. Vedentiivistyslaasteja 
voidaan käyttää myös paineellisen veden rasittamissa rakenteissa. 
Vedentiivistyslaastit eivät estä vesihöyryn kulkeutumista rakenteen läpi, joten 
niiden pintaan tulee asentaa vesihöyryä hyvin läpäisevä maalipinnoite. Tapettien 
käyttämistä tulee välttää.

Vedentiivistyslaasteja on kahta tyyppiä, ohut muutaman millin paksuisena 
käytettävä slammimainen tiivistyslaasti sekä veden tunkeutumisen estävä 10..20 
mm paksu rappauslaasti, nk. sulkulaasti. Osaa laasteista on saatavilla myös 
elastisina, jolloin niitä voidaan käyttää halkeilleille alustoille ja ne myös kestävät 
jossain määrin rakenteen mahdollisia halkeiluja laastin asennuksen jälkeen.

Mikäli rakenteen lämmöneristävyys on huono, voi kylmillä rakenteilla 
slammimaisen ohuen tiivistyslaastin pintaan kondensoitua kosteutta, kun taas 
paksummilla sulkulaasteilla ei vastaavaa ongelmaa yleensä esiinny. 
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuoliset korjausmenetelmät
Aktiivisten vuotokohtien tiivistäminen

Betoniseinien aktiivisten vesivuotokohtien, kuten halkeamien, valusaumojen tai 
putkiläpivientien korjaamiseen on muutamia vaihtoehtoja. Halkeamat tai 
valusaumat avataan esim. piikkaamalla tai timanttisahaamalla viistosti. Avattuun 
kohtaan laitetaan kerroksittain tiivistyslaastia tasaiseen pintaan asti.

Halkeamat ja putkiläpiviennit voidaan tiivistää myös injektoimalla. Korjattavan 
kohdan ympärille porataan reikiä viistosti kohti vuotokohtaa. Reiät täytetään 
tiivistyslaastilla, epoksilla tai silikonihartsilla. Injektointimateriaalit toimivat 
täyttäen porareikien ohella myös rakenteen huokoset porareiän ympärillä.

Putkiläpivientien ympärille voidaan tehdä vedentiivistyslaastilla tai 
epoksimassalla kaulus. Tiivistyksen onnistumista edesauttaa putkiläpiviennin 
reunan avaaminen noin 10..20 mm syvyyteen, jolloin tiivistysainetta saadaan 
paksumpi kerros ja samalla saadaan suurempi tartuntapinta. Putkiläpivientien 
ympärille tehtävissä tiivistyksissä tulisi käyttää elastisia materiaaleja, jotka 
kestävät mahdolliset pienet rakenteen liikkumiset halkeamatta.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuoliset korjausmenetelmät
Sisäpuolinen kosteuseristys

Rakenteen sisäpintaan voidaan asentaa rakenteesta ja kosteusrasituksesta 
riippuen eristykseksi bitumisively, vastaavasti kuten vanhojen kerrostalojen 
maanvastaiset rakenteet on eristetty. Rakenteissa mahdollisesti oleva 
sisäpuolinen lämmöneristys joudutaan purkamaan ennen vedeneristystä eikä 
sen takaisinasentamista suositella. Lämmöneristävyyttä voidaan parantaa 
asentamalla seinän sisäpintaan kevytbetoni- tai kevytsorabetoniharkkomuuraus. 
Myös huokoisilla laasteilla voidaan lisätä rakenteen lämmöneristävyyttä.

Seinärakenteen tuulettaminen
Kosteiden seinien eteen voidaan asentaa kotelointi, jonka taustalle jää tyhjä 

tila. Tyhjä tila tuuletetaan tekemällä kotelon alaosaan ilmarako joko yhtenäisenä 
kaistana tai porareikärivinä. Kotelon yläosaan tehdään vastaava tuuletusrako. 
Rakenteen tehokkain toiminta saavutetaan tuulettamalla väli koneellisesti, jolloin 
myös tuuletusväliin mahdollisesti kasvaneiden mikrobien 
aineenvaihduntatuotteet poistuvat aiheuttamatta sisäilmahaittaa. Koteloinnin 
saumakohdat tulee tiivistää ilmatiiviiksi, jotta tuuletus tapahtuisi suunnitellusti. 
Kotelointi voidaan rakentaa vastaavilla tavoilla kuin tuulettuva lattiarakenne. 
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuoliset korjausmenetelmät
Kapillaarikatkon injektointi

Injektointi voidaan suorittaa paineettomana, jolloin injektointiainetta valutetaan 
reikiin kannujen tai täyttösuppiloiden avulla tai paineellisena, jolloin reiät 
täytetään erityisen injektointipumpun avulla noin 10-20 barin paineella. Pienistä 
hiukkasista muodostuvat injektointiaineet tunkeutuvat kapillaarisuuden 
välityksellä rakenteen huokosiin, ja täyttävät rakenteen kapillaarihuokoset estäen 
kapillaarisen kosteuden kulkeutumisen. 

Silikonipohjaisia injektointiaineita käytettäessä injektointireiät ja injektoitava 
rakenne on kuivatettava ennen injektointia. Erikoissementtiin ja sen lisäaineisiin 
perustuvat injektoinnit toimivat ilman kuivatusta märkää-märälle -periaatteella.
Mekaaniset menetelmät (V-leikkaus / Sahaus / Poraus)

Kapillaarisen kosteuden nousun katkaiseva kerros voidaan tehdä sahaamalla 
rakenteeseen ura, johon asennetaan kapillaarikatkoksi metalli- tai muovilevy tai 
vesitiivis betoni- tai epoksimassa. Rakenteen kantavuuden säilyttämiseksi 
korjaus tehdään pienissä, noin 1 metrin pätkissä. 

V-leikkauksessa sahataan urat seinän molemmilta puolilta alaviistoon, V-
muotoon. Sahausmenetelmässä rakenne sahataan yhdeltä puolelta 
vaakasuoraan tai hiukan alaviistoon. 
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuolisia erityiskorjausmenetelmiä 
Rakenteiden lämmittäminen

Soveltuu erityisesti vanhojen historiallisten rakennusten lämmitykseen, 
kosteusvauriokorjauksiin ja julkisivuvaurioiden ennaltaehkäisyyn. Menetelmässä 
asennetaan tiili- tai luonnonkivirakenteisten ulkoseinien alaosan sisäpinnan rappaukseen 
halkaisijaltaan 12..22 mm lämmitysputkia, jotka lämmittävät ensisijaisesti rakenteita ja 
rakenteiden lämmittyä myös sisätiloja.

Etuja:
oRakenteiden lämpenemisen seurauksena rakenteet alkavat kuivua.
oKosteuden haihtumisrintama siirtyy syvemmälle rakenteeseen.
oKapillaarinen kosteuden nousu pysähtyy ja suolojen kulkeutumien rakenteen 
pinnalle estyy. 
oSisäilman kosteuden kondensoitumista seinäpinnoille ei ilmene. 
oSisätilojen normaalin lämmityksen määrää voidaan vähentää, 
oLämpötilaolosuhteet ovat viihtyisämpiä eikä kylmien pintojen aiheuttamia 
ilmavirtauksia ja sitä kautta vedontunnetta ilmene. 
oEnergiankulutus on Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan 20 % pienempi.
oLämmöneristävyys paranee kuivumisen seurauksena. 
oJulkisivupintojen osalta hidastaa pakkasrapautumista. 
oUlkoseinien sisäpintojen osalta sisäpintojen homehtumisriski poistuu.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sisäpuolinen mineraalilevypinnoitus

Mineraalilevypinnoitusta voidaan käyttää seinien lisälämmöneristeenä sekä 
kosteiden rakenteiden pinnoitteena. 

Pinnoite soveltuu kiviainespintojen lisäksi myös puurakenteisten seinien 
lisälämmöneristämiseen. 

Huokoisuutensa ansiosta kalsiumsilikaatti varastoi kondensoituvan kosteuden 
ja luovuttaa sen vähitellen sisäilmaan. Levytys toimii myös jossain määrin 
suoloja keräävänä puskurina ja sen kemialliset ominaisuudet eivät suosi homeen 
kasvua. Levyn emäksisyys on noin pH10. Kalsiumsilikaattilevyt ovat 
palamattomia.

Kalsiumsilikaatti-levyt kiinnitetään puhdistettuun seinään sementtilaastilla sekä 
tarvittaessa myös mekaanisin kiinnittimin. Materiaalitoimittajien asennusohjeissa 
on pieniä eroja esikäsittelyiden osalta sekä kiinnityksen osalta. Levyjen pinnat on 
käsiteltävä pohjusteella ennen päälle tulevia maali-, rappaus- tai 
tasoitekerroksia. Tiililadonnalla asennetut levypinnat tasoitetaan tasoituslaastilla, 
jonka jälkeen voidaan asentaa viimeistelypinta.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2e. Kellarin seinät.
Sähköiset menetelmät
Sähköisiä rakenteiden kuivatusmenetelmiä on kehitetty 1970-luvulta lähtien. 
Elektro-osmoosiin perustuvia kuivatusmenetelmiä on käytetty myös Suomessa. 
Menetelmän käyttöön on kuitenkin vaikuttanut se, että kaikissa kohteissa sen 
käytöllä ei ole saavutettu haluttua vaikutusta. Perinteisessä sähköosmoosiin 
perustuvassa kuivatusmenetelmässä rakenteeseen asennetaan elektrodit, 
joiden välillä rakenteessa kulkee jatkuvasti sähkövirta.
Yhdysvalloissa on kehitetty viime vuosikymmenellä uusi elektro-osmoosiin 
perustuva rakenteiden kuivatusmenetelmä EOP eli vaihtuva sähköosmoosi. 
Menetelmässä asennetaan seinä- tai lattiarakenteen sisään anodina toimiva 
kaapeli ja rakenteen ulkopuolelle maaperään asennetaan katodina toimiva 
elektrodi. Elektrodien välille aiheutetaan ajoittain suuntaa vaihtava virta, joka 
koostuu positiivisesta sekä negatiivisesta virtapulssista sekä taukoajasta. 
Positiivisen pulssin kesto on pisin ja negatiivisen pulssin kestoaika lyhin, 
kokonaisaika tällä vaihtelulla on 2..10 sekuntia. Tuloksena on huokosnesteen 
virtaus yhteen suuntaan elektrodien välillä.
EOP-menetelmän toiminnan edellytyksenä on, että materiaalissa 
1) on kapillaarihuokosia, joissa kosteus voi liikkua, 
2) on määrätty pintavaraus, kuten savi, betoni tai vastaava materiaali, 
3) on kyllästynyt kosteuspitoisuus, 
4) olevan nesteen on oltava laimea elektrolyytti. (suolaton pohjavesi)
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2f. Sokkelit
Käytettyjä korjausratkaisuja

Lämmöneristämällä sokkeli ulkopuolelta.
Yksinkertaisimmillaan sokkelin ulkopuolinen eriste voidaan suojata 

muun sokkelin sävyyn maalatulla teräslevyllä.
Valesokkelia korotetaan kiviaineisena niin, että liittyvä puurakenteinen 

seinä alkaa lattian yläpinnan tasosta.
Tiivistetään ilmavuodot.
Eristehalkaistun betonisokkelin pohjaan vedenpoistoreiät. Sekä 

halkaistu että yhtenäisestä materiaalista tehty sokkeli tulee rakentaa 
niin, ettei rakenteisiin pääse kertymään vettä.

Sokkelista kosteuden vaikutuksesta irtoilevaa maalia ei saa korvata 
tiiviillä maalilla, koska tämä johtaa kosteuden nousemiseen 
korkeammalle rakenteessa. Sokkeli puhdistetaan irtoilevasta maalista 
betonipinnalle joka haluttaessa voidaan pinnoittaa kosteutta hyvin 
läpäisevällä pinnoituksella esim. rouherappauksella.

Sokkelissa olevat kylmäsillat voidaan korjata asentamalla 
ulkopuolinen lämmöneriste.
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET
2f. Sokkelit
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2. MAANVASTAISET RAKENTEET

2c. Ryömintätilainen puinen alapohja 
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3. ULKOSEINÄT
ULKOSEINÄT

Rankarakenteiset ulkoseinät. 
Yleistä ulkoseinien kosteusteknisestä toiminnasta. 
Rankarakenteisen seinän erityisohjeita.

Kuorimuurit. 
Erityisohjeita ulkoseinästä, jossa on kuorimuuri.

Kivirakenteiset ulkoseinät. 
Kivirakenteisten seinien kosteustekninen toiminta.

Ikkuna- ja oviliitokset. Ovien ja ikkunoiden liittyminen muuhun 
julkisivuun. Ikkunoiden korjaus ja huolto.
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3. ULKOSEINÄT
ULKOSEINÄT
Rankarakenteiset ulkoseinät

PIENET KORJAUKSET:
Sulatuskaapelit räystäille estämään kourujen jäätyminen.
Vettä seinäpinnalle valuttavat räystäskourut uusitaan riittävän suuriksi ja 

ne kallistetaan riittävästi.
Väärään suuntaan kallistuvat ikkunapellit uusitaan siten, että pellin 

kaltevuus sadeveden haitallisen räiskymisen estämiseksi on vähintään 30 
astetta.

Ikkunapeltien ja ikkunakarmien sekä ikkuna-aukon sivupintojen vuotavat 
liitoskohdat korjataan parantamalla kiinnityksiä ja tiivistämällä tai uusimalla 
rakenteita.

Veden tunkeutuminen seinään ikkunapellin alta estetään uusimalla 
ikkunapelti sellaiseksi, että pellin alareuna limittyy riittävästi ikkunan 
alapuolisen verhouksen yläreunan kanssa.

Ikkunoiden ja ovien liitokset aukkojen sivupintoihin tiivistetään 
vedenpitäviksi.

Tuuletusraon alaosaan rakennetaan tuuletusaukot.
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3. ULKOSEINÄT
ULKOSEINÄT
Rankarakenteiset ulkoseinät

KORJAUKSET:
Vuotavan seinän korjaaminen on ratkaistava tapauskohtaisesti vuodon 

laadun mukaan. Korjaustoimenpiteinä tulevat kysymykseen esimerkiksi 
huonokuntoisen verhouksen uusiminen tai vedenohjaimien rakentaminen.

Jos tuulensuojakerros on ominaisuuksiltaan sellainen, että verhouksen läpi 
tuuletusrakoon tunkeutunut vesi voi läpäistä myös tämän kerroksen, on 
veden tunkeutuminen ilmarakoon estettävä suojaamalla vuotava 
ulkoverhous viistosateelta lisäverhouksella, räystäillä tai uusimalla verhous 
ja samalla myös tuulensuoja vedenpitäväksi.

Lattiarakenteen sisään ulottuvan puuseinän alajuoksu nostetaan 
kiviaineisten korokkeiden varaan. Kiviaineisten osien huonon 
lämmöneristävyyden takia käytetään niiden ulkopinnalla lisäeristystä. 
Korokeosat erotetaan alustasta ja puurakenteista bitumimatolla tai muulla 
kapillaarikatkolla. Korokkeiden välit lämmöneristetään. 

Tuuletusrako tehdään sellaiseksi, että sinne joutunut vesi ohjautuu seinän 
ulkopuolelle, eikä tunkeudu seinän alaosaan ja liittyviin rakenteisiin.
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3. ULKOSEINÄT
ULKOSEINÄT
Kuorimuurit

Uudelleen saumaus ei yleensä lisää vedenpitävyyttä.
Sateen tunkeutumisen estävä lisäverhous toimii varmemmin kuin 

vedenohjaimet. Lisäverhouksia ovat mm.:
orappaus ja lämpörappaus
ometallikasetit
omuotolevyt metallista
ometallipintaiset yhdistelmälevyt
orapatut levyt
okivimurskepintaiset levyt

Tiiliverhouksen taakse rakennetaan puuttuva ilmarako. Tämä edellyttää 
tiiliverhouksen purkamista ja uudelleen muuraamista sekä ulommaksi 
siirtyvän muurauksen tuentaa lisärakentein. Seinään tehdään tarvittaessa 
uusi tuulensuoja. Puuverhouksen takaa puuttuvan ilmaraon rakentamisen 
tarve selvitetään erikseen esiintyvien vaurioiden perusteella. Tavallista on 
kuitenkin, että tiiliverhotuissa seinissä joista puuttuu tuuletusrako, 
sisäpuolisen puurungon vauriot ovat niin vakavia, että koko seinä joudutaan 
purkamaan ja korvaamaan kokonaan uudella.
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3. ULKOSEINÄT
ULKOSEINÄT
Rankarakenteiset ulkoseinät
kuorimuurilla
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3. ULKOSEINÄT
ULKOSEINÄT
Kivirakenteiset ulkoseinät

Käytettyjä korjausratkaisuja
Elementtien saumojen kunto tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. 

Tarvittaessa lisätään paineentasausputkia, joilla pienennetään paine-eroa 
sauman eri puolilla samalla pienennetään sauman läpi kulkeutuvaa 
vesimäärää.

Rakentamalla räystäät voidaan seinän yläosan kosteusrasitusta 
merkittävästi pienentää.

Paikallisia vaurioita kuten raudoituksen korroosiovaurioita tai betonin 
pakkasrapautumia voidaan korjata laastipaikkauksella sementtipohjaisia 
korjausmateriaaleja käyttäen. Laastipaikkauksen yhteydessä rakennetta 
pyritään suojaamaan vaurioitumiselta myös pintakäsittelyn avulla.
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3. ULKOSEINÄT
ULKOSEINÄT
Ikkuna  ja oviliitokset

Käytettyjä korjausratkaisuja
Elementtien saumojen kunto tarkastetaan ja tarvittaessa korjataan. 

Tarvittaessa lisätään paineentasausputkia, joilla pienennetään paine-eroa 
sauman eri puolilla samalla pienennetään sauman läpi kulkeutuvaa 
vesimäärää.

Rakentamalla räystäät voidaan seinän yläosan kosteusrasitusta 
merkittävästi pienentää.

Paikallisia vaurioita kuten raudoituksen korroosiovaurioita tai betonin 
pakkasrapautumia voidaan korjata laastipaikkauksella sementtipohjaisia 
korjausmateriaaleja käyttäen. Laastipaikkauksen yhteydessä rakennetta 
pyritään suojaamaan vaurioitumiselta myös pintakäsittelyn avulla.
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ULKOSEINÄT
Ikkuna  ja oviliitokset
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4. VESIKATTO JA YLÄPOHJA
Yläpohjien korjaukset

Yläpohjarakenteen läpi tapahtuvat ilmavuodot poistetaan tiivistämällä 
yläpohjarakenteen epätiiviydet. 

Ullakkotilaan tai katon ilmatilaan päättyvät ilmakanavat ja tuuletusputket 
jatketaan katon yläpuolelle. Ullakolla ja ulkona olevat kanavat ja putket 
lämmöneristetään, jottei kosteus tiivisty eikä jäädy niiden sisälle.

Yläpohjarakenteen tuuletusta tehostetaan suurentamalla tai lisäämällä 
tuuletusaukkoja tai alipainetuulettimia niin, että kaikki yläpohjan ja katon väliset 
alueet saadaan tuuletetuiksi. 

Liian matala tuuletusväli korjataan alipainetuulettimilla ellei tuuletusväli ei ole 
kokonaan ummessa. 

Yläpohjan lämpövuotojen lunta sulattava vaikutus pyritään poistamaan 
lämmöneristystä tai tuuletusta parantamalla.

Jos lämmöneristetyltä katolta ei ole mahdollista poistaa tuuletusilmaa harjan 
kautta, rakennetaan harjalle päädyistä tuulettuva harjakolmio tai katon harja 
muutetaan kauttaaltaan tuulettuvaksi. Kauttaaltaan tuulettuva harjarakenne on 
tehtävä sellaiseksi, että tuulen kuljettaman sadeveden tai lumen tunkeutuminen 
harjarakenteeseen ei aiheuta vuotoja .
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4. VESIKATTO JA YLÄPOHJA
Kate

Rikkoutunut kate korjataan tai uusitaan. Korjaukset suunnitellaan ja 
toteutetaan julkaisun Rakennusten veden- ja kosteudenerityisohjeet, RIL 107-
2000 ja rakennetta koskevien RT -ohjekorttien mukaan.

Katteen liitokset katon läpäiseviin jäykkiin rakenteisiin (savupiippu, jäykästi 
tuettu ilmahormi) muutetaan muodonmuutoserot salliviksi. Muutos koskee myös 
yläpohjarakenteen tai höyrynsulun ja pystyrakenteiden liitoksia.

Harjan puuttuvat tiivisteet asennetaan paikoilleen ja huonot tiivisteet uusitaan. 
Jos vuodot aiheutuvat veden tai lumen tunkeutumisesta harjan tuletuksen 
kautta, uusitaan tuuletusjärjestely sellaiseksi, että veden ja lumen 
tunkeutuminen yläpohjaan estyy mutta tuuletus on mahdollinen (esim. 
harjakolmio.)

Kate muutetaan kaltevuuteen soveltuvaksi.
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4. VESIKATTO JA YLÄPOHJA
Korjaus

Kattokorjauksissa on muistettava erityisesti:
Sääsuojaus
Työturvallisuus (putoamissuojaus, nousu- ja kulkutiet)

Seuraavia pieniä korjauksia voidaan tehdä esim. kun perusteellista korjausta 
ei ole mahdollista toteuttaa heti, tai sitä ei välttämättä tarvita tai kun tahdotaan 
ennaltaehkäistä vaurioita.

Rikkoutuneiden tiilien/levyjen vaihtaminen
Paikalliset aluskatteen korjaukset
Läpivientien ja liittymien vuotojen korjaaminen
Saumavuotojen ennaltaehkäisy elastisella massalla
Pinnoitteen paikkamaalaukset
Konesaumattujen kattojen saumojen korjaus (vaatii erityisosaamista)
Jalkarännien muuttaminen ulkopuolisiksi räystäsrakenteiksi
Homehtuneiden/lahonneiden puurakenteiden uusiminen
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5. MÄRKÄTILAT

Pienet korjaukset

Muovimattojen saumat tarkastetaan ja tarvittaessa tiivistetään.

Kaikki läpiviennit tarkastetaan ja tarvittaessa tiivistetään

Lattiakaivon korotusrenkaiden liitokset ja korotusrenkaiden läpi tehdyt 
pesukoneen tai pesualtaan viemäreiden liitännät tiivistetään tai uusitaan.

Suihkualtaalla estetään veden pääsy lattian keraamisten laattojen alle.

Suihkun vaikutusalueella olevat riskialttiit seinät voidaan suojata 
ennakkoon, puhdistettavalla ja irrotettavalla, vedenpitävällä suojalla. 
Keraamisten laattojen saumat voidaan käsitellä aineilla , jotka 
vähentävät veden tunkeutumista saumausten läpi.
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5. MÄRKÄTILAT
Käytettyjä korjausratkaisuja
Pesutilojen lattiat

Puuttuva vedeneristys rakennetaan. Vedeneristyksen rakentaminen 
edellyttää koko olemassa olevan lattiarakenteen purkamista. Lattiakaivon ja 
vedeneristyksen yhteensopivuus tarkistetaan, liitos toteutetaan kuten 
tuotesertifikaatin ohjeissa on esitetty. 

Pesutilojen seinät
Vaurioituneet rakenteet uusitaan. Kevyet seinärakenteet vaihdetaan 

kiviaineisiksi. Jos kiviaineisten materiaalien käyttö ei ole mahdollista, 
seinälevyiksi vallitaan kosteuden kestäviä levyjä esim. sementtikuitulevyjä. 
Levyrakenteisten seinien yläosat jätetään auki alaslasketun katon osalla. 
Liian harvassa olevat runkotolpat tihennetään, maksimi runkojako 
märkätiloissa on 400 mm.

Lattian sisään upotettujen seinien alaosat muutetaan kiviaineisiksi.
Suihkunsekoitin siirretään, mikäli mahdollista, kiviaineiseen seinään. 

Sekoittimelle tulevat putkitukset tehdään pinta-asennuksena ylhäältä päin.
Seinän lävistävät putkiasennukset siirretään pois suihkun vaikutusalueelta, 

tai lävistykset tiivistetään luotettavasti.
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5. MÄRKÄTILAT
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6. LVI-TEKNIIKKA JA SISÄILMAONGELMAT

Mineraalikuitulähteet:

Epäorgaanisia kuituja ovat lasikuidut (tekniset lasikuidut) ja 
mineraalivillakuidut kuten vuorivilla, lasivilla ja kuonavilla, jotka voivat 
esiintyä sisäilmassa leijuvina ja pinnoille laskeutuvina. Teollisten 
mineraalikuitujen käyttö on lisääntynyt erityisesti asbestikuitujen käytön 
vähennyttyä.

Mineraalivillakuituja käytetään:
rakennusten ulkoseinien ja ylä- ja alapohjarakenteiden 

lämmöneristemateriaaleissa,
ilmanvaihtokanavien lämpö- äänen- ja paloeristemateriaaleissa,
ilmanvaihtosuodattimissa
huonetilojen äänenvaimennusmateriaaleissa kuten 

akustiikkalevyissä ja -paneeleissa.
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6. LVI-TEKNIIKKA JA SISÄILMAONGELMAT

Toimenpiteet kuitupäästöepäilyissä:
Kuitujen irtoamisen ehkäisemiseksi ilmanvaihtokoneen 

sisäpinnoille asennettava mineraalivilla olisi syytä peittää 
lasikuitukankaalla tai muulla ilmaa läpäisevällä materiaalilla ennen 
reikäpellin asennusta. 

Olemassa olevat äänenvaimentimet voidaan korjata uusimalla 
koko äänenvaimenninrakenne, pinnoittamalla vaimennin ilmaa 
läpäisevällä, mutta kuitujen irtoamista ehkäisevällä ja ilmavirran 
rasitusta kestävällä materiaalilla tai käsittelemällä reikäpellillä 
päällystetty vaimennin sideaineella, joka liimaa kuidut toisiinsa ja 
estää niiden irtoamisen.

Päätelaitteissa käytetään monia eri vaimenninratkaisuja. Joskus 
käytetään pinnoittamatonta mineraalivillaa. Nykyään valmistetaan ns. 
hygieniamalleja, joissa käytetään esimerkiksi muovipohjaista, 
vaihdettavissa olevaa äänenvaimenninmateriaalia. Jos päätelaitteiden 
äänenvaimentimista epäillään irtoavan kuituja tuloilmaan, 
korjausvaihtoehtoja ovat äänenvaimenninmateriaalin tai koko 
päätelaitteen vaihtaminen.
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