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ESIPUHE
Julkisivun korjaus on monissa tapauksissa kiinteistön merkittävin korjaushanke. Ulkoseinärakenteiden vaurioitumiseen ja korjaustekniikoihin liittyy myös monimutkaisia
asioita, joiden hallinta edellyttää sellaista asiantuntemusta, jota ei kokeneillakaan rakennusalan ammattilaisilla aina ole. Julkisivu on se rakennusosa, jolla on tärkein merkitys rakennuksen ulkoisen kuvan antajana ja ympäristön viihtyisyyden luojana. Julkisivukorjauksen taloudelliset vaikutukset voivat olla hyvin suuria, erityisesti silloin, kun
hankkeessa ei onnistuta. Näistä syistä on julkisivun korjaus pyrittävä viemään läpi hallitusti ja asiantuntemuksella, jotta lopputulos olisi hyvä pitkänkin aikajänteen päästä tarkasteltuna.
Julkisivun korjaushankkeessa on useita vaikeita kysymyksiä, joiden hallitseminen
vaatii tietoa ja asiantuntemusta. Näitä ovat esimerkiksi rakenteen kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen, korjausvaihtoehtojen tuottaminen, vertailu ja valinta ottaen huomioon pitkän aikavälin arvot ja kustannukset, korjausratkaisun arkkitehti- ja rakennesuunnittelu siten, että lopputulos on onnistunut ja pitkäikäinen sekä onnistunut laadunvarmistus.
Julkisivun korjausopas on ensisijaisesti tarkoitettu kiinteistön omistajille, isännöitsijöille ja julkisivukorjausten rakennuttamisesta vastaaville henkilöille, mutta se on hyödyllinen myös suunnittelijoille, urakoitsijoille ja valvojille.
Kirjan sisällön painopistealueena on asuinkerrostalojen julkisivut.
Julkisivun korjausoppaan laadinnasta on vastannut Julkisivuyhdistys r.y. ja yhdistyksen puolesta päätoimittajana on toiminut arkkitehti Eero Jukkola.
Kirjan kirjoittajat ovat alansa kokeneita ja tunnustettuja asiantuntijoita, joille Julkisivuyhdistys täten esittää kiitoksensa.
Julkisivuyhdistys toivoo, että tämä kirja osaltaan auttaisi kiinteistön omistajia viemään
julkisivujen korjaushankkeet läpi asiantuntevasti ja hallitusti.

Helsingissä joulukuussa 1996
JULKISIVUYHDISTYS R.Y.
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1 ASUINRAKENNUSTEN JULKISIVUT

Yrjö Suonto

Julkisivu rakennusten ja
ympäristön osana

n vaikea kuvitella merkittävämpää osatekijää rakennetussa ympäristössä kuin
rakennusten julkisivut. Rakennuksen näkyvänä pintana julkisivut muodostavat sen
konkreettisen ilmiasun, joka kertoo rakennuksen käyttötarkoituksesta, sen iästä, rakennustekniikasta ja rakennusmateriaaleista.
Julkisivut ovat nimensä mukaan julkisia ja
näkyviä. Niiden osuus rakennuksessa pitäisi
aina olla huolella harkittu ja niiden suunnitteluun ja toteutukseen yhtä hyvin kuin niiden
korjaukseen ja ylläpitoonkin pitäisi aina suun-

O

nata riittävästi voimavaroja. Julkisivut ja erityisesti niiden viimeistelypinnat jäävät aina
näkyviin. Rakennusten julkisivut ovat epäilemättä rakennetun ympäristön tärkein visuaalinen tekijä.
Koska julkisivut ovat näkyvästi esillä, niiden kunto paljastaa myös omistajien tai käyttäjien suhtautumisen rakennusten ylläpitoon.
Kestävän kehityksen periaate, johon Suomikin on kansakuntana sitoutunut, edellyttää
jatkuvaa rakennuskannan hoitoa.
Rakennuksista ja niiden julkisivuista on pidettävä huolta ja niiden säännöllinen ylläpito

1. Asuinrakennusten julkisivut

Koska julkisivut ovat näkyvästi esillä, niiden kunto paljastaa omistajien tai käyttäjien suhtautumisen rakennusten ylläpitoon.
Rakennuksista ja niiden julkisivuista on pidettävä huolta ja niiden säännöllinen ylläpito on omaksuttava normaaliksi menettelyksi rakennusten iästä riippumatta.
Korjausmenetelmien tuntemus sekä vanhojen ja uusien
julkisivurakenteiden ja materiaalien käyttö korjausrakentamisessa on tulossa entistä tärkeämmäksi.
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on omaksuttava normaaliksi menettelyksi koko yhteiskunnassa rakennusten iästä riippumatta. Korjausmenetelmien tuntemus, vanhojen ja uusien julkisivurakenteiden ja materiaalien käyttö korjausrakentamisessa ovat
tulossa entistä tärkeämmiksi, kun Suomi on
siirtymässä pitkään kestäneestä uudisrakentamisjaksosta ylläpidon ja korjaamisen kauteen.

Julkisivujen tehtävä
Julkisivujen tehtävä on aktiivinen ja passiivinen. Niiden toiminnallinen tehtävä on erottaa tiloja ulkoilmasta ja suojata tiloja sään vaikutuksilta. Suomessa se merkitsee sade- ja
tuulensuojaa, useimmiten myös lämmöneristystä. Passiivisesti julkisivu on rakennukselle luonteen antava ulkopinta, jonka tehtävänä on kertoa sen sisällöstä, merkityksestä ja
käyttötarkoituksesta. Tässä mielessä julkisivu liittyy rakennustaiteeseen ja sen symboliikkaan. Se kertoo rakennuksen syntyajan tai
viimeisen muutosvaiheen rakentamistavoista, materiaaleista ja arkkitehtuurikäsityksistä. Rakennustaiteellisten symbolimerkitysten kautta julkisivut ja rakennusmassa, ulkoarkkitehtuuri kokonaisuutena, kertovat rakennuksen historiasta ja antavat sille merkityksen omassa ympäristössään.
Julkisivut ovat rakennusten kasvot, niiden
näkyvin osa. Julkisivut muodostavat paitsi talon seinät myös ympäröivän ulkotilan, pihapiirin, katutilan tai aukion rajat. Ulkoseinä on
aina viime kädessä yhteinen, julkinen asia.
Se ottaa kantaa ympäristöön ja muodostaa
osan siitä. Tästä syystä julkisivujen suunnittelu ja niiden muuttaminen on tehty luvanvaraiseksi.
Suomessa noudatetaan demokraattisen
maan menettelytapoja, joiden mukaan rakennetun ympäristön käyttöä ja kaikkea rakentamista säädellään vallitsevien ihanteiden ja yhteisesti hyväksyttyjen normien mukaan. Sattumanvarainen rakentaminen on
meillä kiellettyä. Alueiden käyttöä säädellään
kaavoituksella ja kaikkea rakentamista valvovat kunnissa rakennustarkastusviranomaiset. Rakennukset ja erityisesti niiden julkisivut ovat aina myös yhteistä ympäristöä,
joka kertoo kokonaisuutena kansakunnan
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tahdosta ja taidoista, rakennuskulttuurista.

Julkisivun osat ja niiden merkitys
arkkitehtuurissa
Julkisivut muodostuvat umpipinnoista, ikkuna- ja oviaukoista sekä seinäpinnan päälle tulevista osista, kuten katoksista, räystäistä ja parvekkeista. Teknisten osien lisäksi julkisivut sisältävät joukon abstrakteja tekijöitä,
joilla on suuri merkitys kokonaisuuden kannalta. Tällaisia ovat mm. aukkojen ja umpipintojen väliset suhteet, toistuvien aukkojen
rytmi, ikkunoiden puitejako, ikkunapinnan syvyysasema suhteessa umpipintaan, pintojen
materiaali- ja värivaikutelmat sekä mahdolliset koristekuviot ja ornamentit.
Kaikilla osatekijöillä on oleellinen vaikutus
kokonaisuuteen. Arkkitehtuuri muodostuu
valituista aiheista, materiaaleista ja väreistä
kaikkien osatekijöiden summana. Kullakin aikakaudella on omat vallitsevat arkkitehtoniset tulkintansa, jotka erottuvat ympäristössä
omina tyyleinään. Rakennustaiteessa tyyleillä on ollut tapana kertautua aika ajoin, ja vanhat aiheet saavat yhä uusia tulkintoja. Materiaalien ja rakennustekniikoiden kehittyessä arkkitehtonisia muotoja voidaan tehdä yhä
useammista raaka-aineista ja vanhoja materiaaleja voidaan myös jäljitellä uusilla tuotteilla.
Julkisivujen korjauksissa uusia menetelmiä ja rakenteita käytetään sitä enemmän mitä nuorempia arkkitehtuuriajanjaksoja korjataan. Rationaalinen moderni arkkitehtuuri
mahdollistaa myös järjestelmällisten ulkoseinien korjausrakenteiden ja eriytyneiden julkisivujärjestelmien käytön, vaikka vanhempaa
rakennuskantaa korjataan yhä perinteisin
menetelmin. Aitouteen pyrkiminen on hyvä
perustavoite, mutta rakennustaiteen historia
osoittaa, että varsinkin julkisivujen korjausten toteutuksessa on usein haluttu muutoksia vanhaan ja usein haluttu näyttää ulospäin
jotain muuta kuin, mitä rakennus todellisuudessa sisältää.

Julkisivut, tyylien ja
rakenteiden kehitys
Harvassa maassa moderni arkkitehtuuri on
niin vapaasti vaikuttanut rakennuskulttuuriin
kuin Suomessa. Itsenäisyytemme alkuaikoi-

na maamme omaksui nopeasti modernismin
ihanteet, jotka tukivat kansakunnan identiteettiä nuorekkaana sivistysvaltiona.
Funktionalismin todellinen läpimurto tapahtui kuitenkin paljon myöhemmin. 1930-luvulta alkaen se tuntui kuitenkin jo vastavoimana vallitsevalle klassismille, joka vielä sisälsi koristeellisia piirteitä ja arkkitehtonisia
lainoja aikaisemmista tyylikausista.
Suomalaisen arkkitehtuurin yhteydet menneisyyteen ovat hyvin ohuet. Kansallinen arkkitehtuuri on ollut lähinnä pelkistettyä ja niu-

koilla resursseilla toteutettua kansanrakentamista, jossa kansainvälisiä vaikutteita on
sovellettu omiin ilmasto-olosuhteisiimme ja
luontaisiin materiaaleihimme. Vanhimmat rakennuksemme ovat eurooppalaisia tyylisuuntia vaatimattomasti tulkitsevia keskiaikaisia kivikirkkoja ja linnoja. Perinteinen suomalainen arkkitehtuuri on 1800-luvun puoliväliin asti ollut lähinnä talonpoikaista kansanarkkitehtuuria. Lamasalvostekniikkaan
perustuva hirsirakennus on ollut viime vuosisadalle asti vallitseva rakennustyyppi.

Julkisivujen kehitysvaiheet
Kertaustyylit,
uusklassismi ja empire
Kansainväliset tyylivirtaukset alkoivat vaikuttaa maassamme merkittävästi vasta
1700-luvun lopulla. 1800-luvun alkupuolella,
kun Helsinkiin alettiin toteuttaa Suomen uutta pääkaupunkia hallintorakennuksineen,
maamme sai suoria tyylivaikutteita Euroopasta.
Uusklassinen empire-tyyli sovelsi antiikin
klassisen arkkitehtuurin tyylikeinoja, joiden
vaatimattomammat versiot levisivät kaikkialle maahan ja vaikuttivat myös kansanrakentamiseen.
Kuvassa 1800-luvun lopun tyyliä edustava
rakennus Kristiinankaupungista

Kansallisromantiikka ja jugend-tyyli
Klassismin koristeellista romantiikkaa vastaan syntyi kansallisista lähtökohdista muotonsa ammentava kansallisromanttinen
suuntaus, jota kutsutaan myös jugendiksi.
Suomessa sen aiheet otettiin omasta perinteestä, paljolti itsenäistymispyrkimyksiä tukeneesta karelianismista. Suuriakin sileitä
pintoja käytettiin ja orgaaninen muoto oli tyypillistä. Koristelu kuului vielä rakentamiseen
luonnollisena osana, mutta ornamenttien kuviot muuttuivat epäsymmetrisiksi ja aiheet
otettiin usein luonnosta.
Kuva hämeenlinnalaisesta 1900-luvun alun
rakennuksesta.
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Klassismi
1920-luvulla arkkitehtuurin
vallitsevaksi suuntaukseksi
nousi klassismi, joka oli kaikissa Pohjoismaissa antiikin
klassisia koristeaiheita niukalla tavalla soveltava rakennustyyli. Suomessa klassismi
esiintyy erityisen voimakkaana asuinrakentamisessa sekä
kivitaloissa että kiviarkkitehtuuria kansanomaisesti jäljittelevässä puuarkkitehtuurissa.
Helsinkiläinen Puu-Vallila
edustaa 1920-luvun klassismia.

Modernismi, funktionalismi
1920-1930-lukujen vaihteessa syntyi arkkitehtuurissa radikaali uudistusliike, funktionalismi, joka etsi vastauksia
arkkitehtuurin todellisiin tehtäviin. Rakennustaide muuttui
pelkästään todellisista tarpeista ja pakollisista rakenteista johdetuksi pelkistetyksi
tyyliksi.
Arkkitehtuuri syntyi tiloista,
pinnoista ja aukotuksista ilman koristeita ja rakennusmuodot vapautuivat symmetrian ja perinteisten muotojen
kahleista.
Alkujaan kansainvälisestä
“valkeasta funkiksesta” kehittyi Suomessa vähitellen myös
kansallisia materiaalejamme,
puuta, luonnonkiveä ja punatiiltä soveltava tyyli, joka vähitellen levisi kaikkialle maahan.
Helsingin Töölössä sijaitseva
rakennus edustaa 1930-luvun
funkista.
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Teollinen rakentaminen
Sotien jälkeisen ajan lyhyen
romanttiisen funktionalismin
kauden jälkeen modernismi
kehittyi meillä yhä pelkistetympään suuntaan.
Arkkitehtuuri sai tinkimättömiä, kovia piirteitä, jotka vähitellen johtivat teollisen rakennustavan, elementtirakentamisen syntymiseen.
Taustalla on nopeasta kaupungistumisesta ja yhteiskunnan elinkeinorakenteen muutoksesta johtuva epäsuhta
suurten lukumääräisten vaatimusten ja toisaalta rajallisten
resurssien välillä. Tämän aikakauden rakennukset ovat
ikään kuin keskenjääneitä ja
niiden teknilliset ominaisuudet ovat osoittautuneet luultua heikommiksi.
Korjausrakentamisen painopiste on siirtymässä tämän
ajan rakennuskantaan, erityisesti asuinkerrostaloihin.Yläkuvassa Espoon Tapiolassa
sijaitseva rakennus edustaa
1950-1960-lukujen vaihteen
rakennustyyliä. Alakuvassa
esimerkki Espoon Soukasta
1960-1970-lukujen elementtirakentamisesta.
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Rakennetun ympäristön arvot
Rakennettu ympäristö on yhteinen omaisuus ja keskeinen osa yhteiskunnan aineellisista saavutuksista. Kansakunnan historian
tärkeitä jaksoja on ikuistettu yhteiseksi muistiksi olemassaolevaan rakennuskantaan.
Tästä näkökulmasta katsoen lähtökohtana korjaustoiminnassa tulisi pitää rakennuskannan alkuperäisen luonteen ja ilmeen säilyttämistä. Rakennettua ympäristöä ei saa
tarpeettomasti muuttaa, eikä sen piirteiden
saa antaa vääristyä, jotta säilyttäisimme näköyhteyden omaan taustaamme.
Rakennetun ympäristön hoito ja ylläpito
vievät yli 40 % maamme bruttokansantuotteesta vuosittain. Tekniset järjestelmät on
Suomessa saatu hyvin toimiviksi ja niiden ylläpidon korkeat kustannukset hyväksytään
yleisesti osaksi hyvinvointiyhteiskunnan pakollisia kuluja.
Sen sijaan suhtautuminen rakennusten
normaaliin ylläpitoon on meillä yhä ongelmallista. Rakennusten säännöllisestä kunnostamisesta on Suomessa yleisesti tingitty.
Remontteja on ollut tapana tehdä vasta pakon edessä ja terveitä rakennuksia on monesti laiminlyöty, kunnes ne on todettu purkukypsiksi ja korvattu uudisrakennuksilla.
Tervettä vanhaa rakennuskantaa on purettu taajamissamme “ajanmukaistamisen”
nimissä tapahtuvan uudisrakentamisen tieltä. Asenteita on syytä tarkistaa. Suomessakin on siirryttävä rakennusten tuottamisesta niiden ylläpitoon.

Korjausten kohteena
oleva rakennuskanta
Suomen rakennuskanta on poikkeuksellisen nuori. Rakennuksemme ovat keskimäärin vain 25-vuotiaita. Meillä on vanhoja, ennen modernismia syntyneitä rakennuksia
niin vähän, että niihin pitää suhtautua koko
maassa erityisellä kunnioituksella. Ne muodostavat välttämättömän vastapainon kaikkialle levinneelle modernille arkkitehtuurille.
Harvalukuisiksi käyneiden vanhojen rakennusten lisäksi Suomessa on valtava nuori rakennuskanta, joka muodostaa lähes kaikkialla maassa arkielämän konkreettisen
taustan. Sitä on niin paljon, että sen arvoa ei
enää huomata. Se sisältää kuitenkin rikkaan
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perinnön, runsaasti erilaisia modernismin kehitysvaiheita, tyylisuuntia ja vivahteita, joita
on Suomen tapaisessa maassa opeteltava
näkemään ja varjelemaan.

Julkisivukorjausten merkitys
ja yleiset tavoitteet
Julkisivukorjaus, niin kuin korjausrakentaminen yleensäkin, on maamme keskeisen
kansallisvarallisuuden, rakennuskannan hoitoa ja ylläpitoa. Korjaukset näkyvät myönteisesti ympäristössä ja niiden työllistävä merkitys on erittäin suuri.
Kansantaloudellisesti julkisivukorjaukset
ovat merkittävä osa myös rakennusten perusparantamista, joka mm. vähitellen hidastaa energiantarpeen kasvua maassamme.
Valtiovallan erityisesti asuinrakennusten korjauksiin suuntaama tukirahoitus on otettu
kaikkialla maassa tyydytyksellä vastaan.

Julkisivukorjausten suunnitteluun
myös arvotarkastelu
Rakennusten korjausten yhteydessä yleistyneisiin kuntoarvioihin pitäisi tulevaisuudessa lisätä myös rakennustaiteellinen arvio,
jossa koulutetut suunnittelijat arvioisivat korjattavia rakennuksia, myös arkisia käyttörakennuksia, alueen, korttelin, pihan rakennuksen ja huoneiston mittakaavassa. Näin
koko rakennuskanta tulisi arvioiduksi muidenkin kuin teknisten ja taloudellisten näkökohtien mukaan, ja korjausrakentamisen arkkitehtoniset valinnat tulisivat luontevaksi
osaksi rakennuskulttuuria.

Rakennusten ominaispiirteiden
säilyttäminen
Yhdyskuntien omintakeinen ilme muodostuu paikallisista luontosuhteista ja rakennuskannasta, jossa eri-ikäisten rakennusten
esiintyminen koetaan ympäristöä rikastavana tekijänä. Arkkitehtuurin alkuperäisten piirteiden varjeleminen on keskeinen tapa saada rakennetun ympäristön ajallisia kerrostumia säilymään.
Nykyaikaistavat, pinnalliset muutokset hävittävät juuri niitä piirteitä, jotka erottavat eriikäisiä rakennuksia toisistaan. Siksi on oltava erityisen hienovaraisia vanhoja rakenteita peittävien korjaustapojen käytössä. Monet

julkisivujen korjausmenetelmät hävittävät alkuperäisen pinnan tai rakenteen näkyvistä ja
pahimmassa tapauksessa rakennus menettää kokonaan alkuperäisen luonteensa.
Vaikka monet järjestelmät ovat edullisia ja
teknisesti toimivia, niitä on käytettävä harkiten, ettei epähuomiossa hävitetä kokonaisia
ajanjaksoja rakennustaiteen historiaa.
Myös nuorten rakennusten on sallittava
vanheta omilla ehdoillaan. Alituinen ajanmukaistaminen pitää rakennukset keinotekoisesti nuorina ja hävittää ympäristön ajallisia
kerrostumia. Suomessa pitää etsiä rakennusten suojelun ja ylläpidon kysymyksiin
uusia, juuri meidän maamme olosuhteisiin
sopivia ratkaisutapoja. Harvinaisiksi käyneiden vanhojen rakennusten suojelun lisäksi
meidän on opittava vaalimaan myös sitä, mitä meillä on paljon, nuorta rakennuskantaa ja
sen sisältämiä erilaisia tyylipiirteitä.

ten välillä. Ohjeita rakennussuojelun menetelmistä ja suojelualoitteiden tekemisestä
saa paikallisilta kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaisilta tai Rakennustaiteen
seuralta Helsingistä.
Artikkelin kuvat Yrjö Suonto. ■

Suojelun toteuttaminen
julkisivukorjausten kannalta
Suomessa merkittäviksi arvioituja rakennuksia voidaan suojella arkkitehtonisista,
historiallisista tai miljöösyistä niiden ikään
katsomatta. Viime aikoina on näkynyt yhä
enenevässä määrin esimerkkejä paikallisesti merkittävien rakennusten ja ympäristökokonaisuuksien suojelusta, vaikka ne monesti edustavatkin valtakunnallisesti tyypillistä
rakennuskantaa. Suojelu kohdistuu meillä
enimmäkseen muihin kuin asuinrakennuksiin.
Valtakunnallisesti merkittäviä rakennuksia
on tavallisesti suojeltu rakennussuojelulailla
ja paikallisesti merkittäviä kaavoituksen suojelumerkinnällä, joka perustuu rakennuslakiin. Kaavoituksen mukainen suojelu on
yleistymässä ja vanhentuneita kaavoja uudistettaessa yhä useampia paikallisesti merkittäviä kohteita on otettu suojelun piiriin.
Suojelualoitteen voi tehdä rakennuksen
omistaja, paikallinen asukas- tai miljööyhdistys tai kunnallinen viranomainen. Suojelu ei
useimmiten tarkoita sitä, että rakennuksen
korjauksessa ei saa tehdä mitään näkyviä
muutoksia, vaan pikemminkin se edellyttää
normaalia perinpohjaisempaa suunnittelua
ja vuorovaikutteista yhteistyötä rakennusten
käyttäjien ja lausuntoja antavien viranomais-
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JULKISIVUJEN KORJAUSTARPEET

Harri Hagan

Julkisivukorjaukset ja
asumisviihtyisyys

2. Julkisivujen korjaustarpeet

Korjausten yhteydessä tulee vakavasti harkita kaikkia
niitä mahdollisia toimenpiteitä, joilla voidaan nostaa asumisviihtyisyyttä ja rakennuksen esteettistä tai toiminnallista laatutasoa. Sisäänkäyntien ehostaminen, parvekeuudistukset ja -lisäykset, maantaso- ja kattokerroksen uudisasunnot, ikkuna- ja ovimuutokset ovat esimerkiksi kaikki oikein toteutettuina asumistasoa ja -viihtyisyyttä lisääviä muutoksia.
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ulkisivukorjausten taustalla ovat lähes
poikkeuksetta tekniset vauriot. Elementtien betonilaatuun ja raudoitukseen liittyvät
ongelmat, haalistuneet tai hilseilleet maalipinnat, kosteusvauriot tai lämpötaloudelliset
heikkoudet ovat yleisimpiä julkisivukorjausten taustatekijöitä. Niitä korjattaessa on samalla erinomaiset mahdollisuudet nostaa rakennuksen laatutasoa huomattavasti.
Varsinkin laajemmat julkisivukorjaukset
ovat merkittävä menoerä rakennusten käyttötaloudelle. Lisäpanostus viihtyisyyden lisäämiseen ja asiantuntevaan suunnitteluun
kannattaa lähes poikkeuksetta.
Arvioitaessa julkisivukorjausten vaikutuk-

J

sia asuinympäristöjen viihtyisyyteen on huomioitava korjausten vaikutus paitsi ao. rakennukseen ja koko alueen arkkitehtuuriin
myös itse asuntoon ja sen asuttavuuteen.
Asumisviihtyisyys voi parantua myös varsin
pienillä toimenpiteillä. Esimerkiksi pienen
parvekkeen laajentaminen tai parvekkeettoman asunnon varustaminen vaikka vain ns.
ranskalaisella parvekkeella muuttaa asunnon käyttöarvoa huomattavasti.
Asunnon arvo, niin taloudellisesta kuin viihtyisyysnäkökulmasta tarkasteltuna, on sidoksissa paitsi asunnon sijaintiin, kuntoon,
kokoon ja toimivuuteen myös itse rakennuksen kuntoon ja ulkonäköön. Tässä mielessä

ei ole mitenkään yhdentekevää, millä tavoin
mahdollinen julkisivukorjaus suoritetaan. Esteettisesti epäonnistunut korjaus voi alentaa
asuntojen arvoa, kun taas onnistunut, rakennuksen yleisilmettä selkeästi parantava
korjaus nostaa myös asuntojen arvoa.
Huolimattomasti suunniteltu, kuorrutuksenomaisen ilmeen antava uudelleenverhous tai väärin materiaalein suoritettu pinnoittaminen, joka saattaa vielä nopeasti turmeltua, on erittäin huono investointi.

ilmavammaksi ovat käyttökelpoisia parannuksia. Säältä suojaava lasitus lisää merkittävästi parvekkeen vuosittaista käyttöaikaa

Kun korjataan,
voidaan myös parantaa
Rakennetun ympäristön käytön tehostaminen on kansantaloudellisesti järkevää. Laajoja alueita kunnostettaessa tulisi täydennysja lisärakentamisen mahdollisuudet tutkia.
Rakennusten lisärakentaminen voi tapahtua monella tavalla. Rakennustekniikka tekee mahdolliseksi varsin helposti lisäkerroksen tai -kerrosten rakentamisen. Uusi ullakkokerros voi sisältää yksilöllistä kattoasumista terasseineen tai viihtyisiä yhteistiloja
kuten esimerkiksi saunaosaston. Kellarikerroksen tiloja voidaan muuttaa asumiskäyttöön tai yhteistiloja laajentaa rungon ulkopuolelle. Ikkuna- ja oviaukotukset on helppo
tehdä nykyaikaisella timanttileikkaustekniikalla.
Rakennuksen ulkopuolelle lisätyt tilaelementit, kuten keittiö-, kylpyhuone-, talvipuutarha- tai saunaelementit, voivat olla osa perusteellista julkisivukorjausta. Varsinkin vanhemmassa asuntokannassa on näiltä osin
puutteellisuuksia ja lisäykset voivat onnistuessaan lisätä asuntojen käyttöarvoa ja viihtyisyyttä huomattavasti. Laajennuksia ja lisäosia ei kuitenkaan pidä suunnitella harkitsemattomasti, sillä ne voivat pahimmillaan
vaikuttaa “konttimaisilta” lisäyksiltä ja heikentää rakennuksen arkkitehtuuria sekä
käyttöarvoa.
Parvekkeiden kunnostus ja uusien asentaminen voidaan tehdä täysin vastaamaan alkuperäistä arkkitehtuuria tai ne siihen sopeuttaen. Usein korjausten yhteydessä on
kuitenkin edullista lisätä parvekkeiden toimivuutta ja viihtyisyyttä. Parvekkeiden lasittaminen, laajentaminen, lattioiden laatoittaminen tai liian “raskaan” etulevyn muuttaminen

Kattorakentaminen antaa mahdollisuuden yksilöllisiin asuntoratkaisuihin. Kattoterassiasunto peruskorjatun rakennuksen katolla Imatran
Mäentauksessa.

ja on energiataloudellisesti edullista sekä
suojaa parvekkeen sisäpintoja kosteusvaurioilta.

Maantasokerroksen luonne tärkeä
Porrashuoneiden sisäänkäynnit ovat usein
perin vaatimattomia, jopa ankean näköisiä.
Niiden ulkonäkö ja luonne ovat kuitenkin merkittäviä koko rakennuksen kannalta. Sisäänkäyntejä on helppo kaunistaa istutuksin, katoksin ja vaikkapa penkein. Niiden luonteen
tulee olla kutsuva ja kodikas. Julkisivukorjausten yhteydessä niiden ehostaminen on
luontevaa ja edullista.
Samoin korkeiden ja umpinaisten sokkelikerrosten rikastuttaminen viherkasveilla ja
kasviritilöillä parantaa useimmissa tapauksissa julkisivukorjausten lopputulosta. Lisälämmöneristämisessä kasvanut julkisivupinnan ja sokkelin tasoero saadaan usein hävitettyä näillä keinoin. Tasoero voidaan poistaa myös rakenteellisesti, jolloin myös sokkelille saadaan mahdollisesti lisää käyttöikää.
Lähiöiden elementtikerrostaloissa ns.
maanpäällinen kellarikerros sisältää usein
pääasiassa varastoja ja heikkolaatuisia yh-
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teistiloja. Niiden avartaminen sokkelielementtejä aukottamalla tai tilojen käyttötarkoitusta muuttamalla voi luoda rakennukselle kokonaan uuden “elämän”. Jos varastoja
muunnetaan huoneistokohtaisilla pihoilla varustetuiksi asuintiloiksi tai saunaosastoihin
rakennetaan vilpoloita, tuo se rikastuneen
ympäristön kautta lisäarvoa kaikille asukkaille. Rakennusten lämpimien tilojen maksimaalinen hyötykäyttö on aina edullista. Suurin osa varastointitarpeesta voidaan hoitaa
kylmissä tai puolilämpimissä piha- tai ullakkovarastoissa. Myös tämä on kestävää kehitystä. Pienet varastorakennukset elävöittävät lisäksi pihamiljöötä.

Tasakatosta harjakatoksi?
Kattomuodon muuttaminen tasakatosta
harjakatoksi vaatii aina harkintaa ja asian laajempaa tarkastelua. Yksittäiset, talokohtaiset
muutokset voivat heikentää koko asuinalueen yleisilmettä. Valtaosa tasakattoisista rakennuksista on suunniteltu suhteiltaan ja arkkitehtuuriltaan nimenomaan tasakattoisiksi.
Vesikattojen korjausmenetelmät ovat kehittyneet huomattavasti. Tasakattoisuus ei ole
enää, varsinkaan kivirakenteisena, teknisesti kovinkaan ongelmallinen.
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Mikäli kattomuodon muutokseen ryhdytään, on siinäkin huomioitava alkuperäisen
rakennustyylin ominaispiirteet. Katolle voidaan luonnollisesti lisärakentaa asuntoja,
kattoterasseja tai ullakkotiloja. Kattorakentaminen tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet
rakennuksen käyttöarvon ja viihtyisyyden kohentamiseen. Varsinkin paikoilla, joissa on
tarjolla ns. kattomaisema ja hyvät näköalat,
voi joidenkin yhteistilojen, kuten saunaosaston, siirtäminen kattokerrokseen olla erittäin
järkevää ja edullista.
Elementtilähiöissä on tässä suhteessa paljon rakentamatonta reserviä. Kattorakentamisen yhteydessä on luontevaa lisätä hissi
myös mataliin kerrostaloihin.

Julkisivukorjaamisen tekniikka
on hallittava
Korjausrakentamisen tekninen kestävyys
on aina varmistettava turhien kustannusten
välttämiseksi. Jos rakennuksen korjattu ulkovaippa vanhenee ennenaikaisesti ja rumasti tai tulee uudelleen korjausikään noLähiöpihan tyhjyyttä; umpinaisia sokkelielementtejä, asfalttia tai kivituhkaa ja luontoa
edustamassa puu. Tampereen Hervanta.

peasti, on tehty selvä virhearviointi. Periaatteessa vanhan rakenteen käyttöikä tulisi aina käyttää hyväksi. Pienilläkin korjauksilla ja
parannuksilla voidaan useimmissa tapauksissa pidentää julkisivujen käyttöikää. Lisäksi
on huomioitava, että korjaustekniikat kehittyvät koko ajan.
Ekologian ja kestävän kehityksen vaatimukset vaikuttavat enenevässä määrin julkisivukorjausten materiaaleihin ja työtapoihin.
Materiaalien valmistusteknologian ympäristöystävällisyys ja energiatase sekä terveellisyys tulevat olemaan tärkeitä valintaperusteita. Julkisivujen lisälämmöneristäminen on
jo sinänsä ekologinen toimenpide ja yhdessä ikkunakorjausten kanssa parantaa asuntojen viihtyisyyttä tasaisen huonelämpötilan
ja vähäisemmän vedontunteen takia. Myös
parvekkeiden lasittaminen ja näin saavutettu “puskurivyöhyke” julkisivupinnan ja ulkoilmarasitusten välille vähentää rakenteiden
huoltotarvetta. Parvekeikkuna ovineen on
yleensä huoneiston vetoisin kohta. Lasitus
tuottaa ilmaisenergiaa passiivisen aurinkoKorjattaessa voidaan pihapiiriä täydennysrakentaa ja elävöittää. Kuvassa uusia piharakennuksia ja vanhusten palvelutila. Imatran Mäentaus.

lämmön vaikutuksesta ja tasaa näin lämpötilaeroja.
Energiatuhlareita ovat myös usein yläpohjat, varsinkin parikymmenvuotiaissa tasakattoisissa elementtitaloissa. Mahdollisuudet
vesikattorakenteiden ja alapohjan lisälämmöneristämiseen on tutkittava.
Ikkunoiden tiivistäminen, lisälasittaminen
tai vaihtaminen yhdessä hallitun ilmanvaihdon toteuttamisen kanssa säästää rakennusten energiakuluja, ja sisäilmaston laatu
saadaan usein merkittävästi paranemaan.
Riittämättömän ilmanvaihdon ja rakenteellisten heikkouksien tuottamat home- ja allergiaongelmat ovat vasta nousemassa päivänvaloon lisääntyneen seuranta- ja tutkimustoiminnan ansiosta.
Ns. ylikorjaamista tulisi välttää. Julkisivujen
korjausmenetelmän valinta ei ole helppo tehtävä. Epäonnistunut valinta voi jopa johtaa
julkisivuvaurioiden kiihtymiseen. Siksi suunnittelu on aina annettava ammattilaisten tehtäväksi. Valitaanko paikalliset korjaukset ja
pintakäsittelyn uusiminen, peittävät lisäeristys- ja pintarakenteet tai koko rakenteen uusiminen, riippuu aina nykyisen julkisivun vaurioiden laadusta, asteesta ja laajuudesta.
Toimenpiteiden kustannusvaikutukset suh-
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Rakentamalla maan tasoon piha-aitoja tai vastaavia, saadaan lähiympäristöön monimuotoisuutta ja rikkautta.
Hämeenlinnan Harakkamäki.

tos julkisivuihin on järkevää. Oikein valituilla
toimenpiteillä ja huolellisella suunnittelulla
voidaan rakennusten arvoa ja laatutasoa kohottaa merkittävästi. Harkitsemattomat muutokset voivat näissäkin tapauksissa aiheuttaa myös päinvastaisia vaikutuksia. Liian halvalta vaikuttava tai kuorrutuksenomaisen ilmeen tuottava julkisivukorjaus muuttaa rakennuksen luonteen väliaikaisen tuntuiseksi
ja voi jo muutaman vuoden kuluttua olla surullinen näky.
Julkisivujen korjaustöissä on siis aina huomioitava lähtökohdan arkkitehtoniset laatutekijät. Suurimmassa osassa rakennuksia on
selvästi säilytettäviä arvoja. Niiden rakennusmassat ovat selkeitä ja mittakaavallisesti onnistuneita. Julkisivujen perusilme on harkitun tasapainoinen ja rauhallinen. Korjaustoimenpiteiden tulisi olla alkuperäistä henkeä
kunnioittava ja rakennuksen kaavoituksellisia ja ympäristöllisiä ominaisuuksia varjeleva. Pakonomaista virikkeellisyyttä ei tarvita,
myös hiljaisesta ja vaatimattomasta arkkitehtuurista syntyy hyvää ja viihtyisää asuinympäristöä. Kaikki nämä tavoitteet ovat saavutettavissa nykyaikaisilla julkisivujen korjausmenetelmillä.

Julkisivut ovat osa kokonaisuutta

teessa saavutettavaan hyötyyn on aina pyrittävä arvioimaan.

Julkisivujen tyylin muuttaminen
Osassa rakennuksia ei ole tarpeellista tehdä varsinaista julkisivua muuttavaa korjausta. Vanhojen pintojen korjaaminen ja ehostaminen ovat riittäviä toimenpiteitä. Varsinkin
rakennuksissa, joiden arkkitehtuuri on kestävää ja rauhallista, voi harkitsematon muutos aiheuttaa korvaamattomia menetyksiä
rakennuksen arvolle. Liiallinen uudistaminen
ja nykyaikaistaminen ei saa olla itseisarvo.
Rakennustaiteen historia on parhaimmillaan,
kun siinä esiintyy eri aikakausina syntynyttä
kerroksellista syvyyttä.
On kuitenkin koko joukko rakennuksia, joiden arkkitehtoninen laatu ja tekniset vauriot
ovat sitä luokkaa, että perusteellinenkin muu-
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Kaikissa julkisivukorjauksissa on myös
huomioitava ulkovaipan detaljit kokonaisuuden osana. Jos joitakin kohtia, esimerkiksi ikkunoita tai sokkeleita, ei käsitellä kokonaisuuteen kuuluvina, voi niiden “kulunut” ulkoasu heikentää huomattavasti koko korjaamisen tavoitteita. Erityisesti lisälämmöneristämisen yhteydessä syvälle jäävät ikkunat ja
muut harkitsemattomat yksityiskohdat voivat
muuttaa rakennuksen arkkitehtuuria epätoivottavaan suuntaan.
Korjausten yhteydessä tulee siis vakavasti harkita kaikkia niitä mahdollisia toimenpiteitä, joilla voidaan nostaa asumisviihtyisyyttä ja rakennuksen esteettistä tai toiminnallista laatutasoa. Sisäänkäyntien ehostaminen,
parvekeuudistukset ja -lisäykset, maantasotai kattokerroksen uudisasunnot, ikkuna- ja
ovimuutokset ovat esimerkiksi kaikki oikein
toteutettuina asumistasoa ja -viihtyisyyttä lisääviä muutoksia.
Artikkelin kuvat Harri Hagan. ■

Matti Pentti

Betonijulkisivut ja
-parvekkeet

ulkisivu, kuten muutkin rakennuksen ulkovaipan rakenteet, ovat alttiina voimakkaalle ilmastorasitukselle. Rakenteiden ja rakennusmateriaalien ominaisuuksien heikkenemistä rasitusten vaikutuksesta kutsutaan
turmeltumiseksi eli vaurioitumiseksi.
Aluksi turmeltumisen vaikutukset ovat
usein esteettisiä, mutta pitkälle edennyt vaurioituminen voi aiheuttaa vakavampiakin ongelmia, kuten terveyshaittoja tai jopa turvallisuusriskin. Vakavien seurausten välttämiseksi ja taloudellisen kiinteistönpidon kannalta on tärkeää, että rakenteiden kuntoa
seurataan ja että korjaustoimet käynnistetään ajoissa.

J

Julkisivu- ja parvekerakenteiden korjaustarpeen aiheuttaa useimmin tekninen vaurioituminen, mutta korjaussuunnittelussa on
otettava huomioon myös esteettiset, toiminnalliset ja taloudelliset parantamistarpeet.

Vaurioitumiseen vaikuttavat tekijät
Rakenteiden vaurioitumiseen vaikuttavat
erityisesti:
-rasitusolosuhteet
-rakenteen ominaisuudet ja yksityiskohdat
-rakenteessa käytettyjen materiaalien ominaisuudet.

2. Julkisivujen korjaustarpeet

Aluksi turmeltumisen vaikutukset ovat usein esteettisiä,
mutta pitkälle edennyt vaurioituminen voi aiheuttaa vakavampiakin ongelmia, kuten terveyshaittoja tai jopa turvallisuusriskin. Vakavien seurausten välttämiseksi ja taloudellisen kiinteistönpidon kannalta on tärkeää, että rakenteiden kuntoa seurataan ja että korjaustoimet käynnistetään ajoissa.
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Vaurioiden etenemisnopeus riippuu eri rasitustekijöiden tasosta ja kestosta. Esimerkiksi teräksen korroosio, tiilen pakkasrapautuminen tai puun lahoaminen on mahdollista
vain tiettyjen rajakosteuspitoisuuksien yläpuolella. Rakenteen ominaisuudet vaikuttavat siihen, millainen rasitustaso on rakenteen
sisällä eri kerroksissa. Rakenteen huollolla ja
ylläpitokorjauksilla on pyrittävä alentamaan
rakenteiden rasitustasoa, varsinkin kosteusrasitusta.
Rakenteen ominaisuudet määräävät
osaltaan rakennekerrosten sisäiset rasitusolosuhteet. Rakenteen suunnitteluratkaisulla
on myös keskeinen merkitys sille, miten vaurioiden eteneminen vaikuttaa toimivuuteen ja
miten vauriot havaitaan ja miten ne voidaan
korjata. Rakenteen ominaisuuksiin vaikuttaa
suunnitelman ohella työn laatu.
Julkisivurakenteiden eri osissa käytettävillä materiaaleilla on erilaiset kestävyysominaisuudet. Materiaalien perusvalinnan lisäksi voidaan monien materiaalien ominaisuuksia säädellä tarkemminkin, esimerkiksi betonin pakkasenkestävyyttä voidaan ratkaisevasti parantaa lisähuokoistuksella.
Korjaustarve syntyy, kun julkisivun ominaisuudet ovat heikentyneet vaurioiden vaikutuksesta niin alas, että ne enää eivät vastaa
rakennuksen käyttäjän minimivaatimuksia.
Kunnon minimiraja riippuu päätöksentekijästä, rakennuksen sijainnista ja monista muistakin tekijöistä. Jotta korjaus voidaan ajoittaa
järkevästi ja toteuttaa taloudellisesti myös pitkällä tähtäimellä, on korjauksen pohjauduttava luotettaviin tietoihin rakenteen ominaisuuksista ja kunnosta, joka useissa tapauksissa edellyttää kuntotutkimusta.

Betonijulkisivut
Rakenteista
Betonin käyttö julkisivurakenteissa yleistyi
huomattavasti 1960-luvun alussa, jolloin nykyisinkin käytössä oleva rakennetyyppi, ns.
sandwich-rakenne otettiin käyttöön. 1960 1970 -luvuilla rakennettiin paljon, erityisesti
asuinkerrostaloja, joiden julkisivut valmistettiin valtaosaltaan betonisandwich-rakenteisi-
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na.
Rakenteen suunnittelijasta ja valmistajasta riippuen rakenteen mitoitus, raudoitus ja
kiinnitystavat ovat vaihdelleet, mutta perus-

KOUKKU
SISÄKUOREN KOLOON K < 2 000
KOUKKU NOSTOLENKIN TAI KOLOSSA
OLEVAN TERÄKSEN YMPÄRI
KOLO- JA JÄLKIVALU

RENGASTERÄKSET
ANSAS
ANSASPAARRE
VERKKO
PIELITERÄS

KANTAVA
PÄÄTYELEMENTTI

KEVYT
ULKOSEINÄELEMENTTI

PYSTYTERÄS, JÄLKIVALU
TERÄSVAARNAT

Yllä pystyleikkaus elementtien vaakasaumasta kiinnityksen kohdalta ja alla vaakaleikkaus
nurkasta.

tyyppi on pysynyt samana (kuva).
Sandwich-rakenteessa ulkokuori tukeutuu
eristekerroksen läpäisevien ansas- tai muiden teräsosien välityksellä sisäkuoreen, joka
on kiinnitetty runkoon esimerkiksi betonijuotetuilla teräsvaarnaliitoksilla. Varsinkin paikalla valettujen runkojen yhteydessä on käytetty myös kuorielementtejä, esim. kantavien
päätyjen ulkokuorina, väestönsuojien ja ullakoiden kohdilla sekä muissa erikoiskohdissa.
Betonijulkisivuissa on joskus myös muista
rakennetyypeistä tehtyjä osia, kuten puurakenteisia parvekkeiden taustaseiniä.
Betonisandwich-rakenteessa tavallinen ulkokuoren paksuus on ollut 60 mm. Kun rakenne

NOSTOLENKKI

ANSASPARRE
VERKKO 3-150
VERKKO 3-150 (4-150)
KAUTTAALTAAN, JATKOSKOHDISSA LIMITYS

Seinäelementin raudoitus.

on näin ohut, on sen raudoitteille (teräsverkko
ja lisäteräkset reunoissa ja aukkojen pielissä)
ollut lähes mahdotonta taata riittäviä betonipeitepaksuuksia. Toinen tärkeä käyttöikää rajoittava tekijä on ollut liian alhainen betonin lujuus
ja puutteellinen pakkasenkestävyys.

Betonielementtien
yleiset vauriotavat
Elementtien laadun suuren vaihtelun vuoksi myös saavutettavat käyttöiät vaihtelevat
paljon. Suurimmat korjaustarpeet aiheutuvat
raudoitteiden korroosiosta sekä pakkasrapautumasta, mutta huomioon on otettava
myös ulkokuoren kiinnitykseen sisältyvät
riskit sekä saumojen ja yksityiskohtien
huono toimivuus (sadevesivuodot, puutteellinen tuuletus).
Seuraavassa käsitellään tarkemmin betonijulkisivujen yleisimpiä vaurioita ja niiden
syitä.

Raudoitteiden korroosio
Teräksen korroosiolla tarkoitetaan sen
kemiallisia reaktioita ympäristönsä kanssa siten, että teräs tai sen ympäristö vaurioituu.
Normaalisti betoni pystyy suojaamaan teräksen korroosiolta, mutta tämä suoja ei ole py-

syvä. Tärkeimmät betoniterästen korroosiota aiheuttavat tekijät ovat karbonatisoituminen ja kloridit.
Karbonatisoitumiseksi kutsutaan niitä
kemiallisia reaktioita, joissa ilman hiilidioksidi reagoi sementtikiven alkalisten hydroksidien kanssa, jolloin betoni neutraloituu. Tällöin menetetään myös betonin teräksiä suojaava ominaisuus. Karbonatisosituminen
etenee pinnasta alkaen syvemmälle rakenteeseen etenemisnopeuden jatkuvasti hidastuessa. Karbonatisoitumisen etenemisnopeuteen vaikuttaa erityisesti betonin laatu.
Kun karbonatisoitumisrintama saavuttaa teräksiä, voi korroosio alkaa.
Aktiivinen korroosiovaihe voi kestää useita vuosia sen jälkeen, kun karbonatisoituminen on saavuttanut teräksiä, ja vasta sitten rakenteeseen syntyy näkyviä vaurioita eli
betonipinnan halkeamia ja lohkeamia korroosioituvien terästen kohdilla. Aktiivisen korroosion nopeuteen vaikuttavat erityisesti betonin kosteustila ja lämpötila. Korroosionopeus kasvaa merkittävästi yli 80 % suhteellisesta kosteudesta lähtien. Betoniteräkset eivät siis korroosoidu kuivissa sisätiloissa, mutta ulkoilmassa kyllä.
Vanhan julkisivun kuntoa selvitettäessä
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Aktiivinen korroosiovaihe voi kestää useita vuosia sen jälkeen, kun karbonatisoituminen on saavuttanut teräksiä, ja vasta sitten rakenteeseen syntyy näkyviä vaurioita. Kuva Jussi Mattila.

silmämääräinen havainnointi ei riitä, vaan
karbonatisoitumismittauksia ja peitepaksuusmittauksia on tehtävä riittävän paljon
sen selvittämiseksi, miten suuri osa raudoitteista on korroosiotilassa. Tulosten avulla
voidaan sitten arvioida vaurioiden kehittymistä todennäköistä tulevaa käyttöikää ja korjaustarpeen laajuutta.
Julkisivu- ja parveke-elementeissä on
mahdollista, että betonin valmistuksessa
on kiihdyttimenä käytetty kalsiumkloridia.
Riittävän korkea, ns. kynnysarvon ylittävä
kloridipitoisuus saa aikaan terästen korroosiota sellaisessakin betonissa, joka ei ole karbonatisoitunut. Karbonatisoituneessa betonissa kloridit kiihdyttävät aktiivista korroosiota.

Pakkasrapautuminen
Pakkasrasitus syntyy betonin huokosver-
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kostoon päässeen veden jäätymislaajeneman synnyttämästä paineesta. Pakkasrasituksen ankaruuteen ja siten vaurioiden syntymiseen vaikuttaa ulkoisen kosteusrasituksen ohella erityisesti betonin huokosrakenne. Huokoistavilla lisäaineilla saadaan betoniin muodostumaan tiheä ilmakuplasysteemi, joka pysyy ilmatäytteisenä myös kosteassa rakenteessa. Näihin ilmakupliin veden jäätymislaajeneman aiheuttama paine
voi purkautua. Toisaalta betonin tiiviys (lujuus) parantaa pakkasenkestävyyttä, koska
tiivis betoni imee hitaammin ja vähemmän
vettä saderasituksessa.
Vanhojen julkisivujen ja parvekkeiden betoneissa ei systemaattisesti käytetty lisähuokoistusaineita ennen vuotta 1976, jolloin
BY:n säilyvyysohjeet julkaistiin. Esimerkkejä
lisähuokoistuksesta löytyy kuitenkin jo 1960luvulta. Toisaalta tiiviit, alhaisen vesisement-

tisuhteen betonit ovat voineet pitkäänkin kestää sen pakkasrasituksen, joka niille käyttöolosuhteissa on syntynyt. Esimerkiksi Helsingin seudulla pakkasrapautumavaurioita
esiintyy eniten ennen 1970-luvun puoliväliä
rakennetuissa pesubetonijulkisivuissa.
Betonin laadun ohella pakkasvaurioiden
syntymiseen vaikuttavat rasitusolosuhteet.
Rannikkoseuduilla voimakkaammat viistosateet ja tiheämpi jäätymis-sulamisrasitus aiheuttavat nopeampaa rapautumista kuin sisämaan olosuhteet. Ulkoseinissä varsinkin
elementtisaumojen vesitiiviys, räystäiden ja
muiden pellitysten toimivuus ja kunto sekä
parvekkeissa vedeneritys ja vedenpoiston
toimivuus vaikuttavat betonin rasitustasoon.
Vanhoissa rakenteissa ei voida tietää sitä,
onko rakenteiden kosteusrasitus lähellä materiaalien pakkasenkestävyyden kannalta
kriittistä tasoa. Siksi vanhan rakenteen kosteusrasitusta on pyrittävä alentamaan
esim. liitosdetaljien toimivuutta parantamalla
korjaustöiden yhteydessä. Saumavuodot
ovat aina vaarallisia vanhoissa elementtijulkisivuissa.
Vanhan betonin pakkasenkestävyyttä voidaan arvioida esimerkiksi vedenimeytymiskokeiden (suojahuokossuhde) ja laboratoriossa tehtävien mikrorakennetutkimusten
avulla. Ohuthieistä tehtävillä optisilla mikrorakennetutkimuksilla voidaan selvittää sekä suojahuokoistuksen laatu että mahdollisesti alkanut pakkassäröily jo ennen näkyvien vaurioiden syntymistä.
Pakkasrapautumistilanne on aina selvitettävä kuntotutkimuksen yhteydessä, koska alkuvaiheessa oleva rapautuminen voidaan
mahdollisesti vielä pysäyttää rasitusta alentavilla korjauksilla. Pitkälle edennyt, näkyvä
rapautuminen johtaa betonin lujuuden alenemiseen ja siten yleensä turvallisuusriskiin
ja raskaisiin korjauksiin.

Kiinnitysten ja kannatusten vauriot
Sandwich-rakenteen ulkokuoren kiinnitykseen käytettiin 1960-luvun alussa erilaisia
betonoituja tai muulla tavoin suojattuja teräsosia, minkä jälkeen siirryttiin nykyisinkin
käytettävään sideansastyyppiin, jossa ruostumattomasta teräksestä valmistettu ansasdiagonaali on hitsattu seostamattomiin paar-

retankoihin (piirros).
Kuorielementtejä on kiinnitetty mm. eristeen läpi menevillä pyörö- ja muototeräksillä
sekä betonoiduilla teräsvaarnaliitoksilla.
Kiinnikkeet on liitetty runkoon joko juotosbetonilla tai hitsaamalla tartuntalevyihin.

TERÄSKISKO

HARJATERÄS

BETONOINTI
BETONISUOJAUS

6 RST
6
RST

Elementin ulkokuoren kiinnitystapoja.

Kiinnitysvauriot ovat mahdollisia kuorielementeissä ja sandwich-rakenteen ulkokuorissa. Kuorielementtien kiinnikkeet voivat
olla suojaamattomina seinän eristetilassa ja
siten alttiina ankarille korroosio-oloille. Kuorielementtien kiinnitysosia on yleensä vähän,
jopa vain yksi kiinnike pystykuormille elementtiä kohti, joten vaurioituminen voi aiheuttaa välittömän turvallisuusriskin. Myös hitsaukset voivat olla puutteellisia. Kiinnityslevyjen tartuntatankojen korroosio ja betonin
rapautuminen voivat myös heikentää elementin kiinnitystä. Sandwich-elementin ulkokuoren kiinnitys voi vaarantua ulkokuoren pakkasrapautumisen, kiinniketerästen
korroosion tai asennusvirheiden seurauksena. Kiinnitysten tyyppi ja kunto on selvitettävä kuntotutkimuksessa.

Kosteustekniset puutteet ja vauriot
Rakenteen kosteusteknisen toimivuuden
keskeisiä tekijöitä ovat kosteusrasituksen
vähentäminen ja kuivumismahdollisuuk-
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sien varmistus. Näin ollen esim. parvekerakenteissa on tarkasteltava yläpinnan vedeneristystä, kallistuksia ja vedenpoistojärjestelyjä, veden pääsyä laastisaumoihin, liitosta ulkoseinään, eri pintojen pintakäsittelyjä ja mahdollisia pellityksiä.
Julkisivujen tyypillisiä ongelmia ovat mm.
räystäspellitysten, parveke- ja ikkunaliitosten, perusmuuriliitosten sekä saumarakenteiden heikko sadevedenpitävyys ja toisaalta puutteellinen vedenpoisto ja tuuletus. Joskus myös klinkkerilaattapintaisten elementtien tuuletusjärjestelmässä on puutteita.
Saumojen sadevesitiiviydellä on keskeinen
merkitys seinän kosteusrasituksessa. Saumoihin kannattaa sijoittaa tuuletusputkia.
Kuntotutkimuksissa ja korjaussuunnittelussa on eri rakenteiden ja yksityiskohtien
kosteusteknistä toimintaa tarkasteltava ja pyrittävä kehittämään parannuksia. Kosteusrasitustason alentaminen hidastaa aina
turmeltumisilmiöiden etenemistä.

Elementtiparvekkeissa laatat ja kaiteet
ovat usein yhteen valettuja elementtejä, jotka tukeutuvat pieli- ja pilarielementtien tai ulkoseinän ulkokuoren välityksellä perustuksilleen. Tällaiset “parveketornit” on jäykistetty
metallisitein rakennuksen runkoon. “Konttiparvekkeissa” laatta, kaide ja seinät muo-

Ulokeparveke. Rakenneleikkaus.

KAIDE-ELEMENTTI

Muita teknisiä ongelmia
Betonijulkisivujen muita ongelmia voivat
tapauksesta riippuen olla mm:
-klinkkerilaattojen irtoaminen
-kaareutuminen ja eri syistä tapahtuva halkeilu
-puutteellinen lämmöneristyskyky
-ilma- ja sadevesivuodot sisätiloihin
-homekasvusto eristetilassa
-maalipintojen vaurioituminen.

LAATTAELEMENTTI

KATTOLAATTAELEMENTTI

PIELIELEMENTTI

Parvekkeet
Rakenteista
Parvekkeet ovat yleensä joko rakennuksen
runkoon tukeutuvia ulokerakenteita tai rungon ulkopuolisia itsekantavia elementtirakenteisia “torneja” tai ripustettuja “kontteja”
tai edellisten sekamuotoja.
Ulokeparvekkeet on kannatettu tavallisesti paikalla valettuun välipohjaan tukeutuvien ratakiskojen tai muototeräspalkkien varaan, ja ovat yleensä nekin paikalla valettuja. Joissakin parvekkeissa laatan raudoitus
tai betonipalkit voivat jatkua läpi ulkoseinän.
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Elementtiparveke. Rakenneleikkauksia.

dostavat yhden elementin, joka on ripustettu
teräskorvakkein seinien ylänurkista ulkoseinän tai välipohjan reunan varaan.
Vanhat ulokeparvekkeet ovat usein vedeneristettyjä. Tällainen eristys on tehty esim. bitumikermeillä tai sivelyeristyksellä.
Vanhojen laattojen betonin pakkasenkestävyys voi vaarantua, jos eristys on puutteellinen tai vaurioitunut.

Parvekkeiden tyypillisiä vaurioita ovat raudoitteiden korroosio ja pakkasrapautuminen. Kuva Jussi
Mattila.

Ulokelaatan kosteusteknisen toimivuuden
tärkeitä yksityiskohtia ovat mm. liitokset ulkoseinään (ulokkeen tuen korroosio-olosuhteet
ja seinän rasitus), vedeneristyksen reunapellitys ja kallistukset.
Elementtiparvekkeet on yleensä tehty “vesitiiviistä” betonimassasta ilman varsinaista
eristystä. Kallistukset on tavallisesti muotoiltu laattaan muotin avulla, erillistä kallistusbetonia on käytetty harvoin. Vedenpoisto voi
olla järjestetty suoraan kaiteen ja laatan välistä alas, ulosheittoputken välityksellä tai
syöksytorven avulla. Huonosti toimiva vedenpoisto on voinut aiheuttaa nopeaa pakkasrapautumaa, likaantumista, pinnoitteiden
irtoamista ja nopeata raudoitteiden korroosiota.

Parvekkeiden tyypilliset vauriot
Raudoitteiden korroosiota ja pakkasrapau-

tumista on käsitelty edellä betonijulkisivujen
yhteydessä. Erityisesti parvekkeita koskevista vauriotavoista ja puutteista voidaan mainita seuraavat.
Ulokeparvekkeet
-uloketerästen (kiskot tai betoniteräkset)
korroosio ulkoseinän (eristevälin)
kohdalla
-parvekelaatan ja pintalaatan pakkasrapautuminen erityisesti silloin, kun laatan
vedeneristys on puutteellinen tai vauriotunut
-karbonatisoituminen ja raudoitteiden korroosio erityisesti lattojen reuna-alueilla ja
pohjassa
-huonosti toimiva parvekkeen ja seinärakenteen liitos, joka lisää kosteusrasitusta
ulokerakenteessa ja ulkoseinässä
-pellitysten ja teräsosien korroosio
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-pakkovoimat ja halkeilu suurissa parvekkeissa

Kaikissa rakennetyypeissä esiintyvä ongelma on lisäksi pinnoitteiden hilseily ja irtoaminen.

Elementtiparvekkeet
-pakkasenkestävyydeltään liian heikko betoni (esim. lisähuokostamaton K25), ei vedeneristystä
-huonot vedenpoistojärjestelyt ja kallistukset
-ohuet rakennepaksuudet (mm. kaiteessa
60 mm) ja pienet peitepaksuudet, joista
seuraa raudoitteiden korroosiovaurioita
-juotosbetonien heikko laatu ja rapautuminen elementtiliitoksissa
-rakenteelliset halkeamat pakkovoimien
vaikutuksesta esim. elementtiliitoksissa
-joissakin taloissa parvekkeiden sidonta
runkoon voi olla puutteellinen, jolloin ns.
jatkuva sortuma on mahdollinen esim. törmäystilanteissa.

Kuntotutkimuksissa ja korjaussuunnittelussa on pidettävä mielessä se, että parvekkeet ovat kantavia rakenteita, joten rakenteen kantavuuteen ja stabiiliuteen vaikuttavat tekijät on selvitettävä. ■

Matti Pentti

Muuratut ja rapatut julkisivut

anhoissa, ennen 1950-lukua rakennetuissa kivitaloissamme oli massiivinen
tiiliseinä yleisin ulkoseinärakenne. Tavallinen seinäpaksuus oli kaksi kiveä eli 600 mm.
Sodan jälkeen seinärakenteita pyrittiin ohentamaan ja varsinkin kevyesti kuormitetuissa
rakenteissa yleistyi 1 1/2-kiven kennotiilirakenne. Tavallisesti massiivitiiliseinissä käytettiin poltettua punatiiltä ja kalkkilaasteja.
Massiiviseinien ohella on myös käytetty erilaisia ilmaraollisia seiniä.

V

Massiivisten tiiliseinien tyypillisiä ominaisuuksia ovat:
-rakenne on jäykkä ja homogeeninen ja sen

halkeilu on harvinaista, halkeilua on aiheuttanut lähinnä perustusten painuminen
-kahden kiven seinän lämmöneristyskyky
on käytännössä riittävä
-rakenteen pitkäaikaiskestävyys on osoittautunut hyväksi, samoin korjattavuus
-massiivinen tiiliseinä on hyvä rappausalusta.
Harkkorakenteita on ulkoseinissä käytetty jo 1930-luvulta lähtien, mutta yleisimmin
harkkorakenteita löytyy 1940- ja 1950-lukujen ulkoseinistä. Kevytbetoniharkkoja on
käytetty mm. kantavien, yli 1 kiven seinien
lisäeristeenä joko ulko- tai sisäpinnassa, ho-

2. Julkisivujen korjaustarpeet

Rapattujen julkisivujen kuntotutkimuksissa on yleensä
syytä käydä läpi otantana tietty osa pinnoista siten, että
tutkittaville kohdille tulee rakenteellisesti ja rasitustasoltaan erilaiset alueet. Luotettavan kuvan saaminen edellyttää melko laajan osan tutkimista.
Tutkimustulosten perusteella julkisivun eri osat voidaan
luokitella kuntoluokkiin, ja tarkastelun perusteella arvioidaan korjaustarvetta ja -vaihtoehtoja. Korjaustarve voi
joskus olla erilainen eri julkisivun osilla.
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MASSIIVINEN KAHDEN
KIVEN TIILISEINÄ

LISÄERISTETTY
TIILISEINÄ

1 1/2 - KIVEN
KENNOTIILISEINÄ

N. 100 MM

KEVYTBETONI,
LASTUVILLA
TMS.
- 1950

TIILIKEVYTBETONISEINÄ

1940 - 50 -LUVUT

1940- 50- LUVUT

BETONIKEVYTBETONISEINÄ

TIILIKUORIMUURI

N. 200 mm

N. 150 mm

1930- 50 -LUVUT

1940 - 60 -LUVUT

1950 -

Muurattuja ulkoseinärakenteita.

mogeenisenä harkkomuurina ja kantavan
betoniseinän ulkopinnassa betonin tartunnalla kiinnittyneinä.
Harkkorakenteiden ominaisuudet vaihtelevat harkkomateriaalin ja rakennetyypin mukaan.Harkot voivat olla heikkoja ja alttiita
pakkasvaurioille. Harkkorakenteiden halkeilu on tavallisempaa kuin massiivitiiliseinien.
Rappausalustoina harkot eivät ole poltetun
tiilen veroisia.
Kuorimuureilla tarkoitetaan tehokkaan
lämmöneristeen ulkopuolelle muurattua 1/2kiven tai moduulivahvuista kuorta, joka tukeutuu perustuksille, mutta joka on sidottu
muuraussiteillä seinän sisäkuoreen. Kuorimuurin käyttö yleistyi 1950-luvun loppupuolella. Kuorimuureissa on käytetty poltettua
punatiiltä, kalkkihiekkakiveä ja vähemmän
erilaisia harkkoja.
Kuorimuuri joutuu ohuutensa ja tehokkaan
lämmöneristyksen vuoksi ankarampaan säärasitukseen kuin massiivisen seinän ulkopinta.
Kuorimuurien kestävyyden kannalta ongel-
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mallisia tekijöitä ovat:
-korkea pakkasrasitus, varsinkin korkeissa
seinissä, kylmissä seinäosissa ja huonoihin liitosratkaisuihin (esim. räystäät) liittyen
-lämpö- ja kosteusliikkeet ja niiden aiheuttamat halkeamat, erityisesti kun liikuntasaumoja ei ole riittävästi
-kerroksittaiset kannatukset rungosta
esim. nauhamaisissa seinissä voivat olla
korroosion tai halkeilun kannalta ongelmallisia
-sadevesivuodot kuorimuurin läpi ovat
mahdollisia
-muurin saumoihin sijoitettujen raudoitteiden korroosio.
Kuorimuurit ovat useimmin puhtaaksi muurattuja.

Kosteustekniset puutteet ja
pakkasrapautuminen
Pakkasrapautumaa voi olla rappauskerroksessa, tiilissä/harkoissa tai muurauslaas-

Rappausvaurioita siporex-seinässä. Kuva Aimo Heimala.

MUOTOTERÄSULOKKEET

RST LATTATERÄSULOKKEET

Nauhamaisen kuorimuurin kannatustapoja.

oloissa.
Pakkasrasituksen ankaruuteen vaikuttavat ilmasto-olojen ja rakennuksen korkeuden
ja sijainnin ohella rakenteelliset seikat: rakennetyyppi ja paksuus, räystäät ja muut yksityiskohdat, halkeamat ja pintakäsittelyt.
Tiilipinnoilla ohuet maalauskäsittelyt pahentavat pakkasrasitusta. Kuorimuureissa pakkasrasitusta pahentaa mahdolliset sadevesivuodot ulkokuoren läpi. Varsinkin vanhojen
muurien ongelmana on myös kosteuden kapillaarinen nousu perustuksista ylös.
Pakkasrapautumakorjauksissa on aina pyrittävä alentamaan rakenteen kosteusrasitusta.

Halkeamat
tissa. Muurattujen seinien materiaalit ovat
pakkasenkestävyydeltään yleensä betonia
heikompia ja laadun vaihtelu on suurta, mutta rakenteiden suurempi kosteuskapasiteetti ja nopeampi kuivuminen voi mahdollistaa
pitkän käyttöiän suhteellisen ankarissakin

Haitallisia halkeamia voi muuratuissa ulkoseinissä ilmetä esim. perustusten painumisen vuoksi, lisäksi harkko- ja kuorimuurirakenteissa lämpötila- ja kosteusmuodonmuutosten aiheuttamien pakkovoimien takia.
Jonkin verran ilmenee myös yläpohjan ta-
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solla olevia vaakahalkeamia kylmän ja lämpimän muurin rajakohdassa. Halkeamien
syyt ja liikkuvuus on selvitettävä ennen korjaussuunnittelua. Liikkuvan halkeaman korjaaminen voi usein olla turhaa. Halkeamien
tarkastelussa on kiinnitettävä huomiota myös
siihen, onko niillä vaikutusta rakenteen kantavuuteen tai stabiilisuuteen (esim. saumaraudoitteiden korroosion aiheuttamat halkeamat aukkopalkeissa).
Tiiliseinissä halkeamat kulkevat tavallisesti laastin ja muurauskivien rajapintoja pitkin,
kalkkihiekkakiviseinissä ja harkkoseinissä
myös suoraviivaisesti. Halkeamien suunnista ja sijainnista voi päätellä sen, mistä halkeilu johtuu.

Kannatukset ja raudoitus
Muuratun ulkoseinän teräsosien korroosio voi aiheuttaa vakavia vaurioita kaikentyyppisiin seiniin. Useimmiten teräksen korroosiolle edullisia olosuhteita esiintyy kuorimuureissa sekä harkko- ja joskus myös massiiviseinien ulko-osissa.
Kuorimuurirakenteiden kuntotutkimuksissa kannattaa selvittää terästen sijaintia ja pistokokein avaamalla niiden korroosioastetta.
Muurin saumoihin sijoitettujen harjaterästen
korroosio voi johtaa esim. ikkunapäällispalkkien putoamiseen tai terästen kohdilla olevien saumojen vaurioitumiseen.
Nauhamaisten kuorimuurien kannatuksiin
käytettiin eräissä tapauksissa 1950 -1970-luvuilla rakenteita, joiden pitkäaikaiskestävyys
voi olla puutteellinen. On huomattava, että jopa teräsbetoniset “saapaspalkit” voivat heiketä teräskorroosion vaikutuksesta.

Tyypilliset rappausvauriot
Suunnittelu- tai työvirheestä voi uusikin
rappauspinta vaurioitua. Esimerkiksi tartunta pettää sopimattoman alustamateriaalin,
laastin tai työvirheen takia, lisäksi puutteellisesta jälkihoidosta voi tulla jäätymisvaurioita, halkeilua ja pinnan irtoamista.
Tukien siirtymät sekä lämpö- ja kosteusliikkeet yhdessä liikuntasaumojen puuttumisen kanssa aiheuttavat sekä ulkonäön että kosteusrasituksen kannalta haitallista hal-
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keilua.
Runsaan kosteusrasituksen aiheuttama
pakkasrapautuminen on tavallisin rappauskerroksen turmeltumisilmiö erityisesti heikoilla vanhoilla kalkkirappauksilla. Syynä rapautumiseen on yleensä vaurioitunut tai toimimaton rakenneyksityiskohta tai rappauspintaan liittyvä rakenne. Huonosti yhteensopiva alustamateriaali tai tiivis pintakäsittely
johtaa myös helposti heikon rappauskerroksen rapautumiseen. Orgaanisten julkisivumaalien rappauksia vaurioittava vaikutus on
yleisesti havaittu tosiasia.
Tavallisia pakkasrapautumisen aiheuttajia
tai edistäjiä ovat:
-vesikaton vuodot
-kourujen ja syöksytorvien vuodot
-huonot tai vaurioituneet parvekeliitokset
-huonot tai vaurioituneet ikkunoiden ja kerroslistojen vesipellitykset
-suuret halkeamat
-hyvin heikosti imevä alustarakenne/materiaali
-seinän sisäpuolinen lisäeristäminen
-veden pääsy seinään maan pinnalta, ulkotasolta, katokselta tai maaperästä (mukana suolat)
-hyvin kostea sisäilma
-putkivuoto rakenteen sisällä sekä
-vesihöyryä huonosti läpäisevä pintakäsittely.
Pakkasrapautuminen ilmenee rappauksen
lujuuden heikkenemisenä, tartunnan pettämisenä tai pinnan verkkohalkeiluna tai irtoamisena.
Pakkasrapautumisen aste voi vaihdella eri
kohdissa seinäpintoja (mm. rasitustasosta ja
materiaaliominaisuuksien vaihtelusta johtuen), kuten myös rappauksen paksuussuunnassa. Paikallisen runsaan kosteusrasituksen aiheuttama rapautuminen voi olla hyvin suppealla alalla, mutta esimerkiksi sopimaton pintakäsittely voi aiheuttaa rapautumista lähes koko seinäpintaan.
Rappausvaurioita voidaan tutkia silmämääräisten havaintojen lisäksi yksinkertaisilla käsityövälineillä, kuten vasaralla, puukolla, piikillä yms. Laboratoriokokein voidaan
tarvittaessa selvittää esim. laastin osa-ainei-

ta ja seossuhteita sekä maalin tyyppiä.
Rapattujen julkisivujen kuntotutkimuksissa
on yleensä syytä käydä läpi otantana tietty
osa pinnoista siten, että tutkittaville kohdille
tulee rakenteellisesti ja rasitustasoltaan erilaiset alueet. Luotettavan kuvan saaminen
edellyttää melko laajan osan tutkimista.
Kenttätutkimukseen voivat sisältyä esim.
seuraavat asiat:
-alustan rakenteen ja materiaalin selvittäminen (avaus); alusta voi olla erilainen eri
kohdissa julkisivuja
-rappauskerrosten paksuuksien mittaus
-laastin rapautuneisuuden ja “kopouden”
tutkiminen (koputtelu, pinnan rikkominen
ja rappauskerroksen lujuuden tunnustelu-

esim. raaputtamalla)
-halkeamien ja niiden sijainnin, suuntien,
leveyden ja syvyyden selvittäminen
-pellitysten, liitoskohtien ym. yksityiskohtien vesivuodot ja kunto
-koristeosien kunnon ja kiinnitysvarmuuden tarkastus
-näytteenotto laastista ja maalikerroksista
materiaalin selvittämistä varten tarpeen
mukaan sekä
-maalinpoistokoe.
Tutkimustulosten perusteella julkisivun eri
osat voidaan luokitella kuntoluokkiin, ja tarkastelun perusteella arvioidaan korjaustarvetta ja -vaihtoehtoja. Korjaustarve voi joskus olla erilainen eri julkisivun osilla. ■
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Jarmo Saari

Puujulkisivut

2. Julkisivujen korjaustarpeet

Pääasialliset tekijät, jotka aiheuttavat muutoksia puisissa julkisivurakenteissa ja niiden pintakäsittelyssä ovat
seurausta säärasituksesta tai biologisista vauriotekijöistä. Puujulkisivuissa esiintyvät korjaustarpeet voidaan jakaa aika ajoin tarvittavaan huoltomaalaukseen sekä mahdollisten vaurioiden korjaamiseen.
Puun käyttö julkisivuissa on ollut yleisempää omakotitaloissa ja rivitaloissa, mutta vähitellen se on yleistymässä myös kerrostalojen julkisivumateriaalina.
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uuta on perinteisesti käytetty Suomessa
rakennus- ja julkisivumateriaalina lähes
kaikessa rakentamisessa. Tyypillisimpiä
puurakennuksia ovat asuinpientalot, mutta
viime aikoina puusta on rakennettu myös pienehköjä julkisia rakennuksia kuten päiväkoteja, kouluja, yms.
Näiden rakennustyyppien lisäksi meillä on
useita historiallisia esimerkkejä myös suurehkoista puurakennuksista kuten kirkot, rautatieasemat ja eräät teollisuus- ja varastorakennukset.
Kerrostalorakentamisessa puun käyttö on
viime vuosikymmeninä rajoittunut vain eräi-

P

siin julkisivuverhouksen osiin. Tällaisia ovat
olleet esimerkiksi puuverhous parvekkeen
taustaseinässä tai ikkunanauhojen umpiosissa, vaikka varsinainen kantava rakennusmateriaali kerrostaloissa onkin yleensä
ollut betoni. Näköpiirissä on kuitenkin puukerrostalorakentamisen lisääntyminen, ja jo
nyt on meillä toteutettu muutamia täysin puurakenteisia ja julkisivuiltaan puulla verhottuja kerrostaloja. Siten puun käyttö myös kerrostalojen julkisivumateriaalina on yleistymässä, joskin puukerrostalojen rakentaminen on toistaiseksi ollut mahdollista vain
poikkeusluvalla.

Puurakenteinen ulkoseinä
Tämän päivän puurakennuksissa yleensä
ja etenkin pientaloissa tavanomainen ulkoseinän rakenne ulkoapäin lukien on
pääsääntöisesti seuraavanlainen:
- ulkoverhouslaudat
- tuuletusrako ja verhouksen kiinnityslaudat noin 25 mm (kiinnityslaudat yleensä
600 mm:n välein)
- tuulensuojalevy 12...25 mm
- ulkoseinän kantavat puutolpat (yleensä
600 mm:n välein) ja lämmöneriste
125...175 mm (lämmöneristeenä yleensä
mineraalivilla tai puukuituvilla)
- ilman- tai höyrynsulku (rakennuspaperi,
kun eristeenä puukuituvilla tai muovikalvo, kun eristeenä mineraalivilla)
- sisäverhous (rakennuslevy tai paneeliverhous).
Ulkoverhouslaudat naulataan siten yleensä seinän puurunkoon kiinnitettyihin kiinnityslautoihin.
Betonirakenteisten kerrostalojen em. puuverhottujen parvekeseinien rakenne on
useimmiten vastaava kuin puurakenteisten
pientalojen ulkoseinäkin. Ikkunoiden viereis-

Tavanomainen pientalon ulkoseinärakenne.

ten pienehköjen puuverhousten kohdalla
saattaa sen sijaan olla myös betoninen sisäkuori, jonka päällä on lämmöneriste sekä
puukoolaus verhouslautojen kiinnitystä varten.
Nykyisten puukerrostalojen ulkoseinä vastaa hyvin pitkälle edellä kuvattua puurakenteisten pientalojen seinärakennetta.
Jälleenrakennuskauden purueristeisissä
pientaloissa 40- ja 50-luvuilla ulkoverhous
naulattiin yleensä suoraan runkoon ilman
tuuletusrakoa. Ulkoseinän rakenne ulkoapäin lukien oli tällöin useimmiten seuraava:
- ulkoverhouslaudat
- tervapaperi
- vinolaudoitus 45 ° kulmassa (jäykistää
seinärungon)
- oksamassapahvi
- ulkoseinän kantavat puutolpat (yleensä
600 mm:n välein) ja lämmöneristeenä 100
mm sahanpurua, lastuja, tms.
- oksamassapahvi
- ponttilaudoitus
- pinkopahvi tai puukuitulevy sekä tapetti
Mineraalivillan sekä tiivispintaisten alkydija dispersiomaalien yleistyminen 60-luvulla
olivat eräitä syitä siihen, että puuverhouksen
taustan tuuletus todettiin välttämättömäksi.
Samoihin aikoihin yleistyi myös muovikalvon
käyttö sisäpuolisena höyrynsulkumateriaalina.
Ennen 30-lukua rakennetut lautaverhoillut
puutalot (ja eräät sen jälkeenkin) ovat tavallisesti hirsirunkoisia, joissa ulkoverhous on
asennettu hirsiseinän päälle. Ulkoseinässä
voidaan tällöin erottaa yleensä seuraavat rakennekerrokset ulkoapäin lukien:
- ulkoverhouslaudat
- tervapaperi
- kantava hirsirunko (hirsien varauksissa
käytetty tiivistämiseen esim. tervalla kyllästettyä pellavarivettä tms.)
- pinkopahvi (tai puukuitulevy) sekä tapetti
tai maali
Ulkoverhous tehtiin yleensä muutamia
vuosia rakentamisen jälkeen, jotta hirsikehikko sai laskeutua ennen verhouslautojen
kiinnittämistä. Verhous saatettiin kiinnittää
myös hirsirungon päälle asennettuun rimoi-
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tukseen, jolloin verhouksen taakse muodostui samalla tuuletusrako.
Rankorakenteinen ulkoseinä yleistyi vähitellen 20-luvulta lähtien hirsiseinää paremman lämmöneristävyytensä ja taloudellisuutensa vuoksi. Hirsirakentaminen on kuitenkin
aivan viime vuosina yleistynyt lomarakennusten ohella myös asuinpientalojen rakenneratkaisuna. Nykyisten lämmöneristysvaatimusten vuoksi hirsiseinän sisä- tai ulkopuolelle sijoitetaan noin 100 mm paksu lämmöneriste. Koska hirsirunko halutaan tänä
päivänä usein jättää ulkopuolelta näkyviin,
asennetaan lämmöneriste tällöin tavallisesti
sisäpuolelle.
Sodan jälkeen ja etenkin 60- ja 70-luvuilla
meillä yleistyi rankarunkoisen puutalon ulkoverhouksena myös puolen kiven tiilimuuraus.
Myös tämä rakenne edellyttää muurauksen
ja seinärungon väliin jätettävää tuuletusrakoa. Kyseisen ulkoseinärakenteen käyttö on
viime vuosina selvästi vähentynyt.

Vauriotekijät
Pääasialliset tekijät, jotka aiheuttavat muutoksia puisille ulkoverhouksille ja ulkoilmassa oleville puurakenteille sekä näiden pinta-
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Lahonnutta puutalon seinän alaosaa. Kuva Aimo Heimala.

käsittelylle ovat seurausta säärasituksesta
tai biologisista vauriotekijöistä.
Säärasitus muodostuu lähinnä auringonvalosta ja sadevedestä. Auringon valo hajottaa ligniiniä, joka pitää puun solukkoa koossa. Seurauksena on puun pinnan nukkaantuminen ja tummuminen. Lisäksi voimakas auringonpaiste aiheuttaa lämpöliikkeitä etenkin
tummilla pinnoilla. Sadevesi aiheuttaa puuhun imeytyessään kosteuselämistä ja halkeilua. Toisaalta on arvioitu, että säärasitus
kuluttaa hyvälaatuista sydänpuuta vain noin
6...7 mm sadassa vuodessa.
Biologisista vaurioiden aiheuttajista tuhoisimpia ovat lahottajasienet, jotka vaurioittavat puun solukkoa. Lahottajasienet käyttävät puuta ravintonaan, ja niiden elinolosuhteet ovat suotuisat, kun puun kosteuspitoisuus on pitkään yli 20 % puun kuivapainosta, lämpötila on +5...40 C° ja happea
on riittävästi.
Lahottajasienten lisäksi home- ja sinistäjä-

sienet sekä levä aiheuttavat värjääntymistä
ja hankaloittavat puun maalausta.
Korostettakoon kuitenkin, että jos rakenteelliset ratkaisut on tehty oikein, ei biologisille vaurion aiheuttajille (lahottajasienet) synny otollisia elinolosuhteita. Rakenteellisilla ratkaisuilla voidaan merkittävästi vähentää myös säärasituksen vaikutusta.

Puujulkisivun korjaustarpeet
ja eräitä ongelmakohtia
Puujulkisivuissa esiintyvät korjaustarpeet
voidaan jakaa lähinnä aika ajoin tarvittavaan
huoltomaalaukseen sekä mahdollisten vaurioiden kunnostustoimenpiteisiin.
Maalipinta kuluu ja vanhenee ajan myötä
auringon valon ja sateen vaikutuksesta. Tämä ns. säärasitus kuluttaa vähitellen maalipintaa aiheuttaen siinä halkeilua ja maalikalvon irtoamista. Tapauskohtaisesti maalipinnan vanhenemisprosessin pituus saattaa
vaihdella huomattavasti, mutta huoltomaalauksen tarve koittaa tavallisesti vähintään
noin 15 vuoden välein.
Puuverhouksen vaurioituminen on sen sijaan tavallisesti osoitus siitä, että rakenteelliset ratkaisut eivät kaikilta osin ole virheettömiä. Myös maalipinnan nopea hilseily ja irtoaminen saattavat johtua rakenteellisista
ratkaisuista, mutta syynä voivat olla myös virheet ja huolimattomuus maalaustyössä. Kaikissa tapauksissa korjaustoimenpiteet on
kohdistettava myös vaurion syiden poistoon ja siten vaurioiden ennalta ehkäisyyn jatkossa.
Esimerkki tyypillisestä ongelmasta on verhouksen alareunan halkeilu ja lahovauriot.
Syynä saattaa olla vähitellen tapahtuneesta
maanpinnan kohoamisesta johtuva maakosteuden pääsy puurakenteisiin, liian matala
sokkeli tai puutteellinen kosteuseristys betonisokkelin ja seinän puurakenteiden välillä.
Etenkin pystyverhouksissa matala sokkeli
edesauttaa lautojen alapäiden halkeilua ja
maalin hilseilyä, koska maasta roiskuva sadevesi imeytyy tällöin verhouksen alareunan
kautta puuhun. Jos alareunaa ei ole sahattu
“tippanokaksi”, myös seinäpinnalla valuva
sadevesi pääsee helposti imeytymään lautojen katkaisupintojen kautta puuhun. Vauri-

oiden syntyä tehostaa usein viime vuosien
rakentamisessa käytetty liian ohut verhouslauta, jolloin kosteuseläminen on voimakkaampaa ja halkeilu todennäköisempää.
Muista ongelmakohdista mainittakoon ulkoverhouslautojen jatkokset. Myös näistä aiheutuvat vauriot ovat tavanomaisempia pysty- kuin vaakaverhouksissa. Jos pystyverhouslautojen puskujatkoksia ei ole sahattu
ulospäin viistoksi, eikä katkaisupintoja ole
suojattu pintakäsittelyllä, on vaurioituminen
ennenpitkää todennäköistä. Aiemmin jatkokset pyrittiin sijoittamaan verhouksen yläosaan, jolloin ne olivat räystään suojaamia,
mutta nykyisin on ollut tapana hajauttaa jatkokset tasaisesti koko verhouksen alalle.
Jäljempänä luvussa 5 on esitetty eräitä jatkosten ratkaisutapoja.
Suunnittelun ja toteutuksen kannalta kriittisiä kohtia ovat lisäksi ikkunoiden listoitukset
ja pellitykset sekä sadevesikourut ja syöksytorvet. Sadevesi tulee aina johtaa hallitusti
verhouksen ulkopuolelle. Samalla on huolehdittava, etteivät ikkunaliittymät listoituksineen ja pellityksineen estä verhouksen taustan riittävää tuuletusta.
Vanhojen rakennusten muutostöiden yhteydessä niihin jälkikäteen rakennetut saunat
ja pesutilat yhdessä puutteellisen höyrynsulun ja heikosti toimivan ilmanvaihdon kanssa
muodostavat myös selvän kosteusriskin. Tällöin rakenteiden läpi sisältä ulospäin tunkeutuva kosteus saattaa johtaa laho- ja homevaurioihin myös seinän runkorakenteissa.
Ulkoverhouksen takaa mahdollisesti puuttuva tuuletusrako estää kosteuden tuulettumista ja pahentaa siten syntynyttä tilannetta. ■
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Jouni Ruuska

Ikkunat
Valtaosa taloyhtiöistä on pitänyt ikkunansa kunnossa,
vaikka huoltoväli onkin joskus pitkittynyt muutamalla vuodella. Uusintamaalauksen ja muun korjauksen tarvetta
on nähtävissä, mutta korjauskelvottomiksi päässeitä ikkunoita löytyy erittäin vähän. Tällöinkin kyseessä ovat
yleensä yksittäiset ikkuna-aukot eteläsivun ylimmissä kerroksissa.
lemassa olevien rivi- ja kerrostalojen ikkunat ovat edelleen enimmäkseen puupintaisia ja kaksilasisia. Alumiinia ikkunan ulko-osissa alettiin käyttää 1980-luvun alussa
jälkeenpäin asennettavien etuikkunoiden kehittämisen myötä.
Sisäänavautuva kaksipuitteinen ikkunatyyppi, ns. MS-ikkuna, yleistyi kerrostalorakentamisessa 1940-luvulla. Tehdasvalmisteiset ikkunat toimitettiin työmaalle yleensä
puuvalmiina. Ne lasitettiin ja pintakäsiteltiin
paikan päällä perinteisin menetelmin. Tämä
käytäntö jatkui aina 1960-luvulle saakka. Tämän aikakauden ikkunoita on yleisesti pidetty vankempina, paremmin kunnossapysyvinä ja pitkäikäisempinä kuin seuraavien vuosikymmenten ikkunarakenteita.

2. Julkisivujen korjaustarpeet
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1960-luvulla lasitus ja pintakäsittely siirtyivät ikkunatehtailla tehtäviksi työvaiheiksi.
Perinteiset menetelmät eivät enää soveltuneet rationaaliseen tuotantoon. Käyttöön
otettiin välillä työtapoja, joitten seurauksena
ikkunoitten huollontarve ja käyttövaikeudet lisääntyivät ja ikkunoiden käyttöikä lyheni.
Vuosikymmenen lopulla höyläysmuodot
muuttuivat uuden standardin mukaisesti suorakulmaisiksi. Tämän aikakauden kaksinkertaiselle puuikkunalle tunnusomaista on pintakäsittely tummasävyisillä puunsuoja-aineilla, usein lasituskiilauksen puuttuminen,
mikä näkyy puitteen painahtamisena avattaessa sekä ulkopuitteen lasitus lasilistoin.
Saman ikkunatyypin käyttö jatkui kolmipuitteisena MSK-ikkunana aina 80-luvun lopulle

saakka.
Parvekeikkunoina on yleisimmin käytetty
kiinteällä sisälasilla ja ulosavautuvalla puitteella varustettuja kaksilasisia puuikkunoita.
Niiden kunnossapitotarpeet ovat samanlaisia kuin MS-ikkunoillakin, tosin sisäänvedetyillä parvekkeilla olosuhteet ovat suojaisammat kuin ulkoseinän tasalla.
Parvekkeiden ovet ovat yleensä kaksilehtisiä, sisään-ulosavautuvia puurakenteisia
ovia, joitten kunnossapito vaatii saman huomion kuin parvekeikkunatkin. Yleinen parvekeovien ongelma on taipuneen sisäoven aiheuttama epätiiveys.

Vauriotavat
Säännöllisesti huollettu puuikkuna on talonikäinen rakenneosa, ellei siinä ole selvää
valmistusteknistä puutetta, jonka seurauksena ikkuna turmeltuu hyvästä hoidosta huolimatta. Ikkunavaurion syynä voi olla myös

käyttövirhe. Ikkunan ylälukkoon on vaikea yltää, niin se jää helposti lukitsematta. Tuulenpaine voi työntää ikkunan raolleen ja vesi
pääsee tunkeutumaan ikkunarakenteen sisälle.
Huoltovälin pitkittyminen saa hyvänkin ikkunan rapistumaan. Ikkunoiden säärasitus
on eri ilmansuunnissa erilainen auringonsäteilyn voimakkuudesta riippuen. Eteläsivun
ikkunoita on huollettava lyhyemmin välein
kuin pohjoisen puoleisia ikkunoita ja ylimpien
kerrosten ikkunoita useammin kuin alempana sijaitsevia ikkunoita. Ikkuna säilyy kunnossa, kun ulkopinnan uusintamaalaus tehdään ennen kuin näkyviä vaurioita on syntynyt. Tosin peittomaalattujen ikkunoiden vauriot etenevät niin hitaasti, että maalipinnan ulkonäkö patistaa korjaustoimiin ennen isompien vaurioiden syntymistä.
Peittomaalattujen ikkunoiden pinnoitevauriot alkavat kehittyä siitä hetkestä alkaen, kun

30 vuotta laatua ja luotettavuutta
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ulkoinen kosteus pääsee tunkeutumaan
maalikalvon läpi joko halkeamien kautta tai
maalikalvon huokoisuuden ansiosta. 1970luvun lopulla tehty kenttätutkimus ei tue sitä
laajalle levinnyttä käsitystä, että ikkunapuitteen pintakäsittely tulisi tehdä sisäpuolelta
huomattavasti tiiviimmäksi kuin ulkopuolelta,
jotta diffuusiokosteus pääsee kulkemaan
puitteen läpi. Sen sijaan todettiin, että joka
puolelta yhtä tiivis maalikalvo pitää puitteen
kosteuden tasaisena ja riittävän alhaisena.
1960-luvulla yleistynyt kuultokäsittely ei
muodosta puun pinnalle veden imeytymistä
estävää kalvoa. Käytetyt kuullotusaineet

nen kasvun otollisista olosuhteista huolimatta. Nämä aineosat haihtuvat kuitenkin puusta parin kolmen vuoden kuluessa, joten
uusintakäsittelykin tulisi tehdä samoissa jaksoissa suojavaikutuksen ylläpitämiseksi.
Kuultokäsitelty pinta pysyy siistin näköisenä,
vaikka puuaines olisi jo alkanut tuhoutua.
Ulkonäkö ei maalikalvon tavoin anna signaalia uusintakäsittelylle, joten huollon ajankohta on katsottava kalenterista.
Ikkunan käyttöikää lyhentävistä rasitustekijöistä ylivoimaisesti merkittävin on ulkopuolisen veden tunkeutuminen puuaineksen sisään. Suurin rasitus kohdistuu ulkopuitteen

ovat yleensä tummia. Auringossa tumman
pinnan lämpötila nousee hyvin korkeaksi, jolloin suurien lämmönvaihteluiden myötä
myös kosteusvaihtelut ovat nopeita ja puun
pinta halkeilee. Vettä pääsee tunkeutumaan
puun sisään entistä enemmän, ja puu pysyy
pidempään kosteana.
Kuullottavien puunsuoja-aineiden lahonesto perustuu niiden sisältämiin sienille myrkyllisiin aineisiin, jotka estävät lahottajasie-

Ikkunalukon voitelu.

alakappaleeseen, joka ottaa vastaan lasipinnan keräämän veden. Määrää lisää usein
seinäpinnalta valuva vesi, joka yläsmyygin
tippanokan puuttumisen vuoksi ohjautuu ikkunapinnalle. Liian vaakasuora vesipellitys
roiskuttaa vielä osan vedestä takaisin puit-

teen pinnalle.
Ikkunan lahovauriot keskittyvätkin ulkopuitteen alakappaleeseen ja alakulmaliitoksiin.
Lahoaminen alkaa, kun puuaineksen sisään
imeytynyt vesi pitää sitä jatkuvasti kosteana.
Yli 20 %:n puun kosteus ja plussan puolella
pysyttelevä ulkolämpötila muodostavat lahottajasienelle otolliset olosuhteet.
Pahimman ongelman aiheuttaa lasituslistan käyttö ilman aluskittausta. Mitään listaa,
olipa se puuta, muovia tai metallia, ei saada
ilman kittausta tai erityistä tiivistettä niin tiiviisti lasia vasten, etteikö vesi imeytyisi lasikyntteeseen. Muovilistan ongelmana on lisäksi voimakas lämpölaajeneminen, jonka
vuoksi lasin ja listan saumaa on vaikea saada pysymään tiiviinä kitin käytöstä huolimatta. Ilman aluskittausta laitettu lista kerää veden lasikyntteeseen ja pitää sen siellä. Samalla lista peittää ongelman näkyvistä ja se
tulee esille vasta, kun vaurioita on alkanut tapahtua. Alareunan kittauksen halkeilu ja irtoaminen lasista aiheuttaa saman ongelman,
mutta kittivauriot ovat helpommin havaittavissa. Maalikalvon lohkeilu alapuitteen yläpinnalla paljastaa ongelman ennen puuaineksen tuhoutumista, mutta kuultokäsitellyn ikkunan vauriot paljastuvat vasta, kun lasi painuu puitteen sisään tai alaliitokset pettävät. Tämäntyyppisiä lasitusvirheitä ja siitä
johtuvia lahovaurioita on tavattu lähinnä kuultokäsiteltyjen MSK-ikkunoiden yhteydessä.
Lahovauriota esiintyy vain ulkopuitteessa,
alakarmi ja muu ikkunarakenne ovat yleensä
olleet tervettä puuta.
Ulkopuitteen alareunassa käytetty pellavaöljykitti toimii hyvin peittomaalattujen ikkunoiden yhteydessä. Lasikynte on pohjamaalattu, ja kittiä suojaa päältä maalikalvo, joka
ulottuu lasipinnalle. Kuultokäsiteltyjen ikkunoiden yhteydessä pellavaöljykittauksessa
esiintyy useammin halkeilua ja kitin murenemista. Kun lasikyntteestä puuttuu pohjustus,
kitin sideaineena käytetty pellavaöljy imeytyy
puuhun ja kitti kuivuu. Kuivumista edistää vielä haihtumista estävän pintamaalin puuttuminen.Ikkunavaurioita tällä tavoin tarkasteltaessa ongelmat korostuvat ja helposti syntyy sellainen mielikuva, että ikkunat olisivat
yleisesti ottaen surkeassa kunnossa. Olemassa oleva tilanne on kuitenkin päinvastai-

nen. Valtaosa taloyhtioistä on pitänyt ikkunansa kunnossa, vaikka huoltoväli onkin joskus pitkittynyt muutamalla vuodella. Uusintamaalauksen ja muun korjauksen tarvetta on
nähtävissä, mutta korjauskelvottomiksi
päässeitä ikkunoita löytyy erittäin vähän. Tällöinkin kyseessä ovat yleensä yksittäiset ikkuna-aukot eteläsivun ylimmissä kerroksissa. ■
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Matti Pentti

Kuntotutkimukset

2. Julkisivujen korjaustarpeet

Julkisivun rakennneselvityksen ja kuntotutkimuksen
keskeisenä tavoitteena on arvioida rakenteen toimivuutta ja kuntoa selvittämällä eri vauriotyyppien laajuutta, astetta, syitä ja etenemistä ja näiden pohjalta korjaustarvetta, korjausajankohtaa sekä sopivia korjausmenetelmiä.
Kuntotutkimuksen sisältö ja laajuus suunnitellaan ja sovitaan tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon tiedon
tarve. Kuntotutkimus voi mm. palvella kiinteistönpidon
suunnittelua ja budjetointia tai se voi tuottaa korjaussuunnittelussa tarvittavia lähtötietoja, jolloin tutkimuksen
tarkkuus ja kattavuus ovat erilaiset.
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untotutkimus eroaa kuntoarviosta siinä,
että kuntotutkimus pohjautuu luotettaviin, usein mitattuihin tietoihin, kun taas kuntoarvio käsittelee lähinnä silmin nähtäviä
vaurioita.

K

Kuntotutkimuksen yleiset tavoitteet
Julkisivun rakennneselvityksen ja kuntotutkimuksen keskeisenä tavoitteena on arvioida rakenteen toimivuutta ja kuntoa selvittämällä eri vauriotyyppien laajuutta, astetta,
syitä ja etenemistä ja näiden pohjalta korjaustarvetta, korjausajankohtaa ja sopivia
korjausmenetelmiä. Kuntotutkimuksen sisältö ja laajuus suunnitellaan ja sovitaan tarkoi-

tuksenmukaiseksi ottaen huomioon tiedon
tarve. Kuntotutkimus voi mm. palvella kiinteistönpidon suunnittelua ja budjetointia tai
se voi tuottaa korjaussuunnittelussa tarvittavia lähtötietoja, jolloin tutkimuksen tarkkuus
ja kattavuus ovat erilaiset.
Monimutkaiset ja kalliit tutkimusmenetelmät eivät takaa kuntotutkimuksen tulosten
käyttökelpoisuutta korjaustarvetta arvioitaessa ja korjausmenetelmää valittaessa; paras tulos saadaan, kun kuntotutkija on riittävän perehtynyt vanhoihin rakenteisiin, turmeltumisilmiöihin ja käytettävissä oleviin korjausmenetelmiin. Kuntotutkijan on toimittava
ongelmakeskeisesti, ei menetelmäkeskei-

sesti ja valittava kunkin asian selvittämiseksi sopivat havainnointi-ja tutkimusmenetelmät.

Kuntotutkimuksen kulku ja sisältö
Kuntotutkimuksen yleisiä vaiheita ovat lähtötietojen kerääminen, silmämääräinen katselmus ja arviointi, tarkan tutkimussuunnitelman laatiminen, varsinaiset tutkimukset kentällä ja laboratoriossa, tulosten analyysi, johtopäätösten teko ja raportointi.
Tutkimuksen sisältö määräytyy toisaalta
tutkimukselle asetettujen tavoitteiden ja
toisaalta kohderakennuksen ominaisuuksien (rakennetyyppien, materiaalien ja rasitusolosuhteiden sekä jo näkyvien vaurioiden)
perusteella.
Näitä seikkoja arvioimalla voidaan muodostaa käsitys siitä, mitä vauriotapoja ja /

KUNTOTUTKIJA

tai toimivuuspuutteita tutkittavissa rakenteissa voi esiintyä ja mikä on niiden merkitys. Kuntotutkimuksen sisältö määräytyy
siis aina ongelmalähtöisesti, eli ensin tunnistetaan potentiaaliset ongelmat (kohteen rakennetyypeissä ja rasitusoloissa), ja niiden
perusteella päätetään tutkimuksen sisältö
(käytettävät menetelmät ja otosten laajuus).
Tutkimusohjelmaa suunniteltaessa kannattaa toimenpiteiden kohdistaminen ja laajuus (resurssien käyttö) harkita huolellisesti.
Tietojen hankinta perustuu otantaan, joka on
kohdennettava mahdollisimman hyvin. Tapauksittain jotkut selvitettävät asiat voivat

Kuntotutkimuksen mahdollinen kulkukaavio.

TILAAJA
HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN

LÄHTÖTIETOJEN KERÄÄMINEN

ESISELVITYS

asiakirjojen
tarkasteleminen

silmämääräinen
katselmus

tavoitteiden
selvittäminen

TUTKIMUKSEN TAVOITTEIDEN
JA RAJAUSTEN ASETTAMINEN

ALUSTAVA TILANNEARVIO
rakennesysteemi ja kunto

korjausmahdollisuudet

TUTKIMUSTARPEIDEN ARVIOINTI
tutkittavat asiat

tutkimusmenetelmät

TUTKIMUKSEN TYÖSUUNNITELMA
VARSINAISET TUTKIMUKSET
kenttätutkimukset

näytteenotto

TUTKIMUKSEN TILAAMINEN

lab.tutkimukset

ANALYYSI
vaurioiden tyyppi, laajuus ja aste
vaurioiden syyt, vaikutukset ja eteneminen

RAPORTOINTI

JATKOTOIMENPITEET
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Laboratoriotutkimukset
Kenttätutkimukset
Rakenteiden ja vaurioiden
silmämääräinen
Piirustusten
tarkasteleminen

Tarkkuus kasvaa
Kustannukset kasvavat
Edustavuus pienenee

löytyä helpostikin, ja toiset taas voivat vaatia
tarkempia ja laajempia tutkimuksia. Yleensä
eri rakennetyypit ja erilaisissa rasitusoloissa
olevat osat on tutkittava erikseen.
Kuntotutkimuksissa käytettävät menetelmät valitaan tarkoituksenmukaisesti, käyttäen aluksi halpoja ja yksinkertaisia menetelmiä ja edeten tarpeen mukaan tarkempiin
kenttä- ja laboratoriomenetelmiin.
Tutkimuksissa tarkastellaan kutakin potentiaalista turmeltumisilmiötä / ongelmaa
erikseen. Tarkasteluihin on sisällytettävä
nykykunnon (vaurioiden asteen ja laajuuden) lisäksi arvio turmeltumisen etenemisnopeudesta, jotta suunnittelussa voidaan
arvioida sopivaa korjausajankohtaa ja -menetelmää. Erityisen huolellisesti on pyrittävä
selvittämään kohteen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät sekä kantavissa rakenteissa etenevät vauriot.
Kuntotutkimusraporttiin kirjataan kohteen yleistiedot, kuvaus tutkittavista rakenteista (myös kuvien muodossa), lyhyt selostus turmeltumisilmiöistä yleisesti, tehdyt mittaukset, havainnot ja tulokset, näytteenottopisteet (tarvittaessa myös vaurioiden sijainti)
julkisivupiirustuksiin, tulosten arviointia, johtopäätökset korjaustarpeista rakenteittain
sekä erityisesti turvallisuuteen vaikuttavat
tekijät ja välitön korjaustarve. Yhteenvedos-

Tutkimusmenetelmien soveltamisen hierarkia,
jossa on aina edettävä alhaalta ylöspäin.

sa esitetään rakenteiden kunto ja korjaustarve selkokielisesti ja lyhyesti. Edelleen on hyvä tarkastella ja vertailla kysymykseen tulevia vaihtoehtoisia korjausmenetelmiä ja kirjata jatkotutkimustarve.
Kuntotutkimuksia tekevät tutkimuslaitokset
ja eräät alalle erikoistuneet insinööritoimistot. ■

Vesivuotoja sokkelissa. Kuva Jussi Mattila.

3

KORJAUSHANKKEEN VAIHEET
JA SUUNNITTELU

Leo Osara

Suunnittelu on päätöksenteon valmistelua. Julkisivun
korjaushanke on taloyhtiölle huomattavan suuri taloudellinen toimi, josta päättäminen voi olla vaikeata. Ulkopuolinen asiantuntija, joka paneutuu huolella talon korjaustarpeisiin, luo asiantuntemuksellaan varmuutta päätöksentekoon.
orjaussuunnittelun tarve havaitaan viimeistään silloin, kun rakennusvalvontaviranomainen vaatii kuvia toimenpidelupaa
varten. Lupa-asiakirjojen kokoaminen kuuluu
toki osana suunnittelijan tehtäviin, mutta
asiantunteva suunnittelupalvelu tuottaa paljon muutakin hyötyä kuin pelkän viranomaishyväksynnän korjaustyölle. Korjaustarve aiheutuu sekä teknisistä vioista että laadullisista puutteista. Hyvin suunniteltu korjaus voi
samanaikaisesti sisältää ratkaisun moniin
erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi vikojen korjaukseen, lämmöneristävyyden parantamiseen sekä viihtyisyyden, toimivuuden ja ulkonäön kohentamiseen.

K

Suunnittelu on päätöksenteon valmistelua.
Julkisivun korjaushanke on taloyhtiölle huomattavan suuri taloudellinen toimi, josta päättäminen voi olla vaikeata. Ulkopuolinen
asiantuntija, joka paneutuu huolella talon korjaustarpeisiin, luo asiantuntemuksellaan varmuutta päätöksentekoon. Suunnittelutyö eri
vaiheissaan tuottaa taloyhtiön hallitukselle ja
toimitusjohtajalle korjauspäätösten läpiviennissä tarvittavan aineiston. Suunnittelija voi
edistää hanketta esittelemällä ratkaisuja hallituksen kokouksissa, asukasilloissa ja yhtiökokouksissa. Korjaushanketta onkin syytä
valmistella pitkäjänteisesti ja vaiheittain, jotta osakkaat voivat prosessin kuluessa aluk-

3. Korjaushankkeen vaiheet ja suunnittelu

Julkisivukorjauksen
arkkitehtisuunnittelu
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si evästää suunnittelijaa eri näkökohdilla ja
lopulta vakuuttua esitettyjen korjaustoimenpiteiden tarpeellisuudesta ja hyväksyttävyydestä.
Tuskin on niin pientä työtä, ettei sen onnistuneella toteutuksella olisi merkitystä. Mitä
suuremmasta korjauksesta on kyse, sitä tärkeämpää on ottaa suunnitteluun mukaan
myös laadulliset näkökohdat. Julkisivun uusi
pintakäsittely tai verhoilu antavat mahdollisuuden suunnitella koko kiinteistölle uuden,
viihtyisän ulkoasun. Toimenpiteet voidaan
haluttaessa ulottaa myös pihan ja yhteistilojen viihtyisyyden ja toimivuuden parantamiseen. Suunnittelijan tehtävänä on osoittaa,
miten korjaamalla voidaan luoda inhimillistä
ympäristöä rakennuskannassa jo olevia arvoja tärvelemättä.
Suunnitteluun sisältyy monia valintoja:
- mitkä ratkaisut sopivat talon arkkitehtuuriin?
- voidaanko ympäristöä eheyttää ja viihtyisyyttä lisätä?
- toimivatko ratkaisut teknisesti oikein?
- voidaanko rakenneyksityiskohdat toteuttaa hyväksyttävästi?
- onko työ helppo teettää ja paljonko se
haittaa asumista?
- mahtuvatko kustannukset asetettuun tavoitteeseen?
- säästyykö energiaa mahdollisesti asetetun tavoitteen mukaisesti?
- paraneeko asumisviihtyvyys asukkaitten
toivomalla tavalla?
- ovatko toimittajan kauppaehdot, luotettavuus ja takuut tyydyttävät?
Suunnittelun keskeisin tehtävä on korjausratkaisun määrittely. Suunnittelija esittää ratkaisun tai ratkaisuvaihtoehdot tilaajan hyväksyttäväksi. Hän huolehtii asiantuntemuksellaan siitä, että korjaus ei ole liioiteltu, vaan
vastaa talon vikoja sekä parannus- ja korjaustarpeita. Oikeilla valinnoilla on suuri taloudellinen merkitys. Korjausratkaisua valittaessa tarvitaan näkemystä siitä, mikä sopii
ulkonäöllisesti rakennuksen luonteeseen ja
sen ympäristöön. Erityisen tärkeätä on tuntea eri aikoina käytetyt rakennustavat ja niihin soveltuvat korjausmateriaalit. Oikein teh-
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ty korjaus on sopusoinnussa vanhan rakenteen kanssa, helposti huollettavissa ja uudelleen korjattavissa. Virheellinen korjaus voi
aiheuttaa vakavia vaurioita rakenteessa.
Väärin tehdyn työn purkaminen ja uudelleen
korjaaminen voi olla hankalaa ja kallista.
Suunnittelijan tehtävänä on kunnollisten
sopimusasiakirjojen laadinta. Jos lopputulos
ei jostain syystä tyydytä, tilaajan on vaikea
neuvotella asiasta ilman suunnitelmia, joissa
haluttu lopputulos olisi tarkasti määritelty.
Taloyhtiön teettämät korjaussuunnitelmat takaavat yhtiön edut korjaushankkeessa. Silloin tiedetään tarkasti, mitä tavoitellaan, urakoitsijalla on selkeät työohjeet ja työtä on
mahdollista valvoa kunnolla.
Suunnittelun ohella korjaushanke edellyttää tiettyjen rakennuttajatehtävien hoitamista. Rakennuttamisen katsotaan sisältävän
hankkeen ohjauksen, aikataulutuksen, rahoitus- ja kustannussuunnittelun, urakkaehtojen määrittelyn sekä sopimuksiin ja valvontaan liittyvät tehtävät. Tehtäviin voidaan
palkata erillinen rakennuttajakonsultti tai ne
voi ottaa hoitaakseen myös tilaaja itse. Joskus suunnittelija tarjoaa kokonaispalvelua
huolehtimalla sekä suunnittelusta että rakennuttamisesta julkisivukorjauksessa.
Työnjako riippuu eri osapuolten osaamisesta ja valmiuksista.
Keskeiset asiat:
-Arkkitehdin ammattitaidon hyväksikäytön
tulisi olla itsestäänselvyys julkisivujen korjaus- ja verhoiluhankkeissa.
-Asiantunteva suunnittelu varmistaa oikein
valitut korjaustoimenpiteet sekä toimivat,
ympäristöön ja talon ulkonäköön kauniisti sopivat ratkaisut.
-Työn teettäminen on turvallisinta suorittaa
pätevien asiantuntijoiden opastuksella,
kunnollisin urakka-asiakirjoin ja kirjallisin
sopimuksin.

Julkisivukorjauksen
suunnitteluprosessi
Korjaushankkeiden suunnittelu ja läpivienti voivat käytännössä tapahtua monella tavalla. Suunnittelu on päätöksenteon valmistelua. Suunnittelutyön avulla täsmennetään
ja kuvaillaan haluttu lopputulos.

JULKISIVUKORJAUKSEN SUUNNITTELU:
ALOITE

TARKASTUKSET

KUNTOARVIO
EI
KYLLÄ

● TEKNINEN KUNTO
● ULKONÄKÖVAATIMUS

KUNTOTUTKIMUS

● ENERGIATALOUDELLISET PUUTTEET
● VIIHTVYYS, VETO

VAKAVUUS + SYYT?
EI
KYLLÄ
● ALUSTAVA TOIMENPITEEN VALINTA
● TOTEUTUSEDELLYTYSTEN

● UUSI VERH.
+ LISÄER.
● MUU

● PERUST.
RUNGON
KORJAUS

● UUSI
PINTATARAK.

● PESU
● UUSI
PINTAKÄS.

VARMISTAMINEN

HANKEISUUNNITELMA
(korjausohjelma)

ARVIOINTI JA VALINTA
EI
KYLLÄ

RAKENNUSSUUNNITELMAT

Selkeä metodiikka ja vaiheittainen eteneminen helpottavat päätöksentekoa ja varmistavat, että tärkeät ja oleelliset asiat ratkaistaan ennen vähäpätöisiä.

Julkisivun kunto ja ominaisuudet
Korjaamisessa on kysymys vikojen ja laa-

● MENETELMÄN VALINTA
● RAK. LUPA-ASIAKIRJAT
● URAKKA-ASIAKIRJAT

dullisten puutteiden poistamisesta. Julkisivujen kuntoa on syytä tarkkailla säännöllisesti,
ainakin parin vuoden välein. Aloitteena toimenpiteille voivat olla kiinteistöstä laadittu,
kattava kuntoarvio tai asukkaiden ja huoltomiesten vikailmoitukset.
Korjaussuunnittelulle on ominaista suun-

45

nittelijan huolellinen tutustuminen kohteeseen ja käyttäjien toivomuksiin. Mitä paremmat ovat tiedot, sitä varmemmin voidaan valita taloudellisesti, teknisesti ja esteettisesti
onnistuneet korjaustavat.

Kuntoarvio ja PTS
Suunnitelmalliseen kunnossapitoon kuuluu kuntoarvion teettäminen kiinteistössä
noin viiden vuoden välein. Kuntoarvio antaa
kokonaiskuvan kiinteistön rakennus-, LVI- ja
sähköteknisistä vioista ja korjaustarpeista.
Vikatietojen pohjalta määritellään alustavat
korjaustavat kustannusarvioineen ja kiireellisyysjärjestyksineen seuraavaksi kymmenvuotiskaudeksi. Tämä ns. tekninen PTS-ehdotus, pitkän aikavälin korjausohjelma -ehdotus, on keskeinen apuneuvo suunnattaessa taloyhtiön korjausmarkkoja kulloinkin kiireisimpinä ja tärkeimpinä pidettyihin korjauskohteisiin. PTS on hyvä apuväline myös tulevien rahoitustarpeiden ennakointiin ja pohjana mahdollisen korjausrahaston perustamiselle.

Asukaskysely
Kuntoarvion yhteydessä on hyödyllistä
teettää myös asukaskysely. Talon asukkaat
tuntevat yleensä hyvin rakennuksessa esiintyneitä teknisiä vikoja. Mutta erityisen tärkeätä on saada selville, millaisia toiminnallisia ja laadullisia parannuksia asukkaat toivovat. Näiden aiheuttamat korjaustoimet on
hyvä saada teknisten korjausten rinnalle harkittaessa eri korjaustoimenpiteitten tärkeysjärjestystä ja rahoitustarvetta.

Kuntotutkimukset
On tavallista, että lopullisten suunnitteluratkaisujen määrittämiseksi joudutaan teettämään myös kuntotutkimuksia. Kun kuntoarvio koskee koko rakennusta läpikotaisin,
kuntotutkimuksia tehdään vain joistakin ongelmallisiksi katsotuista rakennusosista.
Kuntoarvion tekijät suosittelevat tarvittavia
tutkimuskohteita. Tutkimusten tarkoituksena
on selvittää ulkoseinärakenteiden materiaalit, niiden fysikaalisten ja kemiallisten
vanhenemisprosessien vaihe, syntyneet viat
sekä niiden syyt. Tutkimukset voivat sisältää
esim. erilaisia mittauksia, koepalojen ottoa ja
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laboratoriotutkimuksia. Esimerkiksi betonirakenteiden korjaustapaa ei tulisi päättää ilman
asianmukaisia tutkimuksia.

Hankesuunnittelu
Kiinteistön pitkän aikavälin korjausohjelmasta valitaan kerrallaan tietty osa toteutettavaksi. Tämän hankekokonaisuuden valinta ja määrittely on hankesuunnittelua. Esimerkiksi julkisivujen osalta päätetään alustavasti suunniteltavien korjaustoimenpiteiden laatu ja määrä. Tarvitaanko lisäeristystä
tai verhoilua vai onko pelkkä maalauskorjaus
tai peräti vain pesu ajankohtainen. Vertailuja
ja valintoja voidaan tukea kustannus- tai elinkaarilaskelmin. Hankesuunnittelu on ensiarvoisen tärkeä vaihe korjaushankkeen ohjaamiseksi kiinteistön elinkaaren kannalta oikealle polulle.
Tiedottamisen ja päätöksenteon kannalta
on hyödyksi laatia kirjallinen hankesuunnitelma. Siinä kuvataan lyhyesti, minkä laajuinen ja sisältöinen korjaus rakennukseen tulisi suunnitella ja mikä on hankkeen budjetti.
Lisäksi selvitetään ja kirjataan hankkeen toteutusedellytykset, kuten:
- hankkeen päätöksentekomenettely,
- tarvittavat tekniset lisäselvitykset ja tiedot,
- toimenpide- ym. viranomaislupien tarve,
- rahoitussuunnitelma,
- toteutusaikataulu,
- alustava toteutusmuoto.

Arviointi ja valinta
Lopputuloksen valintaan vaikuttaa rakennusalalla aina voimakkaasti ratkaisun hinta.
Taloudellisin vaihtoehto ei kuitenkaan ole
välttämättä se, joka on halvin toteuttaa, vaan
se, joka parhaiten täyttää ne tavoitteet, jotka
toimenpiteeltä halutaan. Siksi onkin keskeistä pohtia useampaan kertaan ja syvällisesti
juuri niitä syitä ja tarpeita, minkä vuoksi koko
hankkeeseen on ryhdytty sekä päättää korjaustavasta tässä valossa. Kustannuksia
vertailtaessa on syytä ottaa huomioon myös
käytön aikaiset huolto-, korjaus- ja energiakustannukset pelkkien rakennuskustannusten sijasta.
Valinnassa on myös kysymys siitä strate-

HANKESELVITYS
KIINTEISTÖN NYKYTILA
KORJAUSTARVE
KORJAUSVAIHTOEHDOT:
- TUOTTAMINEN
- KUSTANNUKSET
- KOEKORJAUKSET
HANKEAIKATAULU
RAHOITUSSUUNNITELMA
INVESTOINTIESITYS

giasta, millä rakennusta halutaan pitää kunnossa sen elinkaaren aikana. Eräs strategia
on tehdä pintakorjauksia, jotka ovat melko
halpoja, mutta toistuvat usein. Toinen strategia on uusia koko pintarakenne kerralla ja
saada pitkäaikainen tulos, joka tosin maksaa
paljon. Voidaan myös valita jotain näiden väliltä. Vertailtaessa eri vaihtoehtojen vuosikustannuksia huomataan ehkä vähän yllättäen, etteivät kustannuserot ole kovin suuria.

Julkisivun korjaussuunnittelu

HANKEOHJELMA
KORJAUSVAIHTOEHTO:
- VALINTA
- KUSTANNUSPUITE
HANKEAIKATAULU
RAHOITUSSUUNNITELMA
INVESTOINTIPÄÄTÖS

RAKENNUSSUUNNITELMA
LUONNOKSET
SUUNNITTELUASIAPAPERIT
RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT
KUSTANNUSARVION TARK.
HANKEAIKATAULUN TARK.
RAHOITUSSUUNNIT. TARK.
HYVÄKSYMINEN

RAKENTAMISEN
VALMISTELU
URAKKAMUODON VALINTA
TARJOUSPYYNTÖASIAPAP.
URAKKATARJOUKSET
URAKOITSIJAN VALINTA
RAHOITUS:
- KUSTANNUKSET
- RAHOITUSSUUNNIT. TARK.
RAKENTAMISPÄÄTÖS

RAKENTAMINEN
TYÖMAAKOKOUKSET
LOPPUKATSELMUS
VASTAANOTTOTARKASTUS
TAKUUTARKASTUS
Korjaushankkeen vaiheet. Lähde Kari Vepsäläinen, Betonijulkisivujen korjaushankkeen rakennuttamismenettely, TTKK.

Suunnitteluvaiheessa täsmennetään hankesuunnittelussa kaavaillut korjaukset. Tuloksena on yksityiskohtaiset ohjeet korjausurakan tarjouslaskentaa ja korjausten suorittamista varten.
Jos kuntoselvitysten ja hankesuunnittelun
pohjalta on päädytty esimerkiksi maalauskorjaukseen, on nyt edessä maalilaatujen ja
käsittely-yhdistelmien valinta, värityksen
suunnittelu ja maalaustyöselityksen laatiminen. Asiantuntemusta vaativina vaikeuksina
ovat pohjan tai aikaisempien maaliaineiden
tunnistaminen ja niihin soveltuvien maalityypien määrittely. Virheellinen valinta voi johtaa maalin nopeaan irtoamiseen alustasta.
Pinta voi myös tärveltyä niin, ettei uutta, pysyvää pintakäsittelyä enää saada aikaan ilman perusteellista ja kallista maalinpoistoa.
Väärä maalityyppi voi myös johtaa maalausalustan vaurioitumiseen ja huomattavasti
maalausta raskaampiin korjaustoimiin, kuten
mm. rapattujen pintojen virheelliset pintakäsittelyt ovat osoittaneet.
Mikäli taas hankesuunnittelussa on päädytty periaatepäätökseen julkisivujen uudelleen verhoukseen ja mahdolliseen lisäeristämiseen, saatetaan rakennuksen ulkonäköä
muuttaa samalla huomattavastikin. Suunnittelijan tehtävänä on sovittaa yhteen verhousmenetelmän valintaan vaikuttavat monet eri
tekijät. Suositeltava järjestys on harkita ensin suuret linjat ja ratkaista pienemmät yksityiskohdat edellisten ehdoilla.
Suunnittelijan on luotava käsitys siitä, tuleeko rakennuksen näyttää rapatulta, tiili- tai
levyverhotulta ja mitkä ovat mahdolliset pinnan väri-, saumajako- tai karkeusvaihtoehdot. Myös eri pintavaihtoehtojen soveltaminen julkisivujen eri osissa on mahdollista. Ul-
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konäkövaihtoehtoja tutkitaan luonnospiirustuksin.
Halutun ratkaisun toteuttamiseksi etsitään
saatavilla olevat vaihtoehtoiset menetelmät.
Näitä arvioidaan edelleen mm. teknisen kelpoisuuden, detaljien onnistumisen, säästövaikutusten, teettämisen helppouden, onnistuneiden referenssikohteiden, toimittajan
luotettavuuden ja esimerkiksi tilaajalle soveltuvien kauppaehtojen näkökulmasta.

Korjauksen laajuus ja liittyvät työt
Rakennus voidaan korjata kokonaan samalla tavalla. Voidaan myös käyttää eri korjaustapoja ja materiaaleja talon eri osissa.
Mm. kuluminen ja rasitukset ovat suurimmat
etelä- ja länsijulkisivujen ylimmissä osissa.
Pitkät, ikkunalliset julkisivut, päädyt ja sokkeliosa voivat saada osakseen erilaisen korjauksen.
Julkisivupinnan korjausten yhteydessä joudutaan tavallisesti harkitsemaan myös julkisivuvarusteiden korjaustarpeita. Suuria korjauskohteita ovat parvekerakenteet ja ikkunat. Ulko-ovet mahdollisine katoksineen ovat
myös nopeasti kuluva, mutta tärkeä kunnos-
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Kiinteistö Oy Kristinmäki 1991. Lisälämmöneristettyä ja verhoiltua julkisivua. Kuva Leo
Osara.

sapito- ja parannuskohde. Julkisivun pellitykset, valaisimet, markiisikoneistot, talotikkaat, syöksytorvet, tuuletusventtiilit yms. joudutaan joskus jopa irroittamaan ja kiinnittämään uudelleen. Näiden korjaustapa tai uusiminen ja tarvittavat uudet detaljit on määriteltävä ja suunniteltava. Myös maatöitä voi ilmetä, jos sokkelin korjaus ulottuu maan sisään. Pensaiden ja nurmikoiden kunnostus
ennalleen tulee sisällyttää urakkaan. Sama
koskee pihan jälkisiivousta.
Työkokonaisuuteen voi kuulua myös muita korjaustöitä, jotka halutaan liittää samaan
urakkaan julkisivutyön kanssa.
Lopputuloksen onnistumisen kannalta eri
yksityiskohtien huolellinen suunnittelu on lähes yhtä tärkeätä kuin on kokonaisratkaisun
sopiminen rakennuksen luonteeseen ja sen
ympäristöön. Detaljien eli rakenneyksityiskohtien avulla luodaan rakennukselle laadukas ulkonäkö ja varmistetaan rakenteen kestävyys säärasituksia vastaan. ■

Aimo Heimala

3. Korjaushankkeen vaiheet ja suunnittelu

Julkisivukorjauksen
rakennesuunnittelu
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Korjausrakentamisessa kokeneen rakennesuunnittelijan rooli on erittäin tärkeä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Rakennesuunnittelijan tehtävät ovat pitkälti samanlaisia riippumatta rakennuksen ulkoseinän rakenteista.
Ensin selvitetään vauriot, haetaan vaurioiden syyt, rakenteissa olevat muut puutteet ja virheet. Vasta sen jälkeen voidaan lähteä hakemaan korjaustapoja, joilla ulkoseinien vauriot tai muut puutteet poistetaan ja korjataan.
lkoseinän tehtävänä on erottaa ulkoilman olosuhteet sisäpuolen olosuhteista. Ulkoseinän tulee luoda sisätiloihin terveelliset ja viihtyisät olosuhteet asumiselle ja
muille toiminnoille. Ulkoseinän tulee pitää
pakkanen ja sadevesi ulkona, ja seinän tulee
estää hallitsemattomat ilmavuodot sisätiloihin. Jotta seinärakenne voisi toimia vuosikymmeniä vaurioitumatta, sen tulee toimia oikeaoppisesti.
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Toisin sanoen seinän sisälle ei saa päästää vettä ulkopuolelta tai kosteutta sisätiloista, ja seinän sisäosien tulee pysyä kuivina.
Rakennesuunnittelijan nimenomaisena
tehtävänä on valvoa ja valita korjausratkaisut sellaisiksi, että tavoitteet saavutetaan.
Korjausratkaisuille on olennaista myös se, että ne voidaan seuraavassa korjauksessa tulevaisuudessa korjata uusimatta kaikkea.
Rakennesuunnittelijan tehtävänä on siten

vastata siitä, että korjausratkaisut toimivat
kosteusopillisesti oikein. Vanhojen vaurioiden eteneminen tulee saada pysäytettyä tai
ainakin vaurioiden etenemisen tulee hidastua niin paljon, että rakenteiden kestoiäksi
saadaan haluttu, esim. 30 vuotta. Lisäksi
uusien rakenteiden tulee pysyä paikoillaan
vaurioitumatta lämpö-, kosteusliikkeiden tai
muista ulkoisista kuormista huolimatta. Tässä kiinnikkeiden kiinnitysalustalla on ratkaiseva merkitys. Jo rapautumaan lähtenyt ulkokuori ei ole kelvollinen kiinnitysalusta uusille kiinnikkeille. Näin kuitenkin melko usein
tehdään vieläkin.
Koska suunnittelijoiden tulee olla tilaajan
luottamushenkilöitä, on ensiarvoisen tärkeää
se, että suunnittelijat ovat rakennuttajaan
suorassa sopimussuhteessa. KVR-tyyppisessä korjausmallissa suunnittelijat tai osa
suunnittelijoista on urakoitsijan hankkimia.
Tällöin on vaarassa se, että suunnittelija katsoo lähinnä vain urakoitsijan etua rakennuttajan kustannuksella. Vaikka suoranaisia virheitä ei välttämättä tehtäisi, voi lopputuloksena olla selvästi lyhytikäisempi ja huonoin
yksityiskohdin toteutettu korjaus.
Viranomaisten valvonta ei pysty estämään
riskialttiiden ratkaisujen käyttöä. Ainoastaan
kiinteistön omistajan omat pätevät asiantuntijat ovat oikeita valvomaan ja määrittämään
korjaustavat ja niiden yksityiskohdat.

Rakennesuunnittelun kulku
Rakennuksen julkisivun korjauksessa rakennesuunnitteluun kuuluvat seuraavat
asiat:
- Rakennuksen rakenteiden selvittäminen
niin kantavien kuin ns. ei-kantavien rakenteiden osalta.
- Rakennuksen perusvirheiden selvitys,
kuten esim. alkuperäiset suunnittelu- tai
rakentamisvirheet. Tällaisia ovat esimerkiksi liian matalat sokkelit, perustusten
kuivatus ja alustan tuuletusvirheet, räystäättömyys jne.
- Erityistoimenpiteitä aiheuttavien julkisivumateriaalien etsiminen, esim. asbestia
sisältävät materiaalit.
- Kuntoarvion laadinta korjausta ajatellen.
Mikäli kohteesta on tehty kuntoarvio, sitä
on yleensä syytä täydentää julkisivukor-

jauksia varten.
- Kuntotutkimukset tulee yleensä aina tehdä ennen korjauksista päättämistä. Kuntotutkimusten laatu ja laajuus tulee sopeuttaa kohteeseen.
Mikäli jotkut julkisivun osat ovat jo täysin rapautuneita, ei niitä ole syytä tutkia esim. porausnäyttein (ohuthienäyttein), vaan tällaisista kohdin tulee selvittää muita asioita.
Kuntotutkimuksen laajuuden arviointi on
erittäin vaikea. Yleensä tutkimus pyrkii jäämään liian vähäiseksi, harvoin tutkitaan liikaa. Väärien asioiden tutkimusta kyllä tehdään – ei kannata tutkia asioita, jotka ovat jo
itsestään selviä kokeneelle rakennesuunnittelijalle.
- Korjausvaihtoehtojen hakeminen yhdessä rakennuttajan ja arkkitehdin kanssa.
Tässä eri vaihtoehtoja voidaan vertailla
ulkonäön, kestävyyden ja kestoiän, kustannusten ja toimivuuden tai toimivuuteen
kohdistuvien epävarmuustekijöiden pohjalta. Korjausvaihtoehtojen rinnalla tulee
aina pitää mielessä koko rakenteen uusinta. Uusinta voi jossain tapauksissa olla
kannattavin vaihtoehto kuten mm. parvekkeiden osalla useasti on havaittu.
Valittuja korjausvaihtoehtoja voi olla 1...3
kpl esim. eri materiaaleilla toteutettuina. Tässä on käytettävä harkintaa, sillä urakkalaskentaan ei ole syytä laittaa liian monta vaihtoehtoa. Jos vaihtoehtoja on liikaa, urakoitsijat eivät tarjoa edes yhtäkään vaihtoehtoa.
- Kun tilaaja on valinnut korjauksen laajuuden ja perusratkaisut, rakennesuunnittelija yhdessä arkkitehdin kanssa laatii urakkakyselyasiakirjat. Näihin kuuluvat
urakkaohjelma, rakennusselostus, suunnittelusopimukset, tehdyt selvitykset (kuntoarviot, kuntotutkimukset, asbestiselvitys tarvittaessa) ja vanhojen rakenteiden
selvitys esim. kopioita vanhoista piirustuksista. Lisäksi on toivottavaa, että esim.
poistettavista ja suojattavista raudoitteista on massamäärät urakkalaskennan
pohjana. Näitä voidaan korjata yksikköhinnoilla toteutuneiden määrien mukaan.
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Rakennusselostuksen päätekijänä voi olla joko rakennesuunnittelija tai arkkitehti
kohteen laadusta riippuen. On tärkeää, että rakennesuunnittelija määrittelee yksiselitteisesti mm. kiinnikkeet, kiinnitysalustat, materiaalit ja laadunvarmistuksen mallitöille ja koko korjaustyölle.
- Usein rakennesuunnittelija tai arkkitehti
avustaa kiinteistön omistajaa urakkakilpailun toteuttamisessa ja urakoitsijan valinnassa.
- Rakennesuunnittelija ja arkkitehti neuvottelevat viranomaisten kanssa korjausratkaisuista ja hyväksyttävät ne tarvittavilta
osiltaan rakennustarkastusvirastossa.
- Korjaustyön alussa tehtävien mallien teko on tärkeää, jotta voidaan olla varmoja
oikeista työtavoista ja ratkaisujen oikeista
teknisistä toteutustavoista mm. vesitiiveyden yms. suhteen. Rakennesuunnittelijan
tulee tiiviisti seurata, että työt toteutetaan
suunnitelmien mukaisesti ja laadunvarmistamisesta huolehditaan. Monesti
suunnitelmia joudutaan tarkistamaan mallien pohjalta tai kaikkia asioita ei ole etukäteen voitu havaita rakenteiden sisältä.
- Rakennesuunnittelijan tekemä valvonta ei
ole tarpeetonta, vaikka kohteessa olisikin
oma valvoja. Yleensä valvoja ei osaa tai
tiedä kaikkia ratkaisuihin vaikuttavia asioita. Rakennesuunnittelijan tehtävänä on
täydentää varsinaisen valvojan suorittamaa valvontaa omalla erityisalallaan.
- Työn lopulla rakennesuunnittelija kokoaa
kohteesta kiinteistölle arkistoitavaksi korjaustyön toteutuspiirustukset, joihin on
täydennetty työn aikana tehdyt muutokset.
Lisäksi rakennesuunnittelija osallistuu ns.
huoltokirjan kokoamiseen.

Betonijulkisivun korjauksen
ongelmia
Ulkokuoren sisäpinnalla tapahtunut pakkasrapautuma on vaikeasti todettava asia.
Kun sellaista esiintyy ulkokuorissa, kuorien
kiinnitys vaarantuu salakavalasti. On tapauksia, joissa ulkokuoret ovat kiinni vain elastisten kittisaumojen avulla. Varsinkin sandwichelementeissä ulkokuorien, mutta myös sisäkuorien paksuudet, vaihtelevat huomattavan
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paljon. Suurimmat heitot suunnitelmien mukaisista paksuuksista on nimenomaan pesubetonipintaisissa elementeissä valmistustavasta eli valusuunnasta johtuen. Samoin ulkokuorien vesitiiveys näyttää kokemuksen
perusteella olevan heikoin näissä elementeissä johtuen kiviaineksen raekoostumuksesta.
Valinta vanhan kuoren purkamisen ja paikoilleen jätön välillä on monesti vaikea. Aina
edes asiantuntijat eivät pysty täysin varmasti asiaan ottamaan kantaa. Asiasta vallitsee
myös erimielisyyttä asiantuntijapiireissä.
Yleissääntönä voinee antaa muutamia ohjeita. Mikäli ulkokuori on pahasti rapautunut tai
lämmöneristeissä todetaan hometta, raudoitteet ovat lämmöneristeissä tai ulkokuori on
irti, tulee vakavasti harkita kuorien purkua.
Ulkokuoren purkua ei enää tarvitse pelätä,
sillä purku maksaa saman verran kuin ulkokuoren uudelleen kannatus ja sidonta sisäkuoreen haponkestävillä uusilla kiinnikkeillä.
Kuorrutetuissa rakenteissa rangat on pääsääntöisesti kiinnitettävä sisäkuoriin, sillä
vanha ulkokuori on yleensä hyvin epävarma
kiinnitysalustana. Kiinnitysten tekijöiden varaan ei voida jättää kiinnitystavan muutosta

Ulkokuoret purettu, betonisia kuori- ja sandwich-elementtejä. Kuva Aimo Heimala.

rapautuneilla alueilla sisäkuoreen, vaikka
osalla aluetta ulkokuoreen kiinnitys onnistuisi.
Valvonta ei voi tätä asiaa hoitaa. Kiinnikkeiden tyyppi tulee valita sellaiseksi, jolla ns.
läpiporauksia sisätiloihin tulee mahdollisimman vähän. Täysin läpiporauksista ei voida
päästä eroon, niitä tulee aina jonkin verran
joka kohteessa. Kuorrutetuissa rakenteissa
tulee aina käyttää lisäeristystä, jolla saadaan
vanha ulkokuori stabiiliin tilaan. Toisin sanoen sen vaurioituminen yritetään pysäyttää.
Vähimmäispaksuutena pidetään nykytietämyksellä eristeelle noin 50-70 mm, jolla ulkokuori tulee lämpimiin olosuhteisiin.
Ikkuna- ja oviaukkojen pielet, räystäiden
tienoot ja sokkelit jäävät ilman erityistoimenpiteitä kylmiin olosuhteisiin ja ovat selvä riskitekijä kyseessä olevalla korjaustavalla.
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Yhteenveto
Edellä olevasta nähdään, että korjausrakentamisessa kokeneen rakennesuunnittelijan rooli on erittäin tärkeä hyvään lopputulokseen pääsemiseksi. Rakennesuunnittelijan tehtävät ovat pitkälti samanlaisia riippumatta rakennuksen ulkoseinän rakenteista.
Ensin selvitetään vauriot, haetaan vaurioiden
syyt, rakenteissa olevat muut puutteet ja virheet. Vasta sen jälkeen voidaan lähteä hakemaan korjaustapoja, joilla ulkoseinien vauriot tai muut puutteet poistetaan ja korjataan.
Rakennesuunnitteluun tarvittava aika vaihtelee erittäin paljon kohteesta toiseen. Siten
kiinteä suunnittelijan palkkio ei ole useinkaan
oikea tapa, vaan palkkio ehkä voisi olla tavoitehintainen aikalaskutukseen pohjautuva.
Tällainen palkkiomuoto mahdollistaisi suunnittelijoiden täysipainoisen paneutumisen
kohteen suunnitteluun ja korjauksen toteutuksen aikaiseen seurantaan, valvontaan ja
suunnitelmien täydentämiseen.
Voidaan todeta, että rakennesuunnittelijalla on erittäin tärkeä tehtävä, jotta korjattavan
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rakennuksen korjausrakentaminen onnistuisi tavoitteen mukaisena. Yksinkertaistettuna
voidaan sanoa, että arkkitehti vastaa korjauksen ulkonäöllisestä onnistumisesta ja rakennesuunnittelija ratkaisujen teknisestä toimivuudesta ja kestävyydestä. ■
Kirjallisuutta:
Timo Niiranen. Rakentamisen virheet. Rakennusvalvontalehti 1/95
Rakentajan Kalenteri 1996. Tavallisimmat rakennusvirheet, Aimo Heimala
Rakentajan Kalenteri 1997. Kiinteistöjen hallinto ja
korjausrakentaminen. Betonipintojen korjaus.

Ulkokuorien pulttauskiinnityksiä, pakkasvaurioiden aiheuttama vääristyminen. Kuva Aimo
Heimala.

Risto Saarni

Julkisivun korjauksen tai perusparannuksen vaihtoehtoisten toimenpiteiden vertailun tärkeimpiä kriteereitä
hankesuunnitteluvaiheessa on vaihtoehtojen tarkastelu
riittävän pitkällä aikavälillä. Tällöin huomioidaan koko
käyttö- ja kestoaikana kaikki syntyvät kustannukset, ympäristövaikutukset ja saavutettavat käyttöominaisuudet.
Toisin sanoen pohditaan saavutettavien ominaisuuksien eli arvojen suhdetta syntyviin kustannuksiin.
unnostettavan julkisivun kustannukset
muodostuvat pitkällä aikavälillä. Merkittävä osa kokonaiskustannuksista syntyy
korjaushetkellä, jolloin toteutetaan kuntoarvion perusteella tehtyjen suunnitelmien mukaiset toimenpiteet. Korjaushetken ajoituksella on suuri taloudellinen merkitys. Riittävän ajoissa tehdyllä kunnostuksella voidaan
pysäyttää tai hidastaa vaurioiden eteneminen ja saavuttaa näin säästöjä välttämällä
laajempi korjaus. Vastaavasti mikäli julkisivun kunto edellyttää tiettyjä kunnostustoimenpiteitä, eivätkä jo olemassaolevat vauriot
pahene nopeasti, voi olla kannattavaa siirtää
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töiden aloitusta muutamalla vuodella, jolloin
jää enemmän aikaa esimerkiksi vaihtoehtojen luomiseen ja vertailuun sekä rahoituksen
suunnitteluun.
Käyttöaikaisia kustannuksia ovat ylläpitokustannukset (energia- ja huoltokustannukset), korjauskustannukset ja mahdollinen
purkukustannus sekä rahoituskustannukset.
Energiakustannuksiin vaikuttavat julkisivun
lämpöhäviöt ja lämmitysenergian hinta. Lämpöhäviöihin vaikuttavat julkisivun lämmöneristävyys (seinä, ikkuna), rakennuksen maantieteellinen sijainti, huonelämpötila, julkisivun
ja sen liittymien kunto (ilmapitävyys ym.).

3. Korjaushankkeen vaiheet ja suunnittelu

Kestävyysajattelu ja elinkaarianalyysi suunnittelussa
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Kunnossapidon ja perusparantamisen vaikutukset rakennuksen laatuun. Pyrkimyksenä on vastata käyttäjän asettamiin vaatimuksiin.

Julkisivun lämmöneristävyyden parantamisella voidaan vähentää lämpöhäviöitä ja
parantaa rakennuksen energiataloutta. Seinän umpiosuuden ja ikkunoiden lämmöneristävyyden ja ilmanpitävyyden parantuessa
oleellisesti on usein mahdollista tasapainottaa eri huoneistojen lämpötilat. Tällöin keskimääräisten huonelämpötilojen lasku 1-2 astetta lisää saavutettavia energiasäästöjä
merkittävästi, jolloin saavutetaan jopa 2-3
kertaa teoreettisia energiasäästöjä suurempi säästö energialaskussa.
Julkisivun huollon tulee aina olla säännöllistä ja etukäteen suunniteltua. Huoltokustannuksiin vaikuttavat julkisivumateriaalin (puu,
betoni, tiili, metallit ja levyverhoukset) ja elementtien, rakenneliitosten ja ikkunatiivistysten kunnossapitotarve. Ammattitaidottomasti suunniteltu tai toteutettu julkisivusaneeraus
saattaa kaivata kohtuuttoman paljon kunnossapitoa (mm. pinnoitteiden kiinnipysyminen).
Korjauskustannukset syntyvät odottamattomista vioista ja rikkoontumisista. Korjausta
vaativia vikoja voi niinikään syntyä huolimat-

56

tomasti toteutetusta korjauksesta. Korjaustarpeen voi aikaansaada myös ilkivalta tai tahaton vahinko tai onnettomuus. Tällöin julkisivun hyvä puhdistettavuus ja kestävyys kolhuja vastaan sekä helppo uusittavuus vähentävät mahdollisia korjauskustannuksia
merkittävästi.
Teknisesti tai taloudellisesti korjauskelvoton julkisivu on purettava tai tuettava uudelleen julkisivun rakentamiseksi. Tällöin julkisivukunnostuksen toteutuksen eli uuden julkisivun ensimmäinen kustannuserä on periaatteessa vanhan julkisivun negatiivinen
jäännösarvo eli purku- tai tuentakustannus.
Rahoituskustannuksia voidaan yksinkertaisesti tarkastella ajan ja koron perusteella.
Eri korjausvaihtoehtojen kustannukset korjaushetkellä (= hankintahinta) ja pitkällä aikavälillä ovat yleensä erilaiset. Mikäli rahoituksen reaalikorko on matala, on korjausvaihtoehto, joka säästää kustannuksia, käyttöaikana edullisempi kuin, jos reaalikorko on
korkea. Mitä suuremmat rahoituskustannukset (korkea korko ja pitkä maksuaika), sitä
kannattamattomammaksi hankintahinnal-

taan hieman kalliimpi, mutta käyttökustannuksia hieman säästävä korjausvaihtoehto
muodostuu. Vastaavasti pienillä rahoituskustannuksilla tilanne on päinvastainen.

Riski- ja epävarmuustekijät
Tulevaisuuden ennustamisen hankaluus
tuo riskiä ja epävarmuutta menetelmien vertailun perustaksi tarvittavien lähtöoletusten
valintaan. Esimerkiksi energiahinnan ja rahoituskustannusten kehitys sekä korjausmenetelmillä saavutettavat käyttöiät ovat aina arvioita. Lähtöarvojen valintaan sisältyvän
riskin tai epävarmuuden merkityksen voi sel-

va käyttöikä ei kuitenkaan voi olla rakennuksen elinikää pidempi. Lähtötietoja sopivasti
muuttamalla voidaan tutkia myös satunnaisen ilkivallan tai rikkoutumisen merkittävyyttä käyttökustannuksiin eri vaihtoehdoilla.
Elinkaarilaskelmissa käytettävä arvo on
yleensä ns. todennäköisin lukuarvo eri muuttujille.
Korjausrakentamiseen sisältyy aina epävarmuutta, koska olemassaolevien rakenteiden kunto tai ominaisuudet voivat osoittautua erilaisiksi kuin oletettiin. Epävarmuutta
voidaan pienentää huolellisella ja riittävän
kattavalla kuntoarviolla ja myöhemmin yksi-

Ikkunoiden kokonaiskustannusrakenne (24 vuotta, 5 %)

Energian hinta 20 p/kWh (huomioitu saavutettavat säästöt perusmaksuissa

Kokonaiskustannukset (mk/huoneisto

25000

20000
Lämmitys
Tiivistys
15000

Uusintamaalaus
Puhdistus

10000

Asennus
+loppusiivous
Valmistus

5000

MSE-1,15

MSE-1,35

Esimerkki lämmöneristävyydeltään erilaisten
ikkunoiden elinkaarikustannuksista. Hankintahinnaltaan kallein ikkuna on elinkaarikustannuksiltaan edullisin. Paljon kunnossapitoa vaativa kolmipuitteinen MSK-ikkuna on elinkaarikustannuksiltaan kallein vaihtoehto.

vittää tekemällä elinkaarilaskelmat useilla eri
lähtöarvojen yhdistelmillä. Tätä kutsutaan
herkkyystarkasteluksi. Näin yksittäisen tekijän, esimerkiksi rakenteen käyttöiän tai pinnoitteen kestävyyden tai pysyvyyden, todellinen taloudellinen merkitys ja siihen sisältyvä
riski tulevat selville. Korjauksella saavutetta-

MSE-1,8

MSK-1,7

tyiskohtaisella suunnittelulla. Kuntoarviota ei
voida koskaan korvata käyttämällä lähtöoletuksena esimerkiksi seinärakenteen todennäköisintä vauritoitumisastetta. Myös vuodenaika ja säävaihtelut voivat tuoda ongelmia. Tästä aiheutuvaa epävarmuutta tai riskiä voidaan vähentää käyttämällä korjaus- ja
asennusmenetelmiä sekä materiaaleja, joiden käyttö on sääolosuhteista riippumattomia.

Ympäristövaikutukset
Ihmisen toiminnan vaikutukset ympäristöl-
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Vaihtoehto (12M x 12M)
0

4 000

8 000

12 000

16 000

20 000

Kokonaisenergia (Valmistus + kunnossapito + lämpöhäviöt), kWh
Vaihtoehdon
U-arvo (W/m2, K)

Vaihtoehdot:
1A Etuikkunan asentaminen MS-ikkunan suojaksi
1B Etuikkunan (eristyslasi) asentaminen MS-ikkunan suojaksi
2 Vanhan MS-ikkunan kunnossapidon jatkaminen
3A Uusi MSE-puu-alumiini-ikkuna MS-ikkunan tilalle
3B Uusi MSE-puu-alumiini-ikkuna (selektiivilasi) MS-ikkunan tilalle
3C Uusi MSE-puu-alumiini-ikkuna (superlasi) MS-ikkunan tilalle

Vaihtoehdon lämpöenergian häviö (kWh/a)
(Hki, Tsisä = 17°C)

1,7
1,2
2,5
1,7
1,4
1,1

257
181
378
257
212
166

Huoltojaksot:
Vanha ikkunan vertailun aluksi kunnostetaan maalauskorjauksella ja tiivisteiden uusimisella
Sisäpintojen (myös keskipuite) uusintakäsittelyjakso 12 vuotta
MS-ikkunan ulkopinnan uusintakäsittelyjakso 5 vuotta
Tiivisteiden uusintajakso 10 vuotta

Esimerkki kokonaisenergiakulutuksesta. Lämmöneristävyyden parantamisen energiasisältö
tulee maksetuksi takaisin vähentyneenä lämmitysenergian kulutuksena.

le ovat saamassa merkittävän painoarvon
yhtenä toimintojen suunnittelukriteerinä. Tarkasteltaessa julkisivusaneerauksen ympäristövaikutuksia tulee huomioida kaikki siitä
aiheutuvat kuormitukset. Näitä ovat raaka-aineiden kuluminen (materiaalit, energia),
maa-alan käyttö ja päästöt (mm. vaarallisuus
terveydelle ja ympäristölle). Materiaalit, joiden valmistamiseen kuluu vähän energiaa,
ovat kestäviä ja joiden uudelleenkäyttö tai hävittäminen on helppoa, ovat yleensä ekologisia materiaaleja.
Julkisivusaneerauksen eri vaihtoehtoja
voidaan vertailla esimerkiksi tarvittavan kokonaisenergian mukaan vaikka 50 vuoden aikavälillä. Tällöin huomioidaan saneeraustyön ja käytettävien materiaalien energiasisältö, huolto- ja korjaustoimenpiteiden
energiasisältö ja lämmitysenergian kulutus.
Mikäli saneerauksessa parannetaan julkisivun lämmöneristystä, pienenee kokonais-
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energian määrä pitkällä aikavälillä. Lisääntyneen eristyksen myötä lämmitysenergian
kulutus pienenee paljon enemmän kuin lisälämmöneristyksen tekemiseen kuluu energiaa (materiaalien valmistukseen tarvittava
energia). Esimerkiksi vanhan 2-lasisen ikkunan vaihdon tai kunnostamisen uuden hyvän
ikkunan tasoiseksi ekologinen merkitys on
erittäin suuri. Vastaavasti koko julkisivun
energiatalouden parantamisella kohdassa
Elinkaarikustannukset kuvatulla tavalla voidaan saavuttaa huomattavia energiasäästöjä ja pienentää energiatuotannosta aiheutuvia ympäristörasituksia.

Käyttöominaisuudet
Eri kunnostusvaihtoehtojen vertailussa
kannattaa huomioida myös erot esimerkiksi
asumisviihtyvyyteen vaikuttavissa ominaisuuksissa. Seinän tai ikkunan lämmöneristävyyden ja tiiviyden parantaminen vähentää
vedon tuntua kylmillä ilmoilla. Rakenteiden
parantaminen vaikuttaa myös meluhaittoihin.
Myös energiansäästö ja hyvä ekologisuus tulee mieltää tavoiteltavina ominaisuuksina julkisivun kunnostuksessa. ■

Kari Laakso

Varautuminen korjaustoiminnan rahoittamiseen on tärkeää, jotta asumiskustannukset pysyvät vakaina. Kallein
tapa on suorittaa korjaustyöt vasta silloin, kun on pakko,
esim. vesivuotojen tiheyden kasvaessa. Siinä tilanteessa
ei enää voida miettiä vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia tai ajankohdan sopivuutta.
sunto-osakeyhtiön maksettavaksi tulevat perusparannukset ja korjaukset
kuuluvat yhtiövastikkeella katettaviin menoihin, ja kaikki kustannukset jaetaan pääsääntöisesti osakkeenomistajien kesken vastikeperustetta noudattaen. Edellytyksenä ovat
maksurasituksen pysyminen kohtuullisena ja
hankkeen tarpeellisuus.
Perusajatuksena ja tavoitteena voidaan pitää, että yhtiö järjestää rahoituksen edullisimmalla mahdollisella tavalla. Vastoin osakkeenomistajan suostumusta asunto-osakeyhtiö ei voi päättää, että osakas maksaa kerralla osuutensa koko hankkeesta. Osakkeenomistajalle voidaan yhtiöjärjestyksen

A

salliessa antaa mahdollisuus joko toimia
edellämainitulla tavalla tai maksaa yhtiön ottama laina rahoitusvastikkeessaan. Pääperiaate on, että asumiskustannusten tulisi pysyä kohtuullisina ja tasaisina koko kiinteistön
elinkaaren ajan.

Rahastointi
Asunto-osakeyhtiö kerää ennakolta vastikkeissa rahaa osakkailta ja rahastoi ne tulevaa perusparannusta tai korjausta varten.
Paras tapa maksurasitusten tasaamiseen on
ennakkorahastointi ja rahoitussuunnitelman
niveltäminen tuleviin peusparannus- ja korjausprojekteihin.

3. Korjaushankkeen vaiheet ja suunnittelu

Julkisivukorjauksen
rahoitus
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1996

Korjauskustannukset yhteensä
Rahoitus

Vastikerahoitus

1000 mk/v
mk/m2/kk
1000 mk/v

Rahastointi

2,00
93

mk/m2/kk

1000 mk

Vanha rah.vastike

mk/m2/kk

Uusi rah. vastike

mk/m2/kk

1999

50

50

500

0,75

0,75
35
2,00
279

2,00

1000 mk/v 186
Ulkop. rahoitus

1998

35

mk/m2/kk
1000 mk/v 93

Oma rahoitus

1997

2,75
393

Hoitovastike

93

2,70
126

2,00
219

2,00
93

230

2,00
93

2,00
186

2,00
323

2,00
230

2,00
323

131
0,16

0,16
7,6

7,6

0,87
40,4

0,87
40,4

0,87

0,70
32,8

40,4

0,70
32,8

mk/m2/kk

2,00

2,75

2,75

2,89

2,86

2,87

2,87

2,87

2,70

2,70

mk/m2/kk

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

mk/m2/kk

Yhtiövastike yhteensä

2,00
2,00

126

30

1000 mk/v
Korjausvastike

2,73
470

2005

93

2,70
126

2004

50

93

343

2003

2002

2,00

2,73

2,00

2,75

2001

350

127

358

314

2000

12,00

12,75

12,75

12,89

12,86

12,87

12,87

12,87

12,70

12,70

Rahoitusmalli As. Oy:n korjausohjelmasta. Tavoitteena hyvin ennakoitu ja tasainen kokonaisvastike, mikä aikaansaadaan rahastoinnilla ja tarvittaessa lainanotolla.

Lainat
Asunto-osakeyhtiö voi hoitaa tulevat perusparannukset ja korjaukset myös ottamalla lainaa kilpailukykyisellä korolla rahoituslaitoksilta. Vakuutena yhtiön ottamassa lainassa on yleensä kiinteistöön vahvistettu

kiinnitys. Tällöinkin osakkeenomistajalle tulee antaa mahdollisuus maksaa joko osuutensa hankkeen kustannuksista tai lainaosuuden mukaisesti määriteltyä rahoitusvastiketta.

Yhtiövastike yhteensä mk/m2/kk

Hoitovastike
Korjausvastike

Yhtiövastike yhteensä

15

10

5

0
Vuosi

1996

1997

1998

1999

2000

Pitkän aikavälin korjausvastike As. Oy:n ylläpidossa.
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2001

2002

2003

2004

2005

Avustukset
Valtio tukee asuintalojen korjaamista
myöntämällä perusparannus- ja peruskorjauslainoja, korkotukilainoja sekä
korjausavustuksia.
Avustuksen myöntää kunta, jonka alueella kiinteistö sijaitsee. Korjausavustusta myönnetään asunto-osakeyhtiöille seuraavien toimenpiteiden rahoitukseen:
1) rakennuksen ulkovaipan korjaamiseen ja parantamiseen
2) lämmitys- ja ilmanvaihtojäjestelmän parantamiseen
3) vesi- ja viemärilaitteiden rakentamiseen tai parantamiseen
4) kiinteistön sähkö- ja telejärjestelmien korjaamiseen ja uusimiseen
5) yhteistilojen parantamiseen ja rakentamiseen
6) piha-alueen parantamiseen
7) perusparannustoimenpiteiden
suunnitteluun.

asuntorahasto suoraan.
Tarkempia tietoja avustettavista toimenpiteistä, avustusten määristä ja muista avustuksiin liittyvistä ehdoista saa kuntien korjausneuvojilta.

Vaikutus asumiskustannuksiin
Varautuminen korjaustoiminnan rahoittamiseen ja tulevien korjausten suorittamiseen on
lähtökohtana asumiskustannuksiin vaikuttamisessa.
Kallein tapa on suorittaa korjaustyöt vasta silloin kun on pakko, esimerkiksi vesivuotojen tiheyden kasvaessa. Siinä tilanteessa ei enää voi
miettiä rahoituksen järjestämistä tai ajankohdan
sopivuutta. ■

Avustus on 10 % hyväksytyistä korjauskustannuksista. 20 % hyväksytyistä korjauskustannuksista voidaan myöntää, jos hanke on hyväksytty koerakennuskohteeksi, kohde on kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokas, toimenpide on patteriverkoston perussäätö ja siihen liittyvät venttiilikorjaukset tai ilmanvaihtojärjestelmän
säätö ja ilmanvaihtokanavien puhdistus.
Suunnitteluun voidaan myöntää avustusta 25 mk/huoneistom2, kuitenkin
enintään 50 % suunnittelukustannuksista, jos perusparannuskustannukset
ovat vähintään 500 mk/huoneistom2.
Myös kuntoarvioon myönnetään
avustusta enintään 3 mk/huoneistom2,
kuitenkin enintään 50 % hyväksytyistä
kustannuksista.
Hissien rakentamiseen ja liikuntaesteiden poistamiseen myönnetään avustusta enintään 30 % hissin tai liikuntaesteen poistamiseksi tehdyn korjaustoimenpiteen hyväksytyistä kustannuksista. Hissiavustuksen myöntää valtion
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Lauri Mehto

4.Vanhan julkisivuverhouksen korjaus

Betonijulkisivujen korjaus ja
pintakäsittely
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Mikä julkisivun korjausmenetelmä valitaan, riippuu korroosio- ja pakkasvaurioiden kehittymisasteesta ja laajuudesta. Lievät vauriot ja arkkitehtoonisista syistä säilytettävät julkisivut korjataan ns. säilyttävillä korjausmenetelmillä.
ivitalojen yleisin ulkoseinä on ns. betonisandwich, joka voi olla betoni-, pesubetoni-, tiililaatta- tai klinkkerilaattapintainen.
Sandwich on kerrostalojen vallitseva seinärakenne 60-luvulta lähtien. Korjattavia vaurioita on eniten pesubetoni- ja betonipinnoissa.
Betonijulkisivu on oikein toteutettuna ja
huollettuna pitkäikäinen, noin 50-100 vuotta.

K

Huoltotoimenpiteitä ovat mm:
- saumojen kunnossapito
- vedenpoistojärjestelmän kunnossapito.

Valmistus- ja rakennevirheiden sekä puutteellisen huollon takia betoni vaurioituu ja peruskorjaamaan joudutaan varsin uusiakin
julkisivuja, alle 30 vuoden ikäisinä.
Betonijulkisivun vaurioita ovat betonin karbonatisoitumisesta aiheutuva teräksen korroosio sekä ns. suojahuokosten vähäisestä
määrästä aiheutuva pakkasrapautuma.
Tähänastinen yleiskokemus poranäyttein
suoritetuista kuntotutkimuksista on, että vaurioita on eniten pesubetoni- ja betonisandwicheissä. Tiililaatta- ja klinkkerilaattapinnat
ovat yleensä säilyneet paremmin.

Korjausmenetelmän valinta
Mikä julkisivun korjausmenetelmä valitaan,
riippuu korroosio- ja pakkasvaurioiden kehittymisasteesta ja laajuudesta. Lievät vauriot
korjataan ns. säilyttävillä korjauksilla, vakavat ja laajat vauriot uudelleenverhousmenetelmillä.
Vesi torjuttava!
Vesi on julkisivujen rasite numero yksi.
Vaurioiden korjauksen tulee alkaa siitä, että
vedenpoistojärjestelmä kunnostetaan: räystäsrakenteet, ikkunapellit, parvekkeiden kaadot, syöksytorvet, elementtisaumat ym.
Ensin tutkitaan!
Parhaan tuloksen antava korjausmenetelmä valitaan vaurioiden laadun ja laajuuden
perusteella. Vauriot on analysoitava riittävän
kattavalla kuntotutkimuksella, jonka perusteella sitten pätevä suunnittelija laatii korjaussuunnitelman.

Parveke, ruosteenestokäsiteltyjä raudoitteita.
Kuva Aimo Heimala.

Valinta tehdään kuntotutkimuksen perusteella. Vain betoninäytteitä poraamalla, terästen peitepaksuudet mittaamalla ja näytteet analysoimalla saadaan riittävästi tietoa
vaurioasteesta. Korjausmenetelmän valinta
tehdään kokeneen suunnittelijan esityksestä. Hän myös arvioi, kuinka pitkäksi aikaa valittu menetelmä antaa julkisivulle riittävän kelpoisuuden.
Menetelmää valittaessa on otettava huomioon:
-tekniset ja esteettiset ominaisuudet
-tuotantotekninen soveltuvuus
-kustannukset
-arvioitavissa oleva kestoikä sekä

63

tiita vaihtoehtoja voidaan harkita silloin, kun
ne ovat halpoja.
Säilyttäviä menetelmiä ovat:
Betonikorjauksia ovat:
- laastipaikkaus käsin
- ruiskubetonointi
- betonivalu.
Pintakäsittelyitä ovat:
- maalaus
- impregnointi
- suojakäsittely.
Liittyviä korjauksia ovat:
- uusintasaumaus
- kosteusrasituksen alentaminen
- kiinnitysten ja kannatusten vahvistaminen.
Sähkökemialliset käsittelyt:
- uudelleen alkalointi
- katodinen suojaus.

Hyvin suoritettu laastipaikkaus ja suojapinnoite.

-riskit ja epävarmuustekijät
Korjausmenetelmiin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä, erityisesti laastipaikkaustyyppisiin korjauksiin. Riskejä voidaan rajoittaa mm. tehokkaalla laadunvalvonnalla.
Yleissääntönä voidaan pitää sitä, että mikäli valitaan kallis vaihtoehto, on sen oltava
sekä hintansa arvoinen että varma. Riskialt-
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Laastipaikkaus
Laastipaikkaus on nykyään yleisin betonisandwichin ja parvekerakenteiden korjaustapa silloin, kun korroosio- ja pakkasrapautumavauriot ovat lieviä.
Laastipaikkauksessa ruostuneet teräkset
paljastetaan, hiekkapuhalletaan ja sivellään
korroosionestolaastilla. Paikkaus suoritetaan täyttö- ja korjauslaasteilla, jotka ovat polymeerimodifoituja sementtilaasteja. Alustan
riittävä esikastelu ja huolellinen jälkihoito
ovat välttämättömiä toimenpiteitä.
Laastipaikkausta täydennetään pintakäsittelyllä, tavallisimmin maalauksella tai suojakäsittelyllä.
Ruiskubetonointi ja betonivalu ovat periaatteessa laastipaikkauksen kaltaisia menetelmiä, joita käytetään suurempien alueiden
ja vaurioiden korjaamiseen esimerkiksi kantavissa ja massiiviseinärakenteissa.

Pintakäsittelyt
Maalaus
Betonijulkisivujen maalauksessa käyte-

tään orgaanisia tai epäorgaanisia tuotteita
laastipaikkauksen täydentämiseen. Maalien
kyky estää veden tunkeutumista rakenteeseen tai hidastaa betonin karbonatisoitumista on vähäisempi kuin ns. suojakäsittelyillä.
Julkisivumaalien käyttöikä on suojauksen
kannalta yleensä lyhyt.
Orgaaniset maalit ovat akryyli-, alkydi- tai
silikonihartsimaaleja. Epäorgaaniset maalit
ovat silikaatti- tai sementtipohjaisia. Maaleilla
saadaan betonipintaan haluttu väri.
Kaikkien julkisivurakenteissa käytettävien
maalien tulee omata riittävä vesihöyrynläpäisevyys ja riittävän luja tartunta alustaan.
Lisäksi niiden tulee olla UV-säteilyn ja alkalin kestäviä.
Orgaaniset maalit ovat yleensä höyrytiiviimpiä kuin epäorgaaniset. Kumpi valitaan,
riippuu betonirakenteen kosteusolosuhteista. Valintasuosituksen tekee korjauksen
suunnittelija.
Impregnointi
Impregnointi suoritetaan imeyttämällä betonipinta silaani- tai siloksaanipitoisilla materiaaleilla. Impregnointi muodostaa betonipinnan huokosrakenteeseen vettä hylkivän pinnan ja suojaa betonirakennetta ulkopuoliselta kosteudelta. Käsittely ei kuitenkaan muodosta yhtenäistä kalvoa.
Impregnoinnin kyky estää veden tunkeutumista betoniin on rajallinen voimakkaasti rasitetuissa pinnoissa. Menetelmällä voidaan
suojata betonipintoja, kun pakkasrapautuminen on alkuvaiheessa, mutta pidemmälle ehtineiden rapautumien pysähtyminen impregnoinnilla on epävarmaa.
Suojakäsittely
Suojakäsittely eli suojapinnoite on tehokas
laastipaikkauskorjauksen täydentäjä. Suojapinnoite tehdään yleensä akryyli- tai polyuretaanimaalilla, ja tavoitteena on oltava yhtenäinen noin 0.3 mm paksu maalikalvo.
Materiaalin tulee olla testattu vesihöyrynläpäisevyyden, hiilidioksidivastuksen ja tartuntalujuuden osalta. Sen on myös oltava
halkeilematon talviolosuhteissa.
Tietyn paksuinen pinnoitekalvo on este hiilidioksidin tunkeutumiselle, jolloin karbonati-

soituminen hidastuu. Riittävä kalvopaksuus
estää myös veden tunkeutumisen betoniin,
mutta ei estä vesihöyryn pääsyä rakenteesta ulospäin. Tämän vuoksi varsinkin kylmissä betonirakenteissa (esim. parvekkeissa)
suojapinnoitteella saadaan betonin kosteustila pysyvästi alennetuksi. Tällöin vähenee
sekä terästen korroosio kuin myös betonin
pakkasrapautuma.
Suojakäsittelyn alla käytetään yleensä tasoituslaastia alustan tasaamiseksi, jotta yhtenäinen riittävä kalvopaksuus, noin 0.3 mm,
saavutetaan. Käsittelyt on tehtävä noudattaen tarkasti materiaalitoimittajan ohjeita. Työn
valvontaan sisältyy mm. maalikalvon lujuusvetokokeita.
Akryyli- ja polyuretaanimaalien kestoikä on
noin 10-15 vuotta.
Kuinka kauan laastipaikkaus ja sitä täydentävä maalaus tai suojapinnoite voi torjua
vaurioiden etenemistä? Hyvien vuosien määrä riippuu oleellisesti vaurioiden laajuudesta
ja kehitysasteesta. Jos esimerkiksi teräksen
korroosio on vasta alkamassa, saattaa hyvin
suoritettu paikkaus ja pinnoite vähentää kosteusrasitusta niin tehokkaasti, että korroosion kehittyminen hidastuu huomattavasti.
Arvion saavutettavasta lisäkestoiästä esittää korjauksen suunnittelija. Luotettava ikäarvio voi perustua vain riittävän laajaan kuntotutkimukseen poranäyttein.
Huomattakoon erityisesti, että pitkälle kehittyneitä korroosiovaurioita ei saa “korjata”
pelkästään maalauskäsittelyllä. Kokemus
osoittaa, että vaikutus on vain kosmeettinen
ja varsin lyhytkestoinen.

Liittyvät korjaukset
Liittyvät korjaukset vähentävät oleellisesti
julkisivun kosteusrasitusta, ja eräiden yksityiskohtien kunnosta betonikorjausten lisäksi on ehdottomasti huolehdittava.
Kosteusrasitusta vähentävät mm. seuraavat toimenpiteet:
- elementtisaumat uusitaan
- kunnostetaan räystäspellit, ikkunapellit,
räystäskourut, syöksytorvet ja parvekkeiden kaadot
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- kunnostetaan julkisivussa olevien tikkaiden ym. rakenteiden kiinnitykset.

Sähkökemialliset käsittelyt
Sähkökemiallisia käsittelyjä ovat mm. sähköinen uudelleen alkalointi ja katodinen suojaus. Ne ovat uusia menetelmiä, joiden käyttö edellyttää erityisosaamista ja erityisen
huolellista työnsuoritusta. Niinpä esimerkiksi
sähkökemiallisen uudelleenalkaloinnin käyttöön liittyy vielä ongelmia, eikä sen mahdollisia sivuvaikutuksia ole vielä täysin selvitetty.
Katodinen suojaus sopii parhaiten massiivisille betonirakenteille, kuten silloille ja vesisäiliöille.

kaltevuus

myrskypelti

kittaus
vedeneristys
pintalaatta

lämmöneristys

höyrysulku
kantava
rakenne

Hyvin toimiva räystäspelti myrskypelteineen.

Parvekekorjaukset
Ennen 1960-luvulla alkanutta elementtirakentamista olivat kerrostalon parvekkeet ulokerakenteisia. Ne on kannatettu paikalla valettuihin välipohjiin tukeutuvien ratakiskojen
tai muototeräspalkkien varaan.
Elementtitalon parvekelaatat ja -kaiteet
ovat usein yhteen valettuja elementtejä, jotka tukeutuvat betonisten pieliseinien varaan
perustuksilleen.
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Vanhat ulokeparvekkeet ovat usein vedeneristettyjä. Sitä vastoin elementtiparvekkeet ovat yleensä tehty “vesitiiviistä” betonimassasta ilman varsinaista eristystä.
Parvekkeet muodostavat varsin huomattavan betonikorjauskohteen. Perusteellinen
kuntotutkimus betoninäyttein on välttämätön
oikean korjausmenetelmän määrittämiseksi.
Rakenteiden säärasitus on voimakas, jonka vuoksi kaikki vedenpoistojärjestelmien
puutteellisuudet on poistettava. Parvekkeet
ovat myös kantavia rakenteita, ja vaurioiden
vaikutus varmuustasoon on tutkittava.
Ulokeparvekkeiden korjaus:
- Ulkoseinän lävistävien teräskiskojen kunto tarkastetaan.
- Vesieristys tehdään bitumikermein tai vesitiiviillä pinnoitteella, kuten polyuretaanitai epoksimassalla. Kaadot, saumaukset,
pellitykset yms. parannetaan.
- Betonikorjaukset tehdään laastipaikkauksina, valuina tai ruiskubetonoimalla.
Rakenteen kuormitusta ei yleensä saa lisätä. Betonipintoihin maalaus tai suojakäsittely. Pystypinnoissa on hyviä tuloksia saavutettu suojakäsittelyllä, sen sijaan parvekelaatan alapinnassa on kokemusten mukaan parhaiten kestänyt sementtimaali.
Elementtiparvekkeiden korjaus:
- Rakenteiden kiinnitys rakennuksen välipohjiin tarkastetaan.
- Tarvittaessa tehdään uusi vesieristys parvekelaatan yläpintaan polyuretaani- tai
epoksimassalla. Kaadot, saumaukset,
pellitykset yms. parannetaan.
- Betonikorjaukset tehdään laastipaikkauksina, valuina tai ruiskubetonoimalla.
Korjattuihin betonipintoihin maalaus tai
suojakäsittely. Elementtiparvekkeissa on
paljon “kylmiä” pystyrakenteita (pieliseinät ja kaiteet), joissa suojakäsittelyllä voidaan saavuttaa hyviä tuloksia.
Suojakäsittely (esim. akryylipinnoite) on
vedenpitävä, mutta vesihöyrynläpäisevä,
jonka vuoksi betonin kosteustila alenee.
Tuloksena on pakkasrapautuma- ja kor-

roosioriskin pieneneminen
- jos elementtiparvekkeen vauriot ovat laajat ja pitkälle edenneet, saattaa laastipaikkaus ja pinnoite tulla kalliimmaksi
kuin rakenteiden purkaminen ja uusien
tekeminen.
Uudelleen rakennettaessa voidaan myös
harkita parvekkeiden suurentamista ja /
tai rakennejärjestelmän muuttamista,
esimerkiksi teräsrakenteita. Samalla voidaan parvekkeiden määrääkin lisätä.

Parvekkeiden lasitus
Parvekkeiden lasitus ei ole jo syntyneiden
vaurioiden korjausmenetelmä. Se lisää parvekkeen vuotuista käyttöaikaa ja vähentää
rakenteiden vesirasitusta. Vesirasituksen väheneminen hidastaa parvekerakenteiden
vaurioitumista.
Kun parvekkeen betonirakenteita korjataan, joudutaan jo tehty lasitusjärjestelmä
purkamaan työn ajaksi.
Lasitusjärjestelmiä on useita erilaisia, ja
niillä voidaan elävöittää julkisivun ilmettä. ■

Lauri Mehto

Muurattujen ja rapattujen
julkisivujen korjaus
ja pintakäsittely

4. Vanhan julkisivuverhouksen korjaus

Puhtaaksimuuratut massiiviset tiiliseinät ovat osoittautuneet varsin kestäviksi ja lähes huoltovapaiksi. Rapatuissa tiili- ja kevytbetonipinnoissa joudutaan korjaamaan
etupäässä kosteusrasituksen aiheuttamia vaurioita, samoin kuin myös kuorimuurirakenteissa.
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anhemmat kerrostalon kiviseinät ovat
kahden kiven (600 mm) tai 1 1/2 -kiven
massiivisia tiiliseiniä tai yhdistelmä tiili + kevytbetoni tai betoni + kevytbetoni. Ns. kuorimuurirakenne on yleensä, sisältä lukien: 150
mm betonia, mineraalivillaeriste, 130 mm tai
85 mm tiiltä. Kuorimuurin tilalla on verhouksena käytetty myös mineriitti- tai metallilevyä.
Puhtaaksimuuratut massiiviset tiiliseinät
ovat osoittautuneet varsin kestäviksi ja lähes
huoltovapaiksi. Rapatuissa tiili- ja kevytbetonipinnoissa joudutaan korjaamaan etupäässä kosteusrasituksen aiheuttamia vaurioita,
samoin kuin myös kuorimuurirakenteissa.
Tiiliseinät ovat joko puhtaaksimuurattuja tai
rapattuja, kevytbetoniseinät ovat lähes aina

V

rapattuja, joko kolmikerros- tai ohutrappauksella. Muuratussa julkisivussa tarvittavat korjaustoimenpiteet koskevat useimmiten rappausta.
Massiiviset puhtaaksimuuratut tiiliseinät
tarvitsevat hyvin harvoin muuta kuin puhdistustoimenpiteitä. Sen sijaan puhtaaksimuuratuissa kuorimuureissa saattaa esiintyä
pakkasrapautumaa. Kuorimuurit ovat säärasituksiltaan ankarammissa olosuhteissa kuin
massiivirakenteiden ulkopinnat.
Pakkasrapautuma puhtaaksimuurauksessa aiheutuu vesirasituksesta, jonka vuoksi
vedenpoistojärjestelmä eli räystäspellit ja kourut, ikkunapellit, syöksytorvet yms. on
korjattava. Kuorimuurissa on oltava aukot ve-

MASSIIVINEN KAHDEN
KIVEN TIILISEINÄ

1 1/2 -KIVEN
KENNOTIILISEINÄ

LISÄERISTETTY
TIILISEINÄ
N. 100 mm

KEVYTBETONI,
LASTUVILLA
TMS.
- 1950
TIILIKEVYTBETONISEINÄ

N. 150 mm

1930-1950-LUVUT

1940-1950-LUVUT
BETONIKEVYTBETONISEINÄ

1940-1950-LUVUT
TIILIKUORIMUURI

N. 200 mm

1940-1960-LUVUT

den poistumiselle. Muurauskivien paikallisia
pakkasvaurioita korjataan vaihtamalla kiviä.
Mikäli kuorimuurin tiilimateriaali ei alunperin ole ollut pakkasenkestävää (harvinaista),
on harkittava koko muurin tai sen osien purkua ja uudelleen muuraamista.
Halkeamat kuorimuurissa voidaan yleensä
korjata laastilla täyttämällä. Liian pitkiin kuorimuureihin voidaan lisätä liikuntasaumoja
halkeamakorjauksen yhteydessä.

Rappauskorjaukset
Tiili- ja kevytbetoniseinän rappaus on yleensä ns. kolmikerrosrappaus eli tartunta-, täyttö- ja pintarappaus. Laastit ovat kalkki- tai
kalkkisementtilaasteja.
Yleisin vaurio on pakkasrapautuma, mihin
on useimmiten syynä:
- vedenpoistojärjestelmän puutteet, jotka
aiheuttavat vaurioita paikallisesti
- liian tiivis pintakäsittely, jonka aiheuttama
rapautuminen voi esiintyä koko julkisivun
alueella.
Paikkarappaus
Paikkarappauksia tehdään, kun vaurioita
on rajoitetusti, ne ovat paikallisia ja niiden
syyt ovat samalla poistettavissa. Esimerkiksi

1950-

Muurattuja ulkoseinärakenteita.

vuotavan syöksytorven kohdalla oleva vaurioitunut rappaus korjataan alustaa myöten.
Korjaukseen käytettävän rappauslaastin ja
-alustan tulee olla yhteensopivia ja niiden
koostumuksen vastata korjattavaa rappausta ja alustaa. On varottava tekemästä uutta
lujaa pintarappausta heikon vanhan täyttörappauksen päälle.
Uusintarappaus
Kun paikkarappauksella ei päästä teknisesti, taloudellisesti ja ulkonäöllisesti haluttuun tulokseen, rappaus uusitaan laajemmalti, jolloin julkisivupinnat saadaan tasalaatuisemmiksi ja korjaustarpeen ennakointi
helpottuu.
Liian tiiviin maalikerroksen vauroittama
rappaus on useimmiten syytä uusia kokonaan, sillä ehjältäkin näyttävissä kohdissa
rappauksessa saattaa olla pinnan alla vaurioita.
Kun alusta on erittäin huono siten, että uusikin rappaus voisi nopeasti vaurioitua tai rakenteen lisälämmöneristystarve on ilmeinen,
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on suositeltava korjausmenetelmä eristerappaus.
Rappauksen maalaus
Kokemusten mukaan rappauspinnan käsittely rappausta huonommin kosteutta läpäisevällä pinnoitteella on huonontanut kestävyyttä. Varmin käsittely onkin läpivärjätty pintalaasti ja / tai kalkkimaalaus.
Rappauspinnoille käytettävät maalit ovat
sideaineen laadun mukaan epäorgaanisia tai
orgaanisia. Epäorgaanisia ovat kalkki- ja silikaattimaalit, orgaanisia ovat mm. akryyli-,
akrylaatti- ja alkydimaalit.
Orgaaniset maalit ovat rappauspinnoille
yleensä liian höyrytiiviitä. Maalin valinta samoin kuin rappauskorjauslaastin lujuus riippuvat alustasta. Suunnittelija suosittelee kuhunkin korjaukseen soveltuvan maalityypin.

Mineriittijulkisivut
50- ja 60-luvun mineriittijulkisivuissa on it-
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se levymateriaali kestänyt yleensä hyvin.
Seuraavalla menetelmällä on saatu tyydyttäviä tuloksia: Kiinnitysjärjestelmän kunnostus,
levyjen puhdistus ja maalaus alustaan sopivalla orgaanisella maalilla. Puurungon, tuulensuojalevyn ja lämmöneristyksen kunto on
myös tarkastettava.
Mineriittilevyt sisältävät asbestia. Kun kunnostustyö tehdään ulkotilassa noudattaen
varovaisuutta, voidaan useimmiten välttyä
asbestityön suojaustoimenpiteiltä.
Mineriittipintaisia ovat usein myös parveketilojen takaseinät. ■

Kirjallisuutta:
Pentti, M: Ulkoseinärakenteiden pitkäaikaiskestävyys. Betonirakenteiset, muuratut ja puujulkisivut.
TTKK. Tampere 1988.
Rakennusten korjaustekniikka ja talous. Juha-Antti Kaivonen (toim.). TTKK ja Rakennustieto Oy. Helsinki 1994.
RT-kortisto.

Jarmo Saari

Puujulkisivun kestoikään vaikutetaan merkittävimmin
rakenteellisella puunsuojauksella, oikein ajoitetuilla verhouksen korjaustöillä ja huoltomaalauksella.
Mikäli julkisivu on vaurioitunut, on syytä selvittää vaurioiden syyt ja harkita korjaustoimenpiteiden laajuus.
Mahdollisten vaurioiden syynä ovat tavallisesti jokin tai jotkin virheelliset tai puutteelliset rakenteelliset ratkaisut tai
huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden laiminlyönti.
uun pääasialliset aineosat ovat selluloosa, hemiselluloosa ja ligniini. Näistä ligniini on puun solukkoa koossapitävä “liima-aine”. Lisäksi puu sisältää erilaisia uuteaineita, joiden määrät vaihtelevat huomattavasti
puulajeittain. Kasvavan puun solukko sisältää myös vettä, ja sen kosteuspitoisuus on yli
30% kuivapainosta.

P

Puun rakenteellinen ja
kemiallinen suojaus
Tärkein keino säärasituksen vähentämi-

seksi ja biologisten vaurioiden ehkäisemiseksi on rakenteellinen puunsuojaus. Tämä
tarkoittaa sitä, että rakenteellisin keinoin
puun kosteuspitoisuus pidetään niin alhaisena, että lahottajasienille ei synny otollisia elinolosuhteita. Samalla kosteus pysyy myös
mahdollisimman tasaisena, ja puun kosteuselämisen aiheuttama halkeilu vähenee.
Suojaamalla puu sadevedeltä ja auringonvalolta vähennetään pinnan nukkaantumista, haurastumista ja kulumista.
Tärkeimmät rakenteelliset suojauskeinot

4. Vanhan julkisivuverhouksen korjaus

Puujulkisivujen korjaus
ja pintakäsittely
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ovat:
- sadevesikourun varustetut räystäät ja
syöksytorvet (hallittu sadeveden poisto)
- riittävän korkea sokkeli (noin 300 mm),
etenkin pystyverhouksissa, koska kosteus imeytyy puuhun herkimmin lautojen
katkaisupintojen kautta
- puu ei saa olla suorassa kosketukses
sa maahan tai betoniin (bitumihuopa tai
vastaava eriste sokkelin ja seinän alajuoksun väliin)
- puuverhouksen alareuna työstetään
“tippanokaksi” (noin 30 ° kulmaan)
- noin 25 mm:n tuuletusrako ulkoverhouksen takana on välttämätön (puuhun mahdollisesti imeytyvän kosteuden
on myös päästävä haihtumaan; samalla
tuulettuu rakenteiden läpi sisältä ulos tunkeutuva kosteus); tuuletusraon on oltava
jatkuva ja alhaalta sekä ylhäältä avoin
- verhouslaudan paksuus vähintään 21
mm (mieluummin > 25 mm; mitä paksumpaa puutavaraa, sitä vähäisempää
on sen kosteuseläminen)
- vältetään jatkoksia etenkin pystyverhouksissa ja suojataan katkaisupinnat
suoralta sadevedeltä listoilla tai pellityksillä
- puuverhous asennetaan sydänpuoli
ulospäin ja pystyverhouksissa lustokuvio sekä mahdollinen “sahausnukka”
alaspäin.

Oikeat rakenteelliset ratkaisut ovat keskeiset tekijät sekä puuverhouksen että sen pintakäsittelyn kestävyydelle.
Kemiallinen puunsuojaus, jolla tässä tarkoitetaan maalausta, vähentää lähinnä auringonvalon ja jossain määrin sadeveden vaikutusta. Sadevesi imeytyy puuhun etenkin
katkaisupintojen kautta, ja siksi verhouslautojen katkaisupintojen huolellisella maalauskäsittelyllä voidaan tehokkaasti vähentää
kosteuden imeytymistä. Kemiallinen puunsuojaus ei kuitenkaan yksistään riitä, jos rakenteelliset ratkaisut ovat virheellisiä.

Puuverhouksen ja ulkoseinän
korjaustoimenpiteet
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Puuverhouksen korjaus
Puu on kevyt, helposti työstettävä ja
siksi myös huoltoystävällinen verhousmateriaali. Puuverhouksen korjaaminen
onkin teknisesti varsin yksinkertainen toimenpide. Puusta syntyvä purkujäte ei
myöskään kuormita ympäristöä, ja pintakäsittelemätön puutavara voidaan tarvittaessa hävittää polttamalla ja hyödyntää
siten esimerkiksi lämmityksessä.
Mikäli puuverhousta joudutaan korjaamaan, selvitetään vaurioiden syyt ja harkitaan korjaustoimenpiteiden laajuus.
Mahdollisten vaurioiden syynä ovat tavallisesti jokin tai jotkin virheelliset tai
puutteelliset rakenteelliset ratkaisut tai
huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden
laiminlyönti. Virheet ja puutteet korjataan
ottaen huomioon, mitä edellä on mainittu
rakenteellisesta puunsuojauksesta.
Jos vaurioita esiintyy määrällisesti vähän, uusitaan vain huonokuntoiset laudat,
ei koko verhousta. Koko rakennuksen
verhouksen uusiminen on harvoin välttämätöntä. Korjauksessa pyritään käyttämään alkuperäistä vastaavaa verhouslautaa, jotta “paikattu” kohta ei erotu valmiista verhouksesta. Samalla on kuitenkin syytä muistaa, että päittäisjatkoksia
etenkin pystyverhouslaudoissa tulisi välttää. Jos alunperin on käytetty liian ohutta
puutavaraa, voidaan harkita myös koko
julkisivun uusimista vähintään 21 mm
paksuilla verhouslaudoilla.
Suositeltavin puulaji on kuusi, koska se
kestää ilmastorasituksia hieman mäntyä
paremmin. Tämä johtuu kuusen solukkorakenteesta, joka estää kosteuden tunkeutumisen puuhun mäntyä tehokkaammin. Kuusen solukkorakenne on pintapuusta sydänpuuhun samanlaista ja vastaa männyn sydänpuuta.
Painekyllästetyn puun käyttö julkisivuverhouksiin ei ole tarpeellista eikä suositeltavaa. Ensinnäkin painekyllästetty puu
sisältää ympäristömyrkkyjä, ja toisaalta
maali tarttuu ja pysyy paremmin kyllästämättömässä puutavarassa.
Mikäli verhous on alunperin ollut tuulettumaton, on laudoituksen uusimisen yh-

Puujulkisivu pysyy kunnossa, kun se suojataan
rakenteellisesti oikein.

tässä voidaan erottaa kolme toimenpidettä:
- tuulitiiveyden parantaminen
- lisälämmöneristäminen joko nykyisen
seinärakenteen ulko- tai sisäpuolelle
- ilmatiiviyden parantaminen eli ilman- tai
höyrynsulun korjaaminen, uusiminen tai
lisääminen.

teydessä aina suositeltavaa jättää alusrimoituksen avulla em. noin 25 mm suuruinen tuuletusväli uuden verhouksen taakse.
Luonnollisesti verhouslautoja uusittaessa
tarkistetaan kiinnityslautojen, tuulensuojan ja
mahdollisesti myös seinän runkotolppien ja
lämmöneristeen kunto. Mikäli alusrakenteissa havaitaan esimerkiksi lahovauriota, se on
yleensä merkki vesivuodosta, jonka syy on
ehdottomasti selvitettävä ja poistettava, jotta
ehkäistään sekä ulkoverhouksen että koko
seinärakenteen vaurioituminen uudelleen.
Ulkoseinän lämpöteknisten
ominaisuuksien parantaminen
Kun laajamittaisia julkisivuverhouksen korjaustoimenpiteitä tehdään, nousee harkittavaksi myös seinärakenteen lämpöteknisten
ominaisuuksien parantaminen. Käytännössä

Mikäli vanha tuulensuoja todetaan puutteelliseksi tai vaurioituneeksi, se korjataan tai
uusitaan ennen ulkoverhouksen asentamista. Hirsi- ja purueristeisiin taloihin soveltuu
12...25 mm paksu säänkestävä puukuitulevy. Mineraalivillalla eristettyihin taloihin soveltuu lisäksi tuulensuojapinnoitettu mineraalivillalevy. Kaikki em. levyt toimivat samalla myös lisälämmöneristeenä. Tuulenpitävyyden ja ilmatiiveyden kannalta kriittisiä
kohtia ovat etenkin ikkuna- ja oviaukkojen tilkeraot.
Lämmöneristeen lisääminen on em. tuulensuojalevytyksiä huomattavasti suurempi
toimenpide. Vanhan seinärakenteen ulkopuolelle tehtynä sillä on lisäksi lukuisia rakenteellisiin yksityiskohtiin ja ulkonäköön vaikuttavia tekijöitä, jotka on syytä tiedostaa.
Lisäeristäminen kasvattaa ulkoseinän paksuutta, jolloin vanha sokkelipinta jää yleensä
häiritsevästi sisemmäksi. Räystäiden leveys
pienenee, ja jos ikkunoita ei siirretä ne jäävät ikävästi “kuopalle”. Mm. näistä syistä on
lämmöneristeen lisäämistä seinän ulkopuolelle arvioitava hyvin kriittisesti, jottei pilata rakennuksen alkuperäistä ilmettä ja julkisivun
eri osien suhteita. Eristeen lisääminen ei ainakaan saisi koskaan olla verhouksen uusimisen syy, ja vaihtoehtoisesti olisi harkittava
lämmöneristeen asentamista seinän sisäpuolelle. Todettakoon kuitenkin, että raken-
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Sinebrychoffin puutalo, Helsinki 1989. Puujulkisivun korjausta. Kuva Leo Osara.

nusfysikaalisesti eristeen lisääminen ulkopuolelle on sisäpuolta suositeltavampi ratkaisu.
Hirsirakennuksen sisäpuolisen lisäeristeen paksuus saisi olla enintään 50 mm. Tähän soveltuu hyvin 12...25 mm paksu huokoinen puukuitulevy 1...2 kerroksena. Ulkopuolisena lisäeristeenä voidaan käyttää em.
säänkestävää tuulensuojalevyä, tai puukuituvillaa.
Puru- ja puukuituvillaeristeisten rakennusten lisäeristämiseen voidaan käyttää vastaavia levy- ja eristemateriaaleja kuin hirsitaloissakin. Sisäpuolisen lisäeristämisen yhteydessä on aina huolehdittava, ettei mahdollinen höyrynsulku jää eristekerrosten väliin. Höyrynsulun (muovikalvo) paikka on vä-
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littömästi sisäverhouksen alla lämmöneristeen sisäpuolella. Puukuitueristeisissä rakennuksissa voidaan kuivien tilojen ulkoseinissä käyttää höyrynsulun sijasta ilmansulkua (rakennuspaperi). Myös se on suositeltavaa sijoittaa koko lämmöneristekerroksen
sisäpuolelle.
Mineraalivillaeristeisissä rakennuksissa
suositeltavin lisäeriste on mineraalivilla, mutta em. puukuitulevyjen käyttö joko tuulensuojana tai sisäpuolisena lisäeristeenä on
myös mahdollista. Mineraalivillan yhteydessä on aina suositeltavaa käyttää myös höyrynsulkua.
Ulkoseinän ilmatiiveyttä voidaan tarvittaessa parantaa ilman- tai höyrynsulun paikkaamisella tai uuden lisäämisellä. Ilmavuotoja saattaa esiintyä sähkörasioiden yms. läpivientikohdissa sekä ikkuna-aukkojen tilkerakojen yhteydessä, tai jos ilman- tai höyrynsulku on muutoin puutteellinen tai vaurioitunut. Ulkoseinän sisäpuolisen ilmanpitävyyden tulisi olla selvästi ulkopuolta tiiviimpi.
Puisia julkisivuverhouksia ja niihin liittyviä
rakenteellisia yksityiskohtia on esitelty tarkemmin Rakennustietosäätiön julkaisemassa RT-ohjekortissa RT 82-10605 Puutalon ikkuna- ja ulko-oviliittymät. Ulkolaudoituksen
korjausta ja lämmöneristyksen parantamista
on käsitelty myös Museoviraston Korjauskortistossa.

Huoltomaalauksen tarpeellisuus
Puujulkisivun huoltomaalaus tulee tarpeelliseksi silloin, kun edellinen käsittely on siinä
määrin kulunut tai vaurioitunut, että se on menettänyt esteettisen tai suojaavan merkityksensä.

Huoltomaalauksen tarve saattaa vaihdella
eri julkisivuilla ilmansuuntien mukaan. Eteläjulkisivulla huoltomaalaus tulee ajankohtaiseksi tavallisesti ensimmäisenä ja pohjoissivulla vastaavasti viimeisenä. Huoltomaalaus
voidaan tarvittaessa tehdä vain niille seinäpinnoille, jotka ovat välittömästi kunnostuksen tarpeessa. Tällöin on kuitenkin muistettava, että vaikka käytetään samaa väriä ja
maalityyppiä, uusi maalipinta todennäköisesti poikkeaa havaittavissa määrin vanhasta ja useimmiten jo hieman haalistuneesta
maalipinnasta.
Ehjällä maalipinnalla esiintyvät homesienet sekä levä voidaan yleensä poistaa pelkällä pesulla. Lopputuloksesta saadaan kuitenkin pysyvämpi, jos pesty pinta lisäksi maalataan. Sieni- ja leväkasvustoa aiheuttavat
syyt on selvitettävä ja mahdollisuuksien mukaan poistettava. Maalipinnan päälle muodostuvaa vihertävää levää esiintyy yleensä
pinnoilla, joiden läheisyydessä on rehevää
kasvillisuutta.
Huoltomaalausvälit vaihtelevat eri maalityypeillä huomattavasti. Lisäksi maaleilla
saattaa olla valmistekohtaisia eroja. Huoltomaalausvälin pituuteen vaikuttaa myös koko
käsittely-yhdistelmä, ei pelkästään viimeisessä pintakäsittelyssä käytetty maali. Karkeana yleisohjeena voidaan kuitenkin todeta, että peittomaaleilla saavutetaan pitempi
käsittelyväli kuin puunsuojilla. Tämä johtuu
peittomaalien suuremmasta pigmenttipitoisuudesta ja suuremmasta kalvon paksuudesta.

tuotteen käyttöohjeista.
Puujulkisivun maalaus tai ainakin sen pohjustus tulee tehdä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Näin voidaan heti ehkäistä auringonvalon ja sadeveden haittavaikutuksia,
jotka myös heikentävät useimpien maalien
tartuntaa puun pintaan.
Sopivin ajankohta maalaustöille on toukokuun alusta syyskuulle. Suora auringonpaiste on yleensä haitaksi, koska maali kuivuu tällöin liian nopeasti. Vastaavasti sateen jälkeen on puupintojen annettava riittävästi kuivua. Puun kosteuspitoisuus voidaan varmistaa kosteusmittarilla.
Maalaus suositellaan tehtäväksi sivellintyönä, jotta varmistetaan maalin tarttuvuus
puupintaan. Mikäli maali levitetään telalla, on
maali välittömästi vielä “hangattava” siveltimellä alustaansa. Maaliruiskua ei pitäisi
puuverhousten maalaamiseen käyttää.
Huoltomaalaukseen ryhdyttäessä selvitetään aikaisemmat käsittelyt ja käytetyt maalityypit. Tästä syystä on tärkeätä, että niin uudis- kuin huoltomaalausten yhteydessä arkistoidaan tiedot maalityypistä, värisävyistä,
yms. Perusperiaate on, että maalityypiksi valitaan sama, jota aikaisemminkin on käytetty
edellyttäen, että alunperin on valittu tarkoitukseen hyvin soveltuva maalityyppi. Muussa tapauksessa vanha maali suositellaan
poistettavaksi kauttaaltaan.
Kaikissa vaiheissa, mutta etenkin esikäsittelyjen osalta, työn huolellisuus ja perusteellisuus on ensiarvoisen tärkeätä.

Hyvän maalaustuloksen
edellytykset

Alusta
Julkisivuverhoukseen käytetään tavallisesti sahattua tai höylättyä kuusi- tai mäntylautaa. Sahattu puutavara on yleensä hienosahattua, joka on suositeltavin, mutta myös
kehäsahattua lautaa käytetään. Höylätty
puutavara on yleensä muotoon höylättyä verhouslautaa tai hirttä. Maalin tarttuvuuden
kannalta sahattu pinta on höylättyä parempi.
Maali tarttuu ja pysyy kuitenkin hyvin myös
höylätyssä puussa, kunhan pohjustus ja välimaalaus tehdään ohennetulla maalilla, joka
imeytyy riittävästi puuhun ja muodostaa samalla tartunta-alustaa varsinaiselle pintamaalille.

Ulkoverhouksessa käytettävän puutavaran tulee olla hyvälaatuista, vähintään luokkaa B (entinen kvintta). Puutavarassa ei saa
olla runsaasti oksia, eikä se saa olla kovin
pihkaista. Siinä ei myöskään saa esiintyä lahovaurioita, hometta tai levää.
Puupinnan tulee kaikissa käsittelyvaiheissa olla kuiva. Puuverhouksen kosteuspitoisuus saa olla enintään 18 %. Ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 80 % ja lämpötilan vähintään +5 ° C (myös kuivumisen
aikana). Maalausolosuhteille asetettavat
vaatimukset on syytä tarkistaa myös valitun
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Esikäsittelyt
Esikäsittelyjen tarkoituksena on puhdistaa
maalattava pinta ja edistää pohjusteen tai
pohjamaalin imeytymistä ja tartuntaa. Esikäsittelyillä on huoltomaalauksessa keskeinen
merkitys lopputuloksen onnistumiselle. Esikäsittelyihin luetaan maalinpoiston ja maalipinnan pesun ja puhdistuksen ohella usein
myös pohjustuskäsittelyt, mutta tässä niitä
tarkastellaan jäljempänä kohdassa Pohjustus.
Jos vanha maalipinta on ehjä, riittää tavallisesti pölyn ja lian poisto harjaamalla sekä
pesu ja huuhtelu.
Maalinpoisto
Kuluneesta tai vaurioituneesta maalipinnasta poistetaan kaikki hilseilevä ja lohkeileva maali mekaanisesti teräskaapimella. Samoin poistetaan myös sellainen ehjä maalikalvo, jonka tartunta alustaan on heikentynyt.
Lisäksi vanhat maalipinnat harjataan kauttaaltaan teräsharjalla. Ikkunapuitteet ja vastaavat pinnat hiotaan hiekkapaperilla.
Pesu
Mekaanisen puhdistuksen jälkeen maalattavat pinnat pestään samalla harjaten. Pesu
tehdään mieluiten käsin, ja käytettävä pesuliuos valitaan tapauskohtaisesti.
Suojakäsineiden käyttö on suositeltavaa.
Mikäli käytetään painepesulaitetta on huolehdittava, ettei vettä pääse tunkeutumaan
verhouksen taustarakenteisiin. Painepesu
edellyttää myös käsinpesua pidempää kuivumisaikaa.

Pohjustus
Esikäsittelyjen jälkeen alusta pohjustetaan
puunsuojalla tai pohjamaalilla. Pohjustus tulisi tehdä mahdollisimman pian puuverhouksen asentamisen jälkeen. Sen pääasiallinen
tarkoitus on suojata puuta ennen varsinaista
maalausta. Pohjustus vähentää sadeveden
imeytymistä puuhun ja vähentää mikro-organismien (sinistäjä-/home-/lahottajasienet)
kasvamista puun pinnalla. Pigmenttiä sisältävä pohjuste suojaa puuta myös auringonvalolta. Pohjustus parantaa myös seuraavan
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käsittelyn tartuntaa ja suojaa myöhemmin
puuta osana koko pintakäsittely-yhdistelmää.
Pohjustusaine määräytyy valitun pintakäsittelyaineen perusteella. Yleisohjeena voidaan kuitenkin todeta, että pohjustukseen ei
pitäisi käyttää vesiohenteisia tuotteita. Lisäksi pohjustusaineen tulisi sisältää pigmenttiä,
jolloin se antaa heti suojan auringonvaloa
vastaan. Pohjamaali on yleensä ohennettava, jotta se tunkeutuu riittävästi puuhun. Ohjeet on syytä tarkistaa tuotekohtaisesti.
Yleisimmät pohjustusaineet ovat pohjustepuunsuojat ja öljypohjaiset pohjamaalit. Niiden ominaisuuksia ja käyttöä on esitelty tarkemmin Rakennustietosäätiön julkaisemassa RT-ohjekortissa RT 29-10572 Puujulkisivujen uudis- ja huoltomaalaus.

Pintamaalaus ja pintakäsittelyaineet
Ennen pintamaalausta voidaan tarvittaessa tehdä kolojen ja epätasaisuuksien täyttö
tarkoitukseen soveltuvalla kitillä. Tämä tulee
kysymykseen lähinnä ikkunarakenteiden yhteydessä. Kittaus tehdään aina pohjamaalatulle pinnalle.
Varsinainen pintamaalaus tehdään tavallisesti vähintään kahteen kertaan. Ensimmäisellä maalauskerralla (ns. välimaalaus)
käytetään ohennettua maalia, jotta se imeytyisi riittävästi puun sisään. Tämä on erityisen tärkeätä etenkin höylättyjen puupintojen
käsittelyssä.
Pintakäsittelyaineen (maalin) koostumus voidaan jakaa kolmeen ryhmään:
1) sideaine (esim. öljy) sitoo maalin eri aineosat yhteen ja antaa maalille tartunnan alustaansa
2) pigmentti eli väriaine antaa maalille värin ja peittokyvyn
3) liuote (esim. tärpätti tai vesi) liuottaa sideainetta ja vaikuttaa siten maalin levitysominaisuuksiin ja kuivumiseen.
Useimmat maalituotteet sisältävät lisäksi
erilaisia apuaineita.
Pintakäsittelyaineet voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: peittomaaleihin ja ns.

puunsuojiin.
Peittomaalit voidaan jaotella edelleen
seuraavasti:
- liete- eli keittomaalit kuten punamultamaali
- vesiohenteiset dispersiomaalit eli ns. lateksit sekä
- öljymaalit, jotka jakautuvat alkydiöljymaaleihin ja pellavaöljymaaleihin.

Peittomaalien ja puunsuojien ominaisuuksia ja käyttöä on esitelty tarkemmin Rakennustietosäätiön julkaisemassa RT-ohjekortissa RT 29-10572 Puujulkisivujen uudis- ja
huoltomaalaus. ■
Pääasialliset lähteet:
RT 29-10572 Puujulkisivujen uudis- ja
huoltomaalaus
RT 82-10571 Puujulkisivut

Puunsuojat jaetaan tavallisesti vesiohenteisiin ja liuoteohenteisiin puunsuojiin. Ne
ovat yleensä enemmän tai vähemmän läpikuultavia. Puunsuojissa sekä sideaineen että pigmentin määrät ovat vähäisemmät kuin
maaleissa, ja siksi niiden puuta suojaavat
ominaisuudet ovat myös heikommat.
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Jouni Ruuska

4. Vanhan julkisivuverhouksen korjaus

Ikkunakorjaukset
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Keskustelu ikkunaremontin tarpeellisuudesta viriää
usein vasta siinä vaiheessa, kun näkyviä vaurioita on jo
olemassa. Taustalla on usein myös tarve parantaa joitakin tiettyjä ominaisuuksia.
Yhä useammat taloyhtiöt teettävät ikkunoiden kuntoarvioinnin ulkopuolisella asiantuntijalla ja saavat samalla tietoa tilanteeseen sopivista korjausvaihtoehdoista.
Ikkunaremontti on mahdollista toteuttaa erillisenä toimenpiteenä silloin, kun muu julkisivu ei kaipaa välittömiä
toimenpiteitä. Yleensä ikkunakorjaus kannattaa suunnitella yhdessä julkisivukorjauksen kanssa.
kkunat vaikuttavat merkittävästi sekä asumisviihtyvyyteen että rakennuksen huoltoja energiakustannuksiin. Samalla ne ovat
myös hyvin erottuva osa julkisivua, joten niitten ulkonäkö ja kunto hallitsevat yleisilmettä.
Keskustelu ikkunaremontin tarpeellisuudesta viriää usein vasta siinä vaiheessa, kun
näkyviä vaurioita on jo olemassa. Taustalla
on usein myös tarve parantaa joitakin tiettyjä ominaisuuksia. Ikkunaremontista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä ikkunoiden vaihtoa
kokonaan uusiin ikkunoihin. Muita vaihtoehtoja ei ehkä tunneta tai ikkunoiden kunnon arviointi ja korjaussuunnitelman tekeminen
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koetaan niin monimutkaiseksi, ettei vaihtoehtoja edes lähdetä selvittämään.
Asenteet ovat tässä suhteessa muuttumassa, ja yhä useammat taloyhtiöt teettävätkin ikkunoiden kuntoarvioinnin ulkopuolisella asiantuntijalla ja saavat samalla tietoa
tilanteeseen sopivista korjausvaihtoehdoista. Myös eräät ikkunakorjauksiin erikoistuneet yritykset antavat taloyhtiöille apuaan
olemassa olevan tilanteen ja korjaustarpeen
selvittämiseksi.
Ikkunaremontti on hyvä toteuttaa erillisenä
toimenpiteenä silloin, kun muu julkisivu ei kaipaa välittömiä toimenpiteitä. Muutoin ikku-

nakorjaus kannattaa suunnitella yhdessä julkisivukorjauksen kanssa.

Etuikkunan asennus tehdään sisäkautta.

Korjaustavan valinta
Korjaustavan valintaan vaikuttavat korjaustarpeen laajuus, taso, jolle korjauksen
myötä halutaan päästä, eri vaihtoehtojen
kustannukset sekä käytettäväissä oleva rahamäärä. Mieltymykset tahi ennakkoluulot
ovat luonnollisesti myös vaikuttamassa valintaan.
Valinnassa on aina huomioitava korjaustavan sopivuus rakennukseen, korjaustavalla
saavutettavissa olevat ominaisuudet kuten
kestävyys, helppokäyttöisyys, lämmöneristävyys, huollontarve jne. sekä luonnollisesti
kustannukset.
Taloyhtiön kannalta oleellisinta on korjaustavan taloudellisuus pitkällä aikavälillä, joten
vaihtoehtojen vertailun tulisi tapahtua tästä
näkökulmasta katsoen. Ikkunoiden kunto voi
myös olla niin erilainen eri julkisivuilla, että
erilaisten korjaustapojen yhdistelmä johtaa
taloudellisimpaan lopputulokseen.

Ikkunoiden kokonaiskustannukset muodostuvat hankinta-, kunnossapito- sekä
energiakustannuksista. Taloudellisin vaihtoehto on korjaustapa, jolla odotettavissa oleva huolto- ja energiakustannusten säästö nopeimmin kuolettaa hankintakustannukset.
Energian hinnan kehitystä on vaikea ennustaa, siksi on hyödyllistä tarkastella vaihtoehtojen taloudellisuutta myös nykytasoon
verrattuna kaksinkertaista hintaa käyttäen ja
huomioiden se, että niin ikkunoiden perusparantamiseen kuin uusimiseenkin on nykyään tarjolla lasitusratkaisuja, joitten lämmöneristävyys on aivan uudella tasolla.

Korjaustavat
Ikkunoiden korjaustavat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään; maalauskorjaus, perusparantaminen etuikkunatekniikkaa käyttäen
ja ikkunoiden uusiminen.
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tymien tiiveys. Pintakäsittely uusitaan tarvittaessa. Maalauskorjaukseen liittyvät luontevasti myös lukkojen voitelu ja muut käyttöä
helpottavat pikkukorjaukset.
Perusteellinen uusintamaalaus ja siihen
liittyvä vaurioituneiden osien paikkaus on
korkeammista kustannuksistaan huolimatta
paikallaan silloin, kun rakennuksen arvo
edellyttää vanhan rakenteen säilyttämistä.

Etuikkunat

Helsinkiläiseen taloyhtiöön asennetut etuikkunat.

Maalauskorjaus
Silloin kun ikkunan teknisiä ominaisuuksia
pidetään sellaisinaan tyydyttävinä maalauskorjaus on riittävä toimenpide. Säännöllinen
huoltomaalaus pitää ikkunat kunnossa.
Ulkopuolisten osien maalausväliksi suositellaan ilmansuunnasta riippuen 5-8 vuotta peittomaalatuille ikkunoille ja 2-5 vuotta kuultokäsitellyille ikkunoille. Sisäpuolisten osien
käsittelyväli on 8-15 vuotta.
Hyväkuntoisille ikkunoille riittää huoltomaalaus, jolloin vain irronnut maali poistetaan, huonokuntoisista vanha maali poistetaan kokonaan ja maalataan uudelleen.
Maalauskorjaukseen liittyy aina lasituslistojen kiinnityksen varmistus sekä lasituskittauksen tarkistus ja korjaus. Samalla tarkistetaan ja korjataan vesipellin kiinnitys ja liit-
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Etuikkunatekniikalla toteutettavassa ikkunakorjauksessa vanhaa ikkunaa ei heitetä
pois, vaan se kunnostetaan ja muunnetaan
nykyaikaiseksi puu/alumiini-ikkunaksi asentamalla sen ulkopuolelle mittatilaustyönä valmistettu alumiini-ikkuna, joka peittää koko
entisen ikkunarakenteen. Korjauksen tavoitteena on uutta ikkunaa vastaavat tekniset
ominaisuudet omaava tiivis ja lämmin ikkunakokonaisuus, joka on helppo avata ja sulkea.
Entisen ikkunarakenteen kunnostaminen
toimivaksi ja tiiviiksi kuuluukin oleellisena
osana tähän korjaustapaan. Toimenpide on
siisti ja nopea eikä siten häiritse asumista.
Markkinoilla olevat etuikkunatyypit poikkeavat toisistaan niin rakenteensa kuin asennustapansakin puolesta. Asennustyö voidaan tehdä joko ulkopuolelta telineitä ja nostimia käyttäen tai sisäkautta, jolloin telineitä
ei tarvita ja vanhan ikkunan kunnostaminen
tapahtuu samassa yhteydessä.
Kaikille yhteistä on erillinen, vanhan puukarmin ulkopintaan kiinnitettävä karmiosa
sekä saranoitu, sisäänpäin avautuva lasiosa.
Avautuva osa voi olla joko kehysrakenteinen
tai puitteeton. Puitteeton rakenne on pelkkä
reunahiottu, karkaistu lasilevy, johon on kiinnitetty saranat. Pelkistetyin kehysrakenne
valmistetaan yhdestä alumiiniprofiilista, jonka uraan lasilevy kiinnitetään silikonimassalla. Lasin paksuus on tällöin yleensä vakio
puitteen koosta riippumatta. Kahdesta alumiiniprofiilista muodostettu kehysrakenne
voidaan lasittaa eri paksuisilla laseilla. Lasin
paksuus kasvaa puitteen koon kasvaessa.
Myös erikoislasien käyttö on mahdollista.
Joihinkin puitetyyppeihin on olemassa eri
levyisiä jakopienoja, joiden avulla vanhan ikkunan ruudutus ja ilme voidaan jäljentää uu-

teen ulkopintaan. Ulkoasua viimeistelevät
myös alumiinista valmistetut ja entisen mallin mukaan räätälöidyt ritilät, säleiköt, välipanelit jne.
Yksilasisten etuikkunoiden lisäksi markkinoille on äskettäin tullut myös kaksinkertaisella eristyslasilla lasitettu etuikkunatyyppi.
Lasitustavan valinnalla voidaankin nykyään
määritellä lämmöneristävyyden tavoitetaso.
Kaksilasisen ikkunan U-arvo on luokkaa 2,1
W / m2K, joka muuttuu tavallisella lasilla lasitetun etuikkunan myötä tasolle 1,5 W / m2K,
kovapintaista selektiivilasia käyttäen 1,25 ja
kryptonkaasutäytteistä selektiivieristyslasia
käyttäen 1,0 W / m2K tasolle.
Etuikkuna on alun alkaen kehitetty kaksilasisen MS-ikkunan yhteyteen asennettavaksi. Samaa rakennetta ja asennustapaa voidaan luonnollisesti käyttää myös kolmilasisen MSK-ikkunan yhteydessä. Lasien lukumäärä säilyy riittävänä, vaikka huonokuontoinen ulkopuite poistettaisiin kokonaan.
Karmiin asennetaan tällöin peitelistat saranoiden ja lukon vastakappaleiden jälkien
päälle siistimään karmin ulkonäön. Tämä
asennustapa sopii myös uudempien, MSEtyyppisten ikkunoiden korjaukseen.
Eristyslasietuikkunaa käyttäen voidaan nyt
myös alunperin kaksilasisen ikkunan ulkopuite korvata etuikkunalla ja saavuttaa hyvä
lämmöneristävyyden taso; U-arvo on 1,25
W/m2K. Myös vanha sisään-ulosavautuva
ikkunatyyppi voidaan tällä menetelmällä
muuttaa sisäänavautuvaksi ikkunaksi.
Eri etuikkunaratkaisujen soveltuvuus olemassa olevaan ikkunarakenteeseen sekä
värin ja ulkoasun istuvuus julkisivun ilmeeseen voidaan parhaiten varmistaa malliasennuksen avulla. Valmistajat toimittavat
malliasennuksen yleensä veloituksetta, joten
tuotteiden arviointi taloyhtiön omiin ikkunoihin asennettuina ei aiheuta lisäkustannuksia.

Ikkunoiden uusiminen
Tällä vuosikymmenellä tapahtuneen tuotekehityksen myötä markkinoille on tullut ikkunoiden uusi sukupolvi; puu/alumiini-ikkunat,
joissa karmin ulko-osa ja koko ulkopuite ovat
alumiinia, karmin sisäosa ja sisäpuite puuta.
Vanhempaa perua olevat alumiiniverhotut
puuikkunat ovat edelleen tuotannossa.

Puuikkunoiden valmistuksessa aikaisemmin käytössä olleesta kuultokäsittelystä sekä painekyllästetyn puun käytöstä on luovuttu ja puuikkunat toimitetaan maalattuina.
Markkinoille ovat uudelleen tulleet myös valikoidusta puusta valmistetut sydänpuuikkunat, joitten pintakäsittelyssä noudatetaan perinteisiä menetelmiä.
Markkinoilla on myös alumiini-ikkunoita sekä muovi-ikkunoita. Alumiini-ikkunoita käytetään etupäässä liikehuoneistojen ja porraskäytävien ikkunoina. Keski-Euroopassa suosittuja PVC-muovi-ikkunoita käytetään myös
asuinhuoneistoissa, mutta Suomessa niiden
markkinaosuus on jäänyt pieneksi.
Yleisimmin käytetyille ikkunatyypeille ominaista on MSE-tyyppinen rakenne; ulkopuitteessa on yksinkertainen lasilevy ja sisäpuitteessa kaksinkertainen eristyslasi. Tavallisia
laseja käyttäen ikkunan U-arvo on luokkaa
1,6 W / m2K. Eristyslasin toisena lasina käytetään yleensä selektiivilasia, jolloin U-arvo
on tasolla 1,4 W / m2K ja lisäksi Argon-kaasutäytettä käyttäen tasolla 1,25 W / m2K.
Sisäpuite voidaan lasittaa myös ns. super-laseja käyttäen, jolloin ikkunan U-arvo on luokkaa 0,8 - 1,0 W / m2K. Superlasi on kaksilasinen eristyslasi, jonka välitilassa on matalaemissiviteettinen kalvo ja kaasutäyte.

Korvausilman otto
ikkunarakenteen kautta
Ikkunaremontin yhteydessä on suunniteltava ja toteutettava myös korvausilman hallittu sisäänotto, joka on yleensä helpoin toteuttaa ikkunarakenteiden kautta. Korvausilmaventtiili kuuluu jo uuden ikkunan varusteisiin siinä kuin tiivisteetkin.
Muiden korjaustapojen yhteydessä ikkunoihin asennetaan korvausilmaventtiilit tai
korvausilman saanti järjestetään poistamalla tuuletusikkunan yläreunan tiiviste.
Korvausilma otetaan poistoventtiiliin nähden kauimmaisista ikkunoista, jotta koko
huoneiston ilma saataisiin vaihtumaan.
Venttiilin hyvänä puolena on säädettävyys, toisaalta kerran suljettu venttiili jää
usein myös pysyvästi kiinni. ■
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JULKISIVUJEN
UUDELLEENVERHOAMINEN
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5. Julkisivujen uudelleenverhoaminen

Julkisivujen
lisälämmöneristäminen
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Rakennusten lisälämmöneristämistä voidaan perustella
energiatalouden parantamisella, julkisivujen korjaustarpeella tai asumisviihtyvyyden parantamisella.
Lisäeristämisestä on myös saatu hyviä kokemuksia. Esimerkiksi 1960 - ja 1970-lukujen betonielementtitaloissa alkuperäinen rakenne saadaan pysymään kuivana, jolloin esimerkiksi betoniterästen korroosio saadaan hallintaan.
Samoin vanhan julkisivupinnan vaurioituminen pysähtyy.
akennusten lisälämmöneristämistä voidaan perustella energiatalouden parantamisella, julkisivujen korjaustarpeella tai
asumisviihtyvyyden parantamisella. Rakennuksen lämpötaloutta on mahdollista parantaa pienentämällä rakennuksen lämpöhä-
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viöitä. Käytännössä tämä tarkoittaa ulkovaipan lämmöneristävyyden parantamista ja
lämmön talteenottoa ilmanvaihdon poistoilmasta. Lisäeristämisen lämpötaloudellinen
hyöty riippuu alkuperäisen rakenteen lämmöneristävyydestä.

Julkisivun lisälämmöneristäminen käynnissä.

Nykyisillä energianhinnoilla energiataloudellisin perustein tehtävä lisäeristäminen voi
tulla kyseeseen ennen vuotta 1975 rakennetuissa taloissa.
Lisäeristämisen hyöty riippuu myös sen yhteydessä tehtävistä muista toimenpiteistä.
Jotta haluttu energiansäästö saavutetaan,
on lisäeristämisen yhteydessä yleensä aina
tarkastettava ja korjattava rakennuksen lämmitysjärjestelmän säädöt vastaamaan uutta
tilannetta sekä varmistettava ilmanvaihdon
toimivuus. Ilmanvaihto on suurin yksittäinen
rakennuksen lämmönkulutukseen vaikutta-

va tekijä.
Lisäeristäminen on usein perusteltua julkisivujen kunnostuksen yhteydessä. Ulkopuolisen lisäeristyksen toteutukseen on useita erilaisia järjestelmiä: rapatut lämmöneristykset, teräskaseteilla tai teräsohutlevyillä
verhotut eristykset, kivipintaisilla levyillä tai
pienelementeillä verhotut eristykset sekä tiiliverhottu lämmöneristys.
Ulkopuolinen lisäeristys parantaa alkuperäisen rakenteen toimivuutta. Esimerkiksi
1960 - ja 1970-lukujen betonielementtitalojen julkisivujen kunnostuksessa on lisäeris-
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Yläpohja
4%

Ilmanvaihto
30 %

Ulkoseinät
17 %

Ikkunat
ja ovet
19 %

sen tehokkuutta. Sisäpuolinen lisäeritys kohottaa seinäpintojen lämpötiloja ja parantaa
siten asumisviihtyvyyttä.
Sisäpuolinen lisäeristäminen on joissain
tapauksissa ainoa tapa lisätä rakenteen
lämmöneristävyyttä esimerkiksi julkisivun
arkkitehtuurin johdosta. Sisäpuolinen lisäeristäminen tulee kuitenkin harkita tapauskohtaisesti, sillä lämpöhäviön pieneneminen
voi lisätä julkisivupinnan vaurioitumisen riskiä. Siksi kerrostalojen sisäpuolista lisäeristämistä ei voida pitää suositeltavana yleisratkaisuna, vaan energitalouteen tai asumisviihtyvyyden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet tulee valita muista vaihtoehdoista.

Lisälämmöneristäminen ja
tuulensuojaus

Käyttövesi
24 %

Alapohja
6%

Lämmönkulutuksen jakauma 1960-luvun esimerkkitalossa.

tämisestä saatu hyviä kokemuksia.
Alkuperäinen rakenne saadaan pysymään
kuivana, jolloin esimerkiksi betoniterästen
korroosio saadaan hallintaan. Samoin vanhan julkisivupinnan vaurioituminen pysähtyy.
Ulkopuolisen lisäeristyksen etuja on myös
se, että rakenteiden kylmäsillat voidaan katkaista. Ulkoseinien ulkopuolinen lisäeristäminen voidaan toteuttaa esimerkiksi tuulettamattomana eristysrappausrakenteena tai
tuuletettuna kuorirakenteena.
Lisäeristyspaksuuden valinta on usein
energiatalouden ja julkisivun arkkitehtuurin
kompromissi. Ikkunat jäävät syvälle eristyskerrokseen, jos julkisivun kunnostus ei käsitä ikkunoiden vaihtoa, ja lisäeristyspaksuus
on suuri.
Asumisviihtyvyyttä voidaan parantaa myös
sisäpuolisella lisäeristämisellä. Kerrostaloissa julkisivujen sisäpuolisesta lisäeristämisestä saatava hyöty on yleensä pienempi
kuin ulkopuolisen eristämisen hyöty, sillä rakenteiden kylmäsillat pienentävät eristämi-
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Lämmöneristeiden asennustarkkuus on
tärkeä rakenteiden toimivuuteen vaikuttava
tekijä. Lämmöneristämisen virheet liittyvät
yleensä vääriin työtapoihin tai -tekniikoihin,
puutteelliseen suunnitteluun sekä rakentamisen eri vaiheiden aikataulujen päällekkäisyyteen tai työvaiheiden huonoon järjestelyyn. Lämmöneristyksen puutteet ja virheet
voivat korostaa rakenteiden kylmäsiltojen
merkitystä, vaikuttaa rakenteiden lämpötiloihin ja kosteusriskeihin, pienentää lisäeristämällä tavoiteltua energiansäästöä sekä vaikuttaa ilman haitalliseen liikkeeseen rakenteissa.
Lämmöneristyksen asentamisen ohella on
myös sen suojaaminen tärkeää. Ulkopuolisessa lisäeristämisessä tulee huolehtia siitä, että kylmä ulkoilma ei pääse virtaamaan
lisäeristyskerroksessa. Tuulensulun merkitys korostuu tuuletetuissa lisäeristysrakenteissa, korkeissa rakennuksissa sekä rakennuksen nurkka-alueilla, joissa tuulen aiheuttamat paine-erot ovat suuria. Onnistunut lisäeristäminen on siten hyvän suunnittelun ja
toteutuksen sekä oikein valittujen materiaalien lopputulos.
Tuulensulun ilmanläpäisevyydelle voidaan
asettaa raja-arvoja, joiden perusteella tuulen
aiheuttaman konvektion (ilman liikkuminen
lämmöneristyksessä tuulen aiheuttaman paine-eron johdosta) vaikutukset jäävät vähäisiksi. Kerrostalojen lisäeristysrakenteissa

Vaatimus

Rasitus

Ominaisuus

- olla turvallinen

- oma paino
tuulikuorma
asuminen
palo
- sade
- paine-erot

- lujuus, kantavuus,
iskunkestävyys

- diffuusiotiiviys

- kestää lämpötila- ja
kosteusrasitukset

- sisäilman korteus
rakennekosteus
- alhainen ja korkea lämpötila, lämpötilaerot, kosteus

- eristää lämpöä
- kestää staattisia ja dynaamisia kuormituksia
- eristää ja vaimentaa ääntä

- lämpötilaerot
- liikenne, asuminen,
huolto
- melu

- pitkä käyttöikä
- säilyttää ulkonäkö
- kestää kiinnitysten
aiheuttamat

- eri rasitukset
- eri rasitukset
- valaisimet, syöksytorvet,
kyltit ym.

- lämmöneristävyys
- iskunkestävyys,
lujuus
- ääneneristävyys,
äänenvaimentavuus
- pitkäaikaiskestävyys
- ulkonäön pysyvyys
- kiinnitysten
asennettavuus

- olla sadetiivis
- olla tuulenpitävä
- estää haitallinen

- sateenpitävyys
- tuulenpitävyys

- hygroterminen
stabiliteetti

Lisäeristysmenetelmää valittaessa voidaan tarkastella eri menetelmille esitettäviä teknisiä
vaatimuksia, joita tulee tarkastella tapauskohtaisesti.

vausilman saaminen - eli rakenteiden kautta
sisälle tapahtuva vuotoilmavirta - voi estyä.
Kun hallittu ilmanvaihto ei toimi, ikkunoiden
kautta tuulettaminen voi jopa kasvattaa rakennuksen lämmitystarvetta alkuperäiseen
verrattuna.

tuulensulun ilmanläpäisevyyden tulisi olla
korkeintaan 10 * 10-6 m3 / m2 s Pa.
Tuulensulun tulee olla tiiviisti lämmöneristystä vasten, mikä on syytä ottaa huomioon
eri vaihtoehtoja (erilliset rakennuspaperit tai
kalvomaiset tuulensulut) arvioitaessa.
Ulkovaipan ilmanpitävyys vaikuttaa erityisesti asumisviihtyvyyteen. Lisäeristäminen
yleensä aina tiivistää ulkovaippaa, joten vedon aiheuttamat ongelmat pienenevät tai
poistuvat kokonaan.
Ilmanpitävyys riippuu rakenteen ilmansulusta, joilla tarkoitetaan lähellä sisäpintaa olevaa tiivistä ainekerrosta. Ilmanpitävyyden
puutteet ovat tavanomaisia kevytrakenteisissa pientaloissa, mutta myös elementtirakenteisten kerrostalojen ikkunaliitoksissa ja parvekeseinien toteutuksissa on ollut puutteita.
Kun rakenteiden ilmanpitävyys paranee, kor-

Ulkopuolelta lisäeristettyjen
rakenteiden toimivuus
Lisäeristystavan valinnassa tulee ottaa
huomioon rakennuksen muoto ja sijainti. Lisäeristysmenetelmää valittaessa voidaan
tarkastella eri menetelmille esitettäviä teknisiä vaatimuksia, joita tulee tarkastella tapauskohtaisesti.
Esimerkiksi rappauksilla seinän paino kasvaa 10 - 60 kg / m2 ja tiiliverhouksella 150 kg
/ m2. Siten rappauksia ei yleensä tarvitse ottaa huomioon runkorakenteiden lisärasituksissa, mutta tiiliverhouksen osalta on tarkistettava maapohjan kantavuus. Avoimella,
tuulisella paikalla sijaitsevan korkean rakennuksen lisäeristämiseksi on syytä harkita tuuletettua lisäeristysrakennetta tai varmistua rapatun lisäeristyksen soveltuvuudesta sateelle alttiiseen paikkaan.
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Ulkopuolinen lisäeristys kohottaa alkuperäisen rakenteen lämpötiloja. Silloin rakenteessa olevan kosteuden mahdollisuudet
kuivua paranevat. Lämmityskaudella lämpötilaero vanhan rakenteen ulkopinnan ja ulkoilman välillä aiheuttaa sen, että kosteus
pyrkii rakenteesta ulospäin.
Rakenteen kosteus on otettava huomioon
lisäeristyksen suunnittelussa. Mikäli lisäeristyskerros on ohut, voi kosteutta kertyä tiiviillä eristysmateriaalilla lisäeristettyyn rakenteeseen lisäeristeen alle. Nykyisin lisäeristämiseen käytettävät eristysmateriaalit (pääasiassa mineraalivilla) ovat kuitenkin vesihöyryä läpäiseviä, joten kosteuden kertymistä ei tapahdu eristysmateriaalin ominaisuuksien johdosta.
Rakenteen kuivumisen varmistamiseksi on
ulkoverhouksen oltava joko vesihöyryä läpäisevä tai tuuletettu. Julkisivuverhoilun vesihöyrynläpäisevyys koskee lähinnä rapattuja julkisivuja. Erilaisten kuorirakenteiden kuten betoni-, luonnonkivi- tai ohutlevyverhouksien toimivuuden varmistaminen vaatii
rakenteen tuuletuksen. Tuuletus voidaan toteuttaa tuuletusrakona lämmöneristyskerroksen ja julkisivuverhoilun välissä. Tällöin
on kiinnitettävä huomiota rakenteen tuulensuojaukseen. Betonielementeissä on käytetty tuuletustapana myös uritettuja lämmöneristeitä, jolloin verhous on kiinni lämmöneristyskerroksessa ja tuuletus tapahtuu
eristyslevyjen ulkopinnassa olevien urien
kautta.
Betonijulkisivuista tehtyjen mittausten perusteella molemmat tuuletustavat ovat toimivia estämään kosteuden haitallista kertymistä rakenteeseen. Tuuletus on erityisen tärkeää silloin, kun julkisivun ulkopinnan muodostaa vesihöyryä heikosti läpäisevä ainekerros kuten klinkkerilaatat tms.
Molemmissa edellä esitetyissä tuuletustavoissa oman ongelmansa muodostaa suurilla yhtenäisillä seinäpinnoilla tuuletusraon
avoimuus ulkoilmaan. Avoimissa julkisivujärjestelmissä jokainen esimerkiksi kuorilaatan
sauma on avoin, joten tuuletusrako pääseen
tuulettumaan esteettä. Julkisivun tulee myös
olla sateenpitävä, mikä on otettava tuuletusjärjestelyissä huomioon. Tällöin verhousra-
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kenteiden saumojen muotoilun tulee estää
sateen tunkeutuminen rakenteseen.
Tuulettuvalla tuuletusraolla varustettu ulkoverhous muodostaa rakenteelle sadetakin, jossa sateen tunkeutumiseen vaikuttava
paine-ero ulkoilman ja tuuletusraon välillä on
pieni. Tärkeää on, että erilaiset detaljirakenteet kuten ikkuna- ja räystäspellitykset sekä
julkisivun läpiviennit on toteutettu kunnollisesti. Lisäeristys tulisi suunnitella siten, että
ko. yksityiskohdat viimeistellään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa kosteusriskien minimoimiseksi.
Sadevesi voi imeytyä rappauspintaisen lisäeristyksen rappaukseen, josta kosteus kuivuu ulkoilmaan. Rakenteiden ei ole havaittu
kastuvan sateen vaikutuksesta, sillä veden
tunkeutuminen rappauskerroksen läpi kestää kauan, ja lämmöneristeet eivät ime vettä
itseensä. Detaljirakenteiden viimeistely mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää myös rapattujen lisäeristysten kohdalla.
Ulkopuolisella lisäeristyksellä voidaan katkaista kantavien rakenteiden kylmäsillat. Kylmäsillat voivat lisätä rakenteen lämpöhäviötä merkittävästi. On arvioitu, että kylmäsillat
voivat lisätä perusrakenteen lämmönläpäisyä jopa 30 - 40 prosenttia. Kylmäsiltojen aiheuttama sisäpintojen viileys vaikuttaa asumismukavuuden lisäksi myös kosteusriskeihin. Alhaiset pintalämpötilat lisäävät erityisesti kosteiden tilojen ulkoseinien homevaurioiden mahdollisuutta.
Jotta lisäeristämisestä saataisiin täysi hyöty, on erilaiset liitosdetaljit suunniteltava huolellisesti. Ongelmallisia julkisivujen alueita
ovat ikkunoiden ja parvekkeiden kohdat.
Runsaasti aukotetun julkisivun ulkopuolinen
lisäeristäminen on varsin haasteellinen tehtävä. Jotta esimerkiksi ikkunoiden pieliin ei
jäisi kylmäsiltoja, on myös ikkunat usein vaihdettava lisäeristämisen yhteydessä.

Lisäeristämisen
taloudellisuus
Rakennuksen julkisivujen ulkopuolisen lisäeristämisen kustannukset vaihtelevat rakennuskohtaisesti lisäeristysvaihtoehdoista
ja asennustavoista riippuen. Tyypillisesti

Lähtötilanne

Korjausvaihtoehtoja

Laaja kokonaiskorjaus

Kerrostalojen energiakorjausten tärkeimmät vaihtoehdot. Esimerkkejä toimenpiteiden säästövaikutuksista.
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kustannukset ovat suuruusluokkaa 200 - 600
mk huoneistoneliömetriä kohden. Kustannukset ovat lisäeristämisen osalta hieman
pienemmät, jos lisäeristäminen toteutetaan
julkisivun muun kunnostuksen yhteydessä.
Kuvassa esimerkki kerrostalon energiataloudellisen perusparantamisen vaihtoehdoista .
Esimerkkien perusteella erillisenä energiakorjauksena lisäeristäminen on usein heikosti kannattava toimenpide etenkin kaukolämmön piiriin kuuluvissa kerrostaloissa, joissa lämmitysenergian hinta on alhainen (0,15
- 0,20 mk / kWh). Julkisivujen lisäeristyksellä voidaan saavuttaa noin 25% säästö rakennuksen lämmityskustannuksista. Jotta lisäeristämisen investointikustannukset voidaan maksaa takaisin saavutettavalla säästöllä, olisi lisäeristämisen kustannusten oltava korjaushankkeessa korkeintaan 200 - 300
mk huoneistoneliömetriä kohden. On kuitenkin syytä muistaa, että pelkkä lisäeristäminen
ei yleensä johda teoreettisen laskelman perusteella saatavaan energiansäästöön. Lisäeristäminen edellyttää yleensä aina LVI-järjestelmien toimivuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.
Rakennuksen energiatalouden parantamista ei tule kuitenkaan arvioida pelkästään
investointien takaisinmaksuaikojen perusteella. Oikein tehtynä energiatalouden parantaminen johtaa samalla myös parempaan
sisäilman laatuun. Samoin alkuperäisen ulkovaipparakenteen toimivuus paranee ja ra-
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kenteiden vaurioherkkyys pienenee. Nämä
tekijät vaikuttavat myös kiinteistön arvoon ja
käyttöikään.
Lisäeristämistä puoltaa myös toimenpiteen
pitkävaikutteisuus. Jos julkisivuja joudutaan
korjaamaan tai huoltamaan säännöllisesti,
voidaan lisäeristys toteuttaa julkisivun laajan
perusparantamisen yhteydessä. Samalla rakennuksen energiatalouden parantaminen
voidaaan toteuttaa vähäisin lisäkustannuksin, vaikka se ei säästöpotentiaalin perusteella olisikaan taloudellisesti perusteltavissa. Energian hinnan odotetaan kuitenkin
nousevan tulevaisuudessa, jolloin aiemmin
tehtyjen investointien kannattavuus paranee.
■
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Markku Pyysalo

Julkisivun uudelleenverhousta harkittaessa tulee selvittää, ovatko ulkoseinän vanha ulkokuori ja lämmöneristys
sellaisessa kunnossa, että ne voidaan jättää uuden verhouksen alle.
Tavanomaisten valintaperusteiden lisäksi on syytä selvittää korjausratkaisun taloudellinen ja tekninen käyttöikä
sekä elinkaarikustannukset, joihin vaikuttavat valitun ratkaisun kestävyys, puhtaanapysyminen, huollettavuus ja
korjattavuus sekä vaihdettavuus. Rakennesuunnittelijan
on varmistettava sekä vanhan että uuden rakenteen kiinnitys rakennuksen runkoon sekä yhdistelmärakenteen palotekninen toimivuus.

ulkisivun uudelleenverhousta harkittaessa tulee selvittää, ovatko ulkoseinän vanha ulkokuori ja lämmöneristys sellaisessa
kunnossa, että ne voidaan jättää uuden verhouksen alle. Lisäksi on ennen ratkaisumallin valintaa selvitettävä mahdolliset puutteet
sadevesien johdatuksissa räystäillä, parvek-
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keilla sekä sokkelitasolla.
Vanha ulkokuori on syytä säilyttää, paitsi
jos
- vanha ulkokuori on niin pahoin vaurioitunut, ettei se kelpaa uuden ulkokuoren
alustaksi
- ulkoseinän rakennepaksuutta ei voida ra-

5. Julkisivujen uudelleenverhoaminen

Eristerappaus, ohutkuori- ja
kuorielementit, tiiliverhoukset
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kenteellisista tai ulkonäöllisistä syistä lisätä
- ulkokuori tai lämpöeriste sisältävät terveydelle haitallisia aineita tai eliöitä.
Verhousmenetelmää valittaessa suositellaan käytettäväksi korjausrakentamiseen perehtynyttä suunnittelijaa. Tavanomaisten valintaperusteiden lisäksi on syytä selvittää korjausratkaisun taloudellinen ja tekninen käyttöikä sekä elinkaarikustannukset, joihin vaikuttavat valitun ratkaisun kestävyys, puhtaanapysyminen, huollettavuus ja korjattavuus
sekä vaihdettavuus.
Rakennesuunnittelijan on varmistettava
sekä vanhan että uuden rakenteen kiinnitys
rakennuksen runkoon sekä yhdistelmärakenteen palotekninen toimivuus.

Eristerappaus
Eristerappauksella tarkoitetaan ei-kantavaa julkisivurakennetta, joka sisältää lämpöeristeen ja sen päälle tehdyn lujitetun vanhaan seinärakenteeseen tai rakennuksen
runkoon ankkuroidun rappauksen. Eristerap-
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Eristerapattu elementtitalo,Tampere. Julkisivukorjauksen yhteydessä on rakennettu uusi vesikatto ja uudet parvekkeet.

pausta voidaan käyttää sekä korjausrakentamisessa että uudisrakentamisessa. Lämpöeristeenä voidaan käyttää jäykkää mineraalivillaa tai solupolystyreeniä, mineraalivilla on Suomessa yleisin.
Eristerappausrakenteessa ei ole erillistä
tuuletuskerrosta pintamateriaalin ja eristeen
välissä, koska rappaus on vettä läpäisevää
ja rakenne kuivuu koko pinnaltaan.

Kolmikerrosrappaus
Tavallisin vaihtoehto eristerappauksesta
on mineraalivillan päälle tehty verkotettu kolmikerrosrappaus, joka on ankkuroitu seinään
ruostumattomilla joustavilla kiinnikkeillä.
Rappausmateriaaleina ovat perinteiset kalkkisementtilaastit ja verkkona kuumasinkitty
teräsverkko. Korjausrakentamisessa eristeen paksuus vaihtelee välillä 50 ... 100 mm,

rappauksen paksuus on noin 25 mm ja koko
rakenteen paino 0,45 ... 0,55 kN / m2.
Pintana on värillinen kalkkisementtilaasti
ruiskutettuna. Sileitä pintoja haluttaessa pinta hierretään ja maalataan kalkki-, kalkkisementti- tai silikaattimaalilla. Rappauspintaan
tehdään liikuntasaumat 10 ... 12 metrin välein, lisäksi tehdään liikuntasaumat rakennuksen nurkkiin. Rappauskerroksella on oltava mahdollisuus liikkua myös ikkunapielissä sekä räystäillä ja sokkelissa.

Ohutrappaus
Ohutrappaus voidaan tehdä joko mineraalivillan tai solupolystyreenin päälle. Tavallisimmin ohutrappausmenetelmää käytetään
pien- ja rivitalojen ulkoseinissä, kerrostaloissa sitä voidaan käyttää osaratkaisuna. Suomessa yleisimmin ohutrappauksen kanssa
käytetty eriste on jäykkä mineraalivilla, joka
kiinnitetään alustaan muovisilla ohutrappauskiinnikkeillä. Rappauksena käytetään
tavallisesti sementtipohjaista kuitulaastia,
jonka vahvikkeena on muovipinnoitettu lasikuituverkko. Eristeen paksuus vaihtelee korjauskohteissa välillä 30 ... 100 mm, rappauskerros on 5 ... 10 mm:n vahvuinen ja rakenne painaa 0,20 ... 0,30 kN / m2.
Ohutrappauslaasti on värillistä, joten pinta syntyy ilman erillistä työvaihetta. Solupolystyreeniä käytettäessä pintana voidaan
käyttää myös orgaanisia laasteja, rakenteen
palonkestävyys voi tässä tapauksessa asettaa rajoituksia sen käytölle.

veden poisjohtamiseen. Lisäeristäminen on
aina suositeltavaa, lämmöneristeenä käytetään tavallisesti mineraalivillaa. Lämmöneriste on aina kiinnitettävä tiiviisti vanhaa seinäpintaa vasten eikä sen alle saa jäädä ulkoilmaan yhteydessä olevaa tuuletusrakoa.
Ohutkuorielementit ovat tavallisesti kooltaan 0,5 ... 1,5 m2 ja painoltaan alle 1 k N, joten niitä voidaan käsitellä ilman apuvälineitä.
Ohutkuorielementit kiinnitetään seinään tavallisesti vaaka- tai pystysuoran rankarakenteen avulla, rankojen materiaali voi olla puu,
alumiini tai kuumasinkitty tai ruostumaton teräs. Rangat voidaan kiinnittää alusrakenteeseen tai tukea perustuksiin, jälkimmäisessä
tapauksessa rankarakenteelle voidaan valaa
oma tukirakenne vanhan sokkelin ulkopuo-

Betoniset kuorielementit
Betoniset kuorielementit voidaan paksuutensa mukaan jakaa ohutkuorielementteihin,
joiden paksuus vaihtelee välillä 25 ... 40 mm,
ja varsinaisiin kuorielementteihin paksuudeltaan 50 ... 90 mm. Erilailla käsiteltyjen betonipintojen lisäksi kuorielementtejä voidaan
valmistaa tiili- tai klinkkerilaattapintaisina.
Kuorielementtien raudoituksena käytetään
ruostumatonta terästä, ohutkuorielementeissä kuumasinkityn teräksen tai kuitujen käyttö on myös mahdollista.
Kuorielementtirakenteessa on aina oltava
tuuletusrako kuorielementin ja alusrakenteen välillä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä tuuletusrakoon mahdollisesti joutuneen

Betonipintaisia kuorielementtejä julkisivun alaosassa.Yläosa eristerappausta.
Kuva Chemnitzistä Saksasta.

lelle. Ohutkuorielementtien saumat voidaan
tiivistää elastisella saumausmassalla tai ne
voidaan tietyin edellytyksin jättää avoimiksi.
Kuorielementtien koko on tavallisesti 7 ...
15 m2 ja ne suunnitellaan kohdekohtaisesti.
Kuorielementit ankkuroidaan alusrakenteeseen pistemäisten lämpöliikkeet sallivien
ankkureiden avulla. Ankkureiden materiaalina on ruostumaton teräs ja niissä on oltava
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alusrakenteen epätasaisuudet huomioonottava säätövara. Jos vanha ulkokuori jätetään
paikoilleen, siihen tehtävä aukot ankkureita
varten. Kuorielementtejä käytettäessä on
mahdollista säilyttää vanha elementtijako ja
ulkonäkö, mutta haluttaessa ulkonäköä voidaan myös muuttaa. Kuorielementtien saumat voidaan tiivistää elastisella saumausmassalla, suositeltavampi tapa on kuitenkin
käyttää pystysaumoissa esipuristettua tiivistenauhaa ja tehdä vaakasaumasta puolipontattu avosauma.

Tiiliverhoukset
Julkisivu voidaan korjata muuraamalla
vanhan ulkoseinän päälle uusi tiilikuori tai
purkamalla vanhan ulkoseinän ulkokuori ja
korvaamalla se uudella kuorimuurilla. Lisäeristäminen on suositeltavaa molemmissa
korjaustavoissa, lisäeristeen ja kuorimuurin
väliin on jätettävä 25 ... 30 mm:n tuuletusrako. Eritystä huomiota on kiinnitettävä tuuletusraossa olevan veden poistamiseen ikkunoiden ja ovien päällä sekä sokkelissa.
Vanhan ulkoseinän ulkopuolelle tuleva
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muuraus kannatetaan yleensä betonikonsolilla, joka kiinnitetään rakennuksen sokkeliin
rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaan. Jos
perustamissyvyys on matala, uusi sokkeli
voidaan rakentaa myös vanhan anturan päälle.
Kuorimuuri sidotaan vanhaan ulkoseinään
ruostumattomin terässitein, joita on noin 4 kpl
/ m2. Vanhan ulkokuoren paikalla pysyminen
varmistetaan tarvittaessa ankkuroimalla se
vanhaan sisäkuoreen ruostumattomin kiinnikkein. Muuraukseen voidaan käyttää poltettuja tiiliä tai kalkkihiekkakiviä, joiden leveys
on 85 tai 130 mm. Tiilien tulee olla säänkestäviä ja muuraus tehdään täyteen saumaan
tiilen värin perusteella valitulla värillisellä
muurauslaastilla. Aukkojen ylittämiseen voidaan käyttää tehdasvalmisteisia esijännitettyjä tiilipalkkeja. ■

Lisäeristys ja uusi verhous tiilestä. Maunulantie, Helsinki.

Martti Karimies

Metalli- ja levyverhoukset

ulkisivujen lisäeristäminen ja uudelleenverhoaminen on valittavista korjaustavoista toiseksi yleisimmin käytetty. Karkeasti
arvioiden joka kymmenes kohde korjataan
tällä menetelmällä. Korjaustapa on hankintahinnaltaan yleensä kalliimpi kuin laastipaikkaus ja/tai pinnoittaminen, mutta kuitenkin lähes aina elinkaarikustannuksiltaan
edullisempi ratkaisu. Uudelleenverhoilun
kestoikävaatimuksena voidaan pitää 25-30
vuotta ja kertyneiden käyttökokemusten perusteella tähän päästään kaikilla yleisimmin
käytetyillä tuulettuvilla menetelmillä.
Tuulettuvilla uudelleenverhousmenetelmillä tarkoitetaan teknistä ratkaisua, jossa lisäeristeen ja uuden julkisivupinnan välissä on
yhtenäinen tuuletusrako. Tuuletusraon pää-
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tarkoituksena on poistaa seinän läpi tuleva
kosteus, mutta myös estää sadeveden tunkeutuminen syvemmälle seinärakenteeseen. Tuuletusraon leveydellä on merkitystä
sekä tuuletuksen tehokkuuden että myös vedenpoiston kannalta ääriolosuhteissa (kova
tuulenpaine), jolloin vesi voi virrata seinällä
väärään suuntaan ja tunkeutua saumoista
seinärakenteen sisään. Jotkut julkisivusuunnittelun asiantuntijat käyttävätkin tuuletusraosta nimeä “vesivuotorako” tämän syyn
vuoksi.
Tuuletusraon käyttöön liittyy toinenkin etu,
joka on yhteinen kaikille käytettävissä oleville uudelleenverhousmenetelmille. Lämmöneristeen ja uuden verhouksen välissä on
helppoa tasata vanhan seinärakenteen epä-

5. Julkisivujen uudelleenverhoaminen

Tuulettuvan uudelleenverhouksen käyttö muuttaa usein
rakennuksen alkuperäistä arkkitehtuuria. Tämä on syytä
ottaa huomioon toteutusmallia valittaessa. Tuoteosakaupassakin taloyhtiön on itse päätettävä korjaustarpeesta ja arkkitehtuurista.
Ottamalla suunnittelussa huomioon eri korjausmenetelmien yhdistelmämahdollisuudet, on viime aikoina saatu
aikaiseksi hyviä lopputuloksia. Huolellinen suunnittelu näkyy aina lopputuloksessa.
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tasaisuuksia ja saada aikaan uusi suora seinäpinta. Tarkoitukseen onkin viime vuosina
kehitetty erilaisia metallisia säätökiinnitysjärjestelmiä perinteisen puukoolauksen tilalle.
Tuuletusraon tarpeellisuus johtuu pintamateriaalien ominaisuuksista. Käytettävien
materiaalien (levyt) vesihöyrynläpäisevyys
on yleensä niin pieni, että mikäli levy olisi kiinni lisäeristyksessä, niin kaikki seinän läpi tuleva kosteus tiivistyisi levyn taustapintaan ja
talvikauden aikana kostuttaisi koko seinärakenteen.
Tästä oikeastaan päästäänkin toiseen julkisivujen hyvään rakennustapaan liittyvään
toteamukseen: “julkisivurakenteen oikeaoppinen toteuttaminen käytettäessä tiiviitä pintamateriaaleja edellyttää aina tuuletusraon
käyttöä”. Ensimmäinen toteamus on: “julkisivun rakenteen pitää kosteuden kannalta
avautua ulospäin niin, että julkisivun tiivein
kerros on sisäpinnassa ja parhaiten tuulettuva ulkopinnassa”. Toteamukset kuulostavat
itsestäänselvyyksiltä, mutta vuosien saatossa suunnittelupöydiltä on kuitenkin lähtenyt
aivan päinvastaisia esityksiä.
Jos ajatellaan niitä (rakennusfysikaalisia)
vaikutuksia, joita tuulettuvan uudelleenverhousmenetelmän käyttö saa aikaan, voidaan
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Julkisivujen uudelleenverhous teräksisillä julkisivukaseteilla, Pajuniityntie 1 Raahe 1996.

ne esittää (aika)järjestyksessä seuraavasti:
Seinärakenne kuivuu
Säästetään lämmitysenergiaa
Vanhan ulkoseinän käyttöikä pitenee.
Seuraavassa esitetään hiukan laajemmalti vaikutusten sisältöä.
Uusi pintaverhous estää sadeveden tunkeutumisen seinärakenteeseen. Jo pelkästään tällä on suuri vaikutus vanhan ulkokuoren kosteuden alenemiseen. Pintaverhous
mahdollistaa myös elementtisaumojen avaamisen ja sitä kautta tehokkaamman vanhan
ulkoseinäelementin ulkokuoren ja eristekerroksen tuulettamisen.
Seinärakenne siis kuivuu jo pelkän pintaverhouksen käytön ansiosta. Suhteellinen
kosteus laskee yleensä kuitenkin vain sille tasolle, jolla betonin karbonatisoituminen ja teräskorroosio on edelleen nopeaa. Samoin
pakkasrapautuminen aiheuttaa ongelmia,

koska ulkokuoren lämpötila seuraa edelleen
lähes täysin ulkoilman lämpötilavaihteluita.
Ulkokuori voi jäätyä ja sulaa talven aikana
etelärannikolla jopa 100 kertaa. Ulkokuoren
kosteutta täytyy siis vielä laskea ja lämpötilaa nostaa, jotta ongelmat poistuisivat. Se
tapahtuu seinän ulkopuolisen lisäeristyksen
avulla
Eri tutkimusten, Raket Y402, -96, Marquaerdtin -94, tulosten perusteella 60-95 mm lisäeristyksen käyttö laskee vanhan ulkokuoren suhteellisen kosteuden kevättalvella tasolle RH 45-55 % ja pysyvästikin huomattavasti alemmaksi kuin normaali lähtötaso, joka on 80-100 %. Ulkokuoren kuivuminen lopulliseen alimpaan kosteustilaan kestää vuosia, mutta on nopeinta ensimmäisen lämmityskauden aikana.
Suhteellisen kosteuden lasku tarkoittaa
seuraavaa:
- teräskorroosiolle ei ole riittävästi kosteutta, vaikka betonin karbonatisoituminen
olisikin nopeaa.
- elementin ulkokuoren lämpötila on noussut niin korkeaksi, että betonin sisältämä
huokosvesi ei enää jäädy.
Kaikki tämä tarkoittaa myös sitä, että myös
vanhan seinärakenteen lämmöneristävyys
(K-arvo) on parantunut ja homesienten kasvuolosuhteet lämmöneristekerroksessa ovat
heikentyneet.
Miksi siis verhoilla ja lisäeristää? Siksi, että kaikki syntyneet vauriot sekä ongelmat
vanhassa seinärakenteessa johtuivat liiallisesta kosteudesta, joka tällä menetelmällä
voidaan poistaa. Seinärakenteen optimaalisen fysikaalisen toiminnan kannalta jää tekemättä oikeastaan vain yksi toimenpide vanhan ulkokuoren poistaminen.
Jokaisen korjausmenetelmän käyttöön liittyy omia erikoispiirteitään ja siten myös mahdollisuus tehdä virheitä. Menetelmän yleisimmät työvirheet ovat olleet huolimaton ja
riittämätön vesipellitysten teko, puutteellinen
oikaisu, lämmöneristekerroksen huolimaton
asentaminen sekä levyjen huolimaton ja
puutteellinen kiinnitys. Yleisimmät suunnitteluvirheet ovat kiinnityksien ja lämmöneristeen valinnassa sekä tuuletuksen järjestämi-

sessä.
Tuulettuvan uudelleenverhouksen käyttö
muuttaa usein rakennuksen alkuperäistä
arkkitehtuuria. Tämä on syytä ottaa huomioon toteutusmallia valittaessa. Tuoteosakaupassakin taloyhtiön on itse päätettävä
korjaustarpeesta ja arkkitehtuurista. Ottamalla suunnittelussa huomioon eri korjausmenetelmien yhdistelmämahdollisuudet, on
viime aikoina saatu aikaiseksi hyviä lopputuloksia. Huolellinen suunnittelu näkyy aina
lopputuloksessa.
Seuraavassa esitellään yleisimpiä verhousmenetelmiä ja niiden välisiä eroja.

Metalliverhoukset
Metalliverhoukset voidaan jakaa kahdentyypisiin tuotteisiin; sileisiin paneleihin ja kasetteihin sekä profiloituihin levyihin.
Valmistusmateriaali on pääasiassa eri tavoin korroosiosuojattu ja maalaamalla pinnoitettu teräsohutlevy. Myös alumiinia ja jossain määrin kuparia, messinkiä ja ruostumatonta terästä käytetään raaka-aineena.
Kasettien ja panelien valmistusmateriaalin
ainevahvuus on vähintään 1.0 mm ja profiililevyjen 0.5 mm.
Kuumasinkityn teräksen päällä käytettävä
pinnoite on yleensä joko PVF2- tai pulveripolttomaalaus. Kumpikin on sekä ulkonäön
että puhtaana pysymisen kannalta yhtä hyvä
vaihtoehto. Paras pinnoite ominaisuuksiltaan
on emalointi. Pinnoitteen ominaisuuksien
eroista johtuen vain tehdasvalmisteisia tuotteita voidaan muovata vielä pinnoituksenkin
jälkeen.
Puhtaana pysymiseen liittyy läheisesti pinnan puhdistettavuus esim. töherryksistä. Kaikista yllä mainittuin menetelmin pinnoitettuista levyistä voidaan töherrykset poistaa ilman alkuperäisen pinnoitteen vaurioitumista.

Profiililevyt (Muotolevyt)
Profiililevyille tunnusomaista on levyn pituussuuntaan tehty muotoilu. Muotoilua on
kahta perustyyppiä, aaltomainen ja trapetsimainen. Levyjä käytetään julkisivuissa yleensä pystysuuntaisina ja yhden kerroksen korkuisina. Näin varmistetaan seinärakenteen
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hyvä tuulettuminen ja levyjen päittäisliitosten
tekeminen on myös yksinkertaisempaa. Samoin sadeveden virtaaminen levyn ulkopintaa pitkin on esteetöntä, jolla on merkitystä
myös levyn puhtaanapysymisen kannalta.
Levyjen profiilin korkeus on yleensä ulkonäkösyistä matala. Profiilin korkeutta ja levyn
paksuutta lisätään vain kuormituksen takia.
Levyt kiinnitetään taustarakenteisiin ja toisiinsa ruuveilla. Levyt limitetään sivusuuntaisesti puolen aallon verran, joten näkyvien
saumojen määrä on tällaisessa seinärakenteessa on vähäinen. Liittymät muihin rakenteisiin on helppo tehdä, koska liitosmateriaali
on samaa.
Profiililevy on edelleen edullisin tapa verhoilla seinäpintoja, mutta monikerroksisissa
rakennuksissa käyttö on ollut vähäistä sitten
80-luvun alun huippuvuosien. Ylilyönnit arkkitehtuurin unohtamisessa johtivat monilla
paikkakunnilla vastustuksen lisääntymiseen,

Yhdistelmäratkaisu polymeeripohjainen kivimurskepintainen levy ja metallikasetti, Länsimäki Vantaa 1993. Kuva Martti Karimies.

joka edelleenkin näkyy käyttöä koskevissa
mielipiteissä.

Metallikasetit
Metallikasetit ja -paneelit poikkeavat profiilevyistä paitsi valmistusmenetelmän, mutta
myöskin kokonsa puolesta. Kasetit voidaan
valmistaa mittojen mukaan täysin valmiiksi ja
niiden syvyyttä sekä saumarakenteen mittoja, että tapaa voidaan vaihdella. Kasetit ovat
kotelomaisia ja paneelit päistään auki olevia
sileitä levyjä, joiden sauma muodostuu levyn
reunan taitoksista.
Kiinnitystapoja on kolme perustyyppiä,
saumojen keskeltä näkyvin ruuvein, vaakasauman yläreunasta piilossa olevin ruuvein
ja kasetin reunoista pulteista roikottaen. Ja
näiden kolmen variaatioista, jotka mahdollistavat avo- ja puskusaumat. Tyypillisiä kasettikokoja ovat 400*400, 600*600, 1200*600
ja 1400*700. Suurin mahdollinen koko on
1200*2800. Paneelien leveydet ovat yleensä 300-600 mm ja pituutta yleensä enintään
3000 mm.
Kasettijulkisivujen listojen tarve on vähäinen kulma- ja muiden liitoskappaleiden ansiosta. Kasetteja voidaan käyttää julkisivuissa yhdessä muiden materiaalien kanssa.
Kasetteja on käytetty vuosikymmeniä julkisivujen verhoamiseen.

Emaloidut metallikasetit ja -levyt
Emaloituja metallikasetteja käytetään
yleensä kuten muitakin kasetteja. Valmistusmateriaali on niukkahiilinen erikoisteräs.
Kokoalue ja mallivalikoima on hiukan suppeampi kuin muilla kasettityypeillä. Yleisin
kiinnitystapa on reunoista pulteista roikottaminen. Emalilevyjen kiinnitys tehdään pystysaumoista näkyvin ruuvein alustaansa.
Emalointi muodostaa levyn korroosiosuojan ja on näkyviltä pinnoilta kaksinkertainen,
muutoin yksinkertainen. Kappaleet on ennen
emalointia tehty valmiin kokoisiksi ja rei`itetty.

Levyverhoukset
Metallipintaiset yhdistelmälevyt
Metallipintaisilla yhdistelmälevyillä tarkoitetaan tuotteita, joissa kahden metalliohutle-
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vyn, pääasiassa teräslevyn, väliin on liimattu vaneri-, sementti- tai muovipohjainen rakennuslevy. Tuotteesta käytetään yleisesti
myös nimeä komposiittilevy. Tällaisen levyn
etuina voidaan pitää erittäin tasomaista ja kulutusta kestävää pintaa sekä piilokiinnitysmahdollisuutta. Kaupallisia tuotteita markkinoillamme on vain yksi, mutta useissa eri
kohteissa on käytetty vastaavanlaista itsetehtyä valmistetta. Levyt on tilattava määrämittaisina, koska jälkityöstön mahdollisuudet
ovat huonot. Tuuletustila aukeaa ulkoilmaan
yleensä vain aukkojen kohdalla seinän keskialueella.

Rapatut levyt
Sekä teräsohutlevytuotteita (paneelit, kasetit, profiililevyt) että erilaisia kiviainespohjaisia levyjä voidaan rapata valmiina pintana
työmaalla tai yksittäisinä kappaleina tehtaalla. On syytä kuitenkin muistaa, että levyjen
lämpö- ja kosteusliikkeiden vuoksi täysin
saumatonta rappauspintaa ei voida saada aikaiseksi. Jonkinlaiset saumat on syytä tehdä
tai ne syntyvät itsestään.
Yleisimpiä pinnoitteita ovat olleet erilaiset
akryyli- ja epoksihartsipohjaiset tuotteet.
Rappauspinnan esteettiseksi vaikutukseksi
jää yleensä vastaavan perustuotteen maalipintaista käsittelyä pienempi kiiltoaste ja haittapuoleksi nopeampi likaantuminen. Menetelmä on ollut meillä käytössä jo useita kymmeniä vuosia ja saavuttanut tasaisen suosion.

Kivimurskepintaiset levyt
Luonnonkivimurskeella voidaan päällystää
teräsohutlevyjä, kuitusementti- ja vanerilevyjä. Levyjen pohjamateriaalit eroavat toisistaan lähinnä paloluokituksen osalta. Nykyiset
kuitusementtilevyt eivät sisällä asbestia.
Luonnonkivimurskeen sideaineena käytetään kaksikomponenttista epoksihartsia, joka peitetään kauttaaltaan luonnonkivimurskeella. Näin kivimurske toimii epoksihartsin
suojana UV-säteilyä vastaan. Yleisimmin
käytetty kivipinnan karkeus on 1-3 mm.
Luonnonkivipinnoitteisten kuitusementtilevyjen enimmäiskoko on noin 1200 x 3050 mm
ja levyjen kokonaispaksuudet 9-15 mm. Levyjen saumat ovat poikkeuksetta avosaumo-

Julkisivun
uudelleenverhoaminen
kuitusementtilevyillä käynnissä espoolaisessa
taloyhtiössä.

ja, joissa sauman pohjan muodostaa säänkestävä ja joustava nauha, joka estää myös
viistosateen pääsyn levyjen taakse.
Levyt kiinnitetään ruostumattomilla ruuveilla, kampanauloilla levyn läpi. Nykyisin on
vaihtoehtona myös erilaiset liimamenetelmät, joilloin näkyvät kiinnikkeet jäävät pois.
Kulmiin on saatavissa luonnonkivimurskepintaisia erikoisosia. Aluslevyinä voidaan
käyttää myös vaneria. Kivimurskepintaisissa
levyissä vanerin on oltava vahvuudeltaan 6,6
... 12 mm. Levyt kiinnitetään puukoolaukseen
haponkestävillä kampanauloilla. Levyjen
asennuksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti rakenteen tuuletukseen ja yksityiskohtien ratkaisuihin.

Polyuretaanipintaiset levyt
Levyjen pohjamateriaalit ovat samoja kuin
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Levyihin voidaan myös toteuttaa molemminpuolinen pinnoitus. Levyjen käyttö parvekkaiteiden etulevyinä on yleistä.
voidaan toteuttaa esimerkiksi parvekkeiden etulevyissä.

Polymeeripohjaiset
valetut levyt
Kivimurskepintaiset levyt

Julkisivun lisälämmöneristäminen ja verhoilu
polymeeripohjaisella kivimurskepintaisella levyllä.

kivimurskepintaisissa eli pintoina voivat olla
myös kuitusementti- ja vanerilevyt.
Polyuretaanipinnoitus epoksipohjustuksineen tehdään tehdasvalmisteisena ja valvotuissa olosuhteissa varmistaen tuotteen laatu.
Pintavaihtoehtoja on tarjolla korkeakiiltoisesta mattaan. Levyt voidaan pinnoittaa molemmin puolin, jota Polyuretaanipintaisten
vanerilevyjen pintaan on tehtaalla prässätty
hartsilla kyllästetty maalipohjapaperi, joka
estää vanerin halkeilun. Myös levyjen reunat
käsitellään samalla menetelmällä. Mikäli levyjä joudutaan työstämään työmaalla, tulee
leikkausreunat suojata sen jälkeen uudelleen.
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Levyt eroavat eniten valmistustekniikkansa ja sideaineensa osalta muista ulkonäöltään lähes samanlaisista kivimurskepintaisista levyistä. Levyt tehdään märkämenetelmällä ts. valaen ja niiden runkoaines on kivimursketta ja sideaine polyesteriä. Levyt on
vahvistettu kahdella erillisellä lasikuitukerroksella. Levjen kokoalue on 700-3500*1195
ja levypaksuus kokonaisuutena 6, 8 ja 14
mm. Pintamurskeen, joka sirotellaan märän
massan joukkoon, raekoot ovat 1-3, 3-6 ja 912 mm.
Levyt kiinnitetään alusrakenteeseen levyn
läpi ruuveilla tai kampanauloilla. Kulmiin on
saatavissa myös erikoiskappaleita, samoin
myös pilastereihin ja muihin erikoisrakenteisiin.
Levyjä on käytetty vuosikymmeniä ja niiden
kestävyydestä on hyvät kokemukset. Samat
kommentit esteettisestä laadusta lisättynä liian ohuiden levyjen käytön aiheuttamista
vääntymisongelmista ovat paikallaan kuin
muissakin levyjulkisivuissa.

Sileäpintaiset levyt
Valmistekniikka on sama kuin murskepintaisilla levyillä, mutta värillinen pinta on erillinen kalvo tai levy voi olla läpivärjätty. Levyjen
paksuudet ovat yleensä 6-9 mm, mutta voivat olla paksumpiakin. Levyt kiinnitetään
alustaansa ja tulletus järjestetään samoin
kuin kivimurskepintaisillakin levyillä. Levyjä
käytetään usein asuinkerrostaloissa yhdessä kivimurskepintaisten kanssa, jolloin saadaan kaivattua vaihtelua julkisivun ilmeeseen. ■
Kirjallisuus:
RT 82-10614 Julkisivujen uudelleenverhous.
Korjausrakentaminen. Rakennustietosäätiö 1996.
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JULKISIVUKORJAUKSEN
TOTEUTUS

Kari Laakso

Hankkeen toteutus

ankesuunnitteluvaiheessa rakennuttaja,
suunnittelija ja kuntotutkija esittelevät
vaihtoehtoiset korjaustavat kuntotutkimuksen pohjalta ja selostavat niiden teknisen soveltuvuuden, arkkitehtoniset vaikutukset ja
taloudelliset tekijät tilaajalle, joka tekee valinnan.
Laadunvarmistus ja elinkaariajattelu yhdistettynä kestävän kehityksen periaatteisiin tulee ottaa julkisivukorjauksen toteutuksen lähtökohdaksi. Hankekohtaisen laatusuunnitelman teko ja käyttöönotto varmistavat projektin onnistumisen.
Laatujäjestelmien käyttöönotto yrityksissä
edesauttaa asiakastyytyväisyyden ja kannattavuuden saavuttamisessa. Tämä edel-

H

lyttää, että koko yrityksen henkilökunta osallistuu ja sitoutuu yrityksen toiminnan sekä
oman ammattitaidon jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen.
Laadunvarmistusprosessit ovat vasta tulossa osaksi rakentamisen kulttuuria eivätkä
syyttä.

Urakkasopimusmuodot ja
vastuukysymykset
Urakan sopimusmuotona käytetään yleisimmin kokonaishintaurakkaa. Tämän lisäksi voidaan hanke toteuttaa laskutyönä, yksikköhintaisena tai tavoitehintaurakkana.
Usein käytetään myös edellämainittujen sopimusmuotojen yhdistelmiä ja hankkeen ja-

6. Julkisivukorjauksen toteutus

Laadunvarmistus ja elinkaariajattelu yhdistettynä kestävän kehityksen periaatteisiin tulee ottaa julkisivukorjauksen toteutuksen lähtökohdaksi. Hankekohtaisen laatusuunnitelman teko ja käyttöönotto varmistavat projektin
onnistumisen.

99

kamista osaurakoihin tai projektinjohtourakkaa.
Vastuukysymykset määräytyvät osapuolten kesken tehdyn sopimuksen perusteella.
Mikäli sopimusmääräyksiä ei ole, sovelletaan lainsäädäntöä, oikeuskäytäntöä ja
kauppatapaa.
Korjausakentamisessa on tapana laatia
urakkasopimukset valmiille RT-lomakkeille.

Kokonaishintaurakka
Kokonaishintaurakassa urakoitsija sitoutuu suorittamaan sovitun julkisivukorjauksen
ja rakennuttaja sitoutuu maksamaan siitä sovitun kokonaishinnan. Suuria määräriskejä
sisältävät työt kuten betoni- ja rappauskorjaukset on järkevää sopia tehtäväksi yksikköhinnoilla. On todettava, että paljouksien
kannalta vaikeasti määriteltävien töiden ottaminen rakennuttajan kustannukseksi on
asianmukaista.
Mikäli julkisivukorjauksissa on suuria määräriskejä ja niiden halutaan sisältyvän kokonaishintaan, on tarjoushinnoilla taipumus
kasvaa, koska urakoitsijat useimmiten arvioivat mahdolliset riskit toteutuneita suuremmiksi.

Laskutyöurakka
Laskutyöurakassa urakoitsija sitoutuu suorittamaan sovitun julkisivutyön ja rakennuttaja sitoutuu maksamaan työtuloksen aikaansaamiseksi syntyneet kustannukset sekä sovitun laskutyöpalkkion. Laskutyössä asuntoosakeyhtiö kantaa määrä- ja hintariskin.
Laskutyön käyttäminen edellyttää luottamusta asunto-osakeyhtiön ja urakoitsijan välillä. Mikäli julkisivukorjauksen laajuutta ei tiedetä, esimerkiksi kun kysymyksessä on irronneiden julkisivulaattojen uudelleenkiinnittäminen, on laskutyö erinomainen vaihtoehto urakkamuodoksi. Julkisivukorjausta voidaan toteuttaa tällöin käytettävissä olevan
budjetin mukaisesti.

Tavoitehintaurakka
Tavoitehintaurakassa määritellään julkisivukorjaustyölle tavoitehinta, jonka alitus jaetaan asunto-osakeyhtiön ja urakoitsijan kesken. Tavoitehinnan ylittyessä urakoitsija saa
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sovitun osuuden kustannuksista, esimerkiksi todelliset kustannukset. Hankkeelle määritellyn kattohinnan ylittyessä kaikki ylimenevät kustannukset jäävät urakoitsijan kustannettaviksi.

KVR-urakka
Kokonaisvastuu-urakassa pääurakoitsija
ottaa hoitaakseen työsuorituksen lisäksi julkisivukorjaustyön suunnittelun. Tässä urakkamuodossa pääurakoitsija vastaa siten
myös korjaustyön suunnittelusta ja kohteen
toimivuudesta.
Käytettäessä KVR-urakkaa julkisivukorjaustyön urakkamuotona on tarjoushinnoilla
pyrkimys kasvaa. Lisäksi korjausmenetelmän valinta arkkitehdin näkökulmasta ei välttämättä toteudu.

Tuoteosakauppa
Tuoteosakaupassa rakennusosan valmistaja suunnittelee ja asentaa esim. ikkunat
paikalleen. Tilaaja asettaa täsmälliset mm.
toimivuutta ja laatua koskevat tavoitteet ja
vaatimukset.
Tuoteosakauppa ei kovin hyvin sovellu taloyhtiölle asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekomenettelyn takia.

Hankkeen jakaminen
osaurakoihin
Hankkeen jakaminen osaurakoihin tarkoittaa julkisivukorjaustyön pilkkomista eri urakoitsijoille, joista kukin on sopimussuhteessa
asunto-osakeyhtiöön. Asunto-osakeyhtiö
koordinoi ja yhteensovittaa eri osasuoritukset.
Tämä urakkamuoto on käyttökelpoinen erityisesti silloin, kun kokonaisvaltaisen julkisivutyön yhteydessä toteutetaan myös vesikattotyö. Tällöin hankkeen toteutuksessa tarvitaan paljon erikoisosaamista kuten julkisivurappausta ja maalausta, betonityötä sekä
vesieristystä.

Pojektinjohtourakka
Urakoitsijalle maksetaan työn johtamisesta kiinteä palkkio urakan laskutuksen toi-

miessa muilta osin laskutyöurakan tavoin.

Vastuu ja takuut
Asunto-osakeyhtiö on rakennuksen omistajana kunnossapitovastuussa julkisivuista.
Vastuu ja takuut rakennustuotetoimituksissa
määräytyvät osapuolten välisen sopimuksen
perusteella.
Urakoitsija on vastuussa urakkaan kuuluvien velvollisuuksiensa sopimuksenmukaisesta täyttämisestä myös lisätöiden osalta.
Urakoitsija vastaa myös laatimistaan ja laadituttamistaan suunnitelmista sekä hankkimistaan tiedoista ja niiden mukaan tehdyistä
töistä.
Rakennuttaja hankkii viranomaisten luvat
julkisivukohteen korjausakentamiseen ja
suorittaa tästä aiheutuvat kustannukset. Työsuoritukseen liittyvien muiden lupien hankkimisesta huolehtii urakoitsija.

Urakan sopimusmuotona käytetään yleisimmin
kokonaishintaurakkaa, mutta sen lisäksi hanke
voidaan toteuttaa laskutustyönä, yksikköhintaisena tai tavoitehintaurakkana.

Rakennuttaja vastaa toimittamiensa sopimusasiakirjojen ja niissä ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.
Rakennuttajan taholta tapahtuva valvonta
ei rajoita eikä vähennä urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta.
Urakkasopimuksen mukaisen työn tultua
valmiiksi pidetään vastaanottotarkastus, jossa tutkitaan, onko julkisivutyöt tehty sopimuksen ja suunnitelmien mukaan ja vastaavatko ne asetettuja laatutavoitteita.
Julkisivukorjaustyön takuu on työn suorittajan vastuu työn sopimuksenmukaisuudes-
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ta ja virheettömyydestä takuukauden ajan.
Työn suorittajalla on paitsi velvollisuus myös
oikeus korjata kustannuksellaan työtuloksessaan takuuaikana ilmenevät puutteet ja
viat.
Mikäli urakoitsija kuitenkin osoittaa, että vika tai puute on aiheutunut kohteen huolimattomasta käytöstä, vahingonteosta tai luonnollisesta kulumisesta, voi urakoitsija vapautua virheen korjaamisesta. Tuottamuksellisista virheistä ja puutteista vastaa takuuajan
jälkeenkin urakoitsija kymmenen vuotta.
On muistettava, että lopullinen vastuu julkisivukorjaustöistä jää asunto-osakeyhtiölle.
Asiantuntevasti laaditut suunnitelmat ja täsmällisesti tehdyt sopimukset yhdessä ammattitaitoisen valvojan kanssa takaavat parhaiten kunnollisen julkisivuhankkeen läpiviennin ja hyvän lopputuloksen.

Urakkakilpailun jäjestäminen
Suomen Rakennuttajaliitto on yhdessä
urakoitsijajärjestöjen kanssa sopinut urakkakilpailun periaatteet rakennusalalla vallitsevaksi käytännöksi. Pääperiaatteena voidaan
todeta, että rakennuttaja ja urakoitsija ovat
yhteistyössä tasavertaisia sopijakumppaneita.
Kun kilpailu järjestetään, rakennuttajan tarkoituksena on valita julkisivutyön toteuttaja
sen perusteella, ei siis budjetti- tai muun hinnan kysyminen. Tarjousten hankkimisessa ja
käsittelyssä tulee edistää vapaata kilpailua.
Tarjous tulee pyytää ammattitaitoisilta ja
luotettavilta rakennusliikkeiltä, joilla on hankkeen vaatimat tekniset ja taloudelliset toimintaedellytykset. Tarjoukset pyydetään niin
monelta urakoitsijalta, että syntyy riittävä kilpailu. Tarjouspyyntö ehtoineen, työselityksineen ja piirustuksineen toimitetaan kaikille
samanaikaisesti. Laskentaan tulee varata
riittävä aika.
Vertailukelpoisuuden takia tarjoukset tulee
antaa pyydetyssä muodossa, ilman omia ehtoja. Näin niiden käsittelyssä turvataan urakoitsijoiden yhdenvertainen ja tasapuolinen
kohtelu. Kijalliset tarjoukset säilytetään avaamattomina avaustilaisuuteen asti. Asuntoosakeyhtiössä urakkatarjoukset avataan

102

pääsääntöisesti hallituksen kokouksessa, ja
ne katsotaan urakoitsijaa sitovaksi avaustilaisuuden alkamishetkestä lukien.

Urakoitsijan valinta
Urakoitsijan valintaan kiinnitetään huomiota ennen urakkalaskenta-asiakirjojen postittamista. Tarjoukset pyydetään vakavaraisilta, luotettavilta ja hyvämaineisilta urakoitsijoilta. Lisäksi pyydetään tarjouksen liitteenä
ennakkoperintärekisteriote, verojäämätodistus, todistus työnantajamaksujen suorittamisesta sekä referenssiluettelo.
Hyväksyttyjen tarjousten kesken suoritetaan vertailu ja valitaan se tarjous, joka taloudelliset, tekniset ja toiminnalliset seikat
huomioonottaen on asunto-osakeyhtiölle
edullisin. Urakkahintaa on pääsääntöisesti
pidettävä ratkaisevana perusteena.
Urakkatarjouksen hyväksymisestä ilmoitetaan viipymättä valituksi tulleelle urakoitsijalle sekä kohtuullisessa ajassa kaikille muille
urakkakilpailuun osallistuneille urakoitsijoille.

Urakkasopimuksen tekeminen
Urakkasopimuksen katsotaan syntyneen,
kun urakoitsija on saanut tiedon rakennuttajalta voimassaolevan tarjouksensa hyväksymisestä. Sopimus laaditaan kirjallisesti käyttäen hyväksyttyjä urakkasopimuslomakkeita. Tarjouspyyntöasiakirjojen lisäksi mukaan
liitetään yleiset sopimusehdot sekä muut tarpeelliset asiakirjat.
Allekirjoitettu sopimus siinä mainittuine
asiakirjoineen määrittelee sopijapuolten
urakkasuoritukseen liittyvät lopulliset oikeudet ja velvollisuudet.

Hankkeen osapuolet
Julkisivuhankkeen suunnittelija ja valvoja,
joilla on vankka kokemus ja ammattitaito vastaavien projektien läpiviennistä, mahdollistavat asunto-osakeyhtiölle tasavertaisen aseman työtä suorittavan julkisivu-urakoitsijan
kanssa. Taloyhtiön hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen ja isännöitsijä toimivat

tärkeimpinä keskustelukumppaneina yhtiön
ja urakoitsijan välillä. Asukkaiden informointi julkisivukorjauksen kulusta ja varsinkin normaalia asumista häiritsevistä työvaiheista on
ensiarvoisen tärkeää.
Julkisivu-urakoitsijalla tulee olla työmaalla
koko ajan työn suorittamisesta vastuussa
oleva rakennusmestari, joka hallitsee sopimuksen alaisen tehtävän. Lisäksi työntekijöillä tulee olla rakennusalan ammatillinen
peruskoulutus ja riittävä kokemus julkisivujen korjausrakentamisesta.
Mikäli urakoitsijan aikomuksena on aliurakoida joitakin työsuorituksen osia, on ne esitettävä tilaajan hyväksyttäviksi hyvissä ajoin
ennen töiden aloittamista.
Tärkeää varsinkin korjausrakentamisessa
on tiedostaa, etteivät työtä suorita yhtiöt vaan
ihmiset, joiden panoksella on lopputuloksen
kannalta ratkaiseva merkitys.

Työn johto
Urakoitsijaa velvoittavat kaikki voimassaolevat lait ja asetukset, julkisoikeudelliset
määräykset, rakennusjärjestysohjeet sekä
viranomaisten määräykset ja ohjeet.
Urakoitsija nimeää julkisivukorjaustyömaalle vastaavan työnjohtajan ja tekee siitä
ilmoituksen rakennusvalvontaan. Työtä johtamaan asetetulla rakennusmestarilla tulee
olla myös riittävä kokemus vastaavien projektien läpiviennistä.
Työnjohtajan tehtävänä on julkisivukorjaushanketta koskevien sopimusten täyttäminen sisältäen työmaan turvallisuudesta ja
tarvittavista suojauksista huolehtimisen. Tiedottamisvastuu siirtyy julkisivuremontin
käynnistyessä urakoitsijalle.

Työn valvonta
Asunto-osakeyhtiö nimeää valvojan julkisivukorjaustöiden ajaksi. Hänellä tulee olla rakennusalan koulutus ja vankka kokemus julkisivukorjaustöiden valvonnasta. Hänen tehtävänään on valvoa, että työ tehdään osapuolten kesken allekirjoitetun sopimuksen
mukaisesti.
Julkisivuhankkeen toteutuksen kannalta
on tärkeää, että valvoja kiinnittää huomiota

oleellisiin näkökohtiin. Hän tarkastaa asuntoosakeyhtiölle tulevat laskut ja toimii työmaakokouksissa sekä vastaanotto- ja takuutarkastuksissa puheenjohtajana tai sihteerinä.
Valvojaksi nimetty henkilö nauttii sopijapuolten luottamusta ja on yhteistyökykyinen
sekä hoitaa tehtävänsä alalla vallitsevan hyvän käytännön mukaisesti.

Työn suunnittelu
Urakoitsija tekee julkisivukorjauksen toteutuksesta suunnitelman työvaiheineen ja aikatauluineen. Työn suorittamisen sekä työnjohtajan ja valvojan yhteistyön kannalta on
tärkeää, että kukin vaihe tehdään kerralla valmiiksi.
Työmaa perustetaan ympäristöön, jossa
normaalia asumista haittaavat toimenpiteet
tulee minimoida. Asunto-osakeyhtiölle on
kuitenkin taloudellisinta järjestää kiinteistön
olemassaolevista laitteista ja tiloista urakoitsijalle veloituksetta sähkö, vesi, varasto- ja
sosiaalitilat. Ko. laitteiden ja tilojen käytöstä
tulee sopia erikseen isännöitsijän kanssa.
Julkisivukorjaushankkeeseen liittyy aina
vaativia telineratkaisuja ja kulkureittien suojaamisia putoilevilta esineiltä. Töiden suorittamisen kannalta on useimmiten järkevää
käyttää huputettua kiinteää rakennustelinettä. Korjaustyö on tällöin mahdollista toteuttaa
sääolosuhteista riippumatta jopa talviaikaan.
Tämän lisäksi joudutaan peittämään asuntojen ikkunoita ja poistamaan parvekkeet käytöstä työsuorituksen ajaksi.

Tiedottaminen asukkaille
Isännöitsijä informoi yleisesti riittävän
ajoissa ennen julkisivukorjaustyön aloittamista asukkaita ja järjestää yhteisen tiedotustilaisuuden tarvittaessa.
Urakoitsija tuo julki täsmällisesti ja selkeästi riittävän ajoissa normaalia asumista haittaavat toimenpiteet.

Työmaan turvallisuus
ja terveellisyys
Julkisivujen korjausakentamisen tulee olla
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turvallista ja terveellistä. Työturvallisuus on
kaikkien projektiin osallistuvien vastuulla.
Ensisijaisesti urakoitsijan, mutta myös asunto-osakeyhtiön tulee huolehtia työmaan suojelusta.
Julkisivukorjaustöihin liittyy aina vaaroja,
joilta asukkaat, työntekijät ja ympäristö on
pystyttävä suojaamaan. Terveydelle haitalliset työtavat tulee minimoida, mutta tarvittaessa on suojauduttava tärinältä, pölyltä ja
melulta.
Työn suunnittelussa tulee ennakoida ja
kartoittaa mahdolliset riski- ja vaaratekijät sekä pyrkiä poistamaan tai estämään ne ajoissa.

Valmiin julkisivun kunnossapito
ja huolto
Perusteellinen julkisivujen korjaus on sukupolven remontti. Tavoitteeseen päästäksemme jokainen julkisivu vaatii huoltoa elin-
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kaarensa aikana. Tämän takia on tärkeää kirjata ja arkistoida tehty korjaustoimenpide
seikkaperäisesti ja listata käytetyt materiaalit
ja niiden valmistajat sekä värinumerot myöhempää käyttöä vaten.
Kiinteistö saa julkisivutyön suorittajalta ja
korjaustyön suunnittelijalta tarvittavat huoltoohjeet, joita noudattamalla julkisivut toimivat
ja kestävät kauniina vuosikymmenien ajan.

Huoltokirja
Suomen rakentamismääräyskokoelman
osassa G2 (maaliskuu 1995) edellytetään
valtion tukemassa asuntotuotannossa käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista vuodesta 1997
alkaen. Määräys koskee sekä uudisrakentamista että laajoja perusparannushankkeita.
Asiakirjasta käytetään nimeä huoltokirja.
Valmiin julkisivun tarkoituksenmukaisesti mitoitettu hoito, huolto ja kunnossapito liitetään
osaksi asuintalon huoltokirjaan. ■

7

JULKISIVUT YMPÄRISTÖSSÄ

Pauline von Bonsdorff

Rakennusten esteettinen elämä

auneus on jaettua. Puhumme kauneudesta, kun jonkin asian havaitseminen
tuottaa meille iloa, onnea, mielihyvää. Tämä
mielihyvä perustuu usein, ainakin arkisissa tilanteissa ja ainakin osin sille, että näemme
asian niin kuin sen mielestämme pitäisi olla,
ehkä parempana kuin osasimme kuvitella.
Kaunis on hyvää, joskaan ei ainoa hyvän
muoto. Esteettiset arvot kuuluvat muiden arvojen kanssa läheisesti yhteen. Kauneus on
elämänlaadun kannalta perustavan tärkeä ja

K

itsenäisen huomion arvoinen. Sitä ilmankin
pysymme hengissä, mutta elämämme on
ohuempaa, köyhempää, rajatumpaa. Koska
kauneus ei ole vain pintaa koskeva asia, estetiikan tulisi olla rakentamisessa tekniikan
haaste ja sen osa.
On totta, että ilman kokijaa kauneutta ei ole
olemassa: kaunis on aina kaunista jollekin.
Mutta kauneusarvot eivät ole mielivaltaisia,
vaan perusteltuja ja jaettavissa. Ne perustuvat tiettyyn tapaan nähdä asioita; arvoihin,

7. Julkisivut ympäristössä

Julkisivujen tekniset ongelmat - nauravat saumat, vääntyvät elementit - ovat samalla niiden esteettisiä ongelmia.
Mutta jos tekniikka vaikuttaa siihen, mitä pidetään kauniina tai rumana, eikö koettu kauneus tai rumuus myös
vaikuta siihen, pidetäänkö tiettyä piirrettä teknisenä ongelmana?
Edelleen, jos tekniikka on päämäärien toteuttamista, ja
rakentamisen päämääriin kuuluu luoda edellytykset hyvälle elämälle, kauneudella on ilmeisesti sijansa tässä.
Rakentamisessa estetiikka ja tekniikka kytkeytyvät läheisesti toisiinsa.

105

toivoihin, muistoihin.
Jonkin asian kauneutta ei voi todistaa, mutta voimme oppia näkemään sen. Esineen pitäminen kauniina on kauneuden jakamista
muiden kanssa, enkä viittaa tällä vain tilanteisiin, joissa olemme muiden seurassa.
Myös ollessani yksin esine on läsnä minulle,
jonkun tekemänä. Jos pidän sitä kauniina,
jaan ja hyväksyn sen takana olevia arvoja,
työtä ja ponnistusta.
Rakennusten kohdalla kauneuden yhteisöllinen ulottuvuus korostuu, onhan rakennettu ympäristö kulttuurimme aineellistuma,
sen ‘ruumis’, ja samalla yhteiskunnallinen
näyttämö, jossa tapaamme toisia ja jossa
identiteettimme muodostuu. Tila on jaettua,
julkinen tila enemmän kuin mikään muu. Siksi
kauneudesta on keskusteltava.

Arvojen muutokset ja niiden
säilyminen rakennuksissa
Historian saatossa arvot näyttävät muuttuvan. Silti on perusasioita – vapaus, vastuu,
vuorovaikutus, turvallisuus sekä asumisessa
esimerkiksi mahdollisuudet yksityisyyteen ja
yhteisöllisyyteen – joita voimme pitää yleisesti hyvinä.
Ihmisten arvot saattavat itse asiassa muuttua vähemmän ja hitaammin kuin olosuhteet.
Toisaalta elämän hyvät asiat voivat eri aikoina toteutua eri tavoin. Siten on pikemminkin
erilaisia hyviä, hyvän variaatioita kuin yhtä
hyvää. Myös rakentamisessa on mahdollista
ja suotavaa kannustaa moniarvoisuuteen ja
erilaisuuteen, mikä ei tarkoita, etteikö ratkaisuja voisi arvioida ja tarvittaessa kritisoida.
Kuten taide ja kulttuurin tuotteet yleensä
rakennus säilyttää niitä henkisiä arvoja, jotka vaikuttivat sen tekemiseen. Se pönkittää,
ylläpitää ja tukee niitä arvoja, joiden ruumiillistuma se on.
Arkkitehtuuria leimaa viestinnän muotona
viattomuus: rakennus ei valehtele, ei ironisoi
eikä ota kriittistä kantaa siihen, mitä se esittää. Siksi se paljastaa rakentajiensa arvomaailmaa. Omana aikanaan teknisinä pidetyt ratkaisut kertovat siitä, miten yhteisö toimii ja mitä se käytännön tasolla arvostaa tai
on arvostamatta. Mikä on elämisen arvo ja
arvokkuus? – Rakennus ei esitä kysymystä,
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mutta vastaa siihen.

Muutoksen mahdollisuudet
Rakennettu ympäristö on prosessi, jatkuvassa muutoksen tilassa. Parhaimmillaan
sen muuttuminen on yhteydessä sellaisiin
muutoksiin ihmisten arvomaailmassa ja elämäntavoissa, jotka perustuvat ryhmien ja yksilöiden omiin tarpeisiin ja ihanteisiin.
Pahimmillaan rakennettu ympäristö muuttuu asukkaiden kannalta väkivaltaisesti, heihin ulkoapäin kohdistuvan vallankäytön tuloksena, jonka takana voi olla lyhytnäköisiä
intressejä. Tällainen kuvio on ollut lähihistoriassamme yleinen. Mutta ihannetapauksessa rakennus ja sen ympäristö ovat jatkuvassa keskinäisen sopeutumisen prosessissa,
jossa yksilöllisyys rikastaa kokonaisuutta.
Koska asuminen on prosessi, jossa asukas kokemuksen kautta oppii näkemään ympäristönsä hyviä ja huonoja puolia, asukkaiden kuuleminen on monesta syystä perusteltua. Tasapainoisessa tilanteessa monista tekijöistä koostuva kokonaisuus elää ja muuttuu, mutta jatkumona. Kestävyys ei ole muutoksen vastakohta. Vain sallimalla muutoksen jokin voi kestää, vaikka jokainen muutos
ei tietenkään lisää kokonaisuuden kestävyyttä.

Ajan vaikutukset
kauneuteen
Kun koemme rakennuksen kauniina, se tapahtuu aina tietyssä tilanteessa. On päivä tai
ilta, aurinko paistaa tai on pilvessä, on kevät,
syksy, kesä tai talvi. Jotta pitäisimme rakennusta kauniina, sen on voitava ilmetä kauniina eri vuodenaikoina ja vuorokauden aikoina, jopa erilaisissa sääolosuhteissa. Silti tilanteet muodostavat sen taustan, johon arviomme sijoittuu.Paitsi olosuhteet myös rakennus itse muuttuu.
Julkisivun väri voi haalistua, mikä rapatussa tai puisessa julkisivussa on esteettisesti
rikastava piirre. Miksi? Koska seinä näyttää
ilmavalta värin haalistuessa; koska valo ja
varjot näkyvät paremmin, ja monimielisesti;
koska seinä näyttää vastaanottavaisuutensa
säälle, kosteudelle, auringolle; koska se an-

taa tilaisuuden nähdä ihmisen ja hänen tuotteidensa riippuvuuden luonnosta; koska elämä on ylläpitoa, eikä mikään ole ikuista tai
muuttumatonta. Haalistumista voidaan pitää
teknisesti hankalana, mutta ongelma se tuskin on sen enempää kuin oman itsemme ulkonäön ylläpito (pesu, hiusten leikkaaminen).
Onko tehokkuus elämämme korkein arvo?
On tietysti myös julkisivuja, jotka rikkoutuvat
muutospaineiden alla, kuten kävi Finlandiatalolle, jonka laatat eivät kestäneet. Jos
muutos todistaa osaamattomuutta, sitä ei todennäköisesti pidetä kauniina.
Typerää, turhaksi luokiteltavaa epäonnistumista ei ole miellyttävää katsoa. Näin kauneus liittyy muihin arvoihin: vaikka kauneuden kokeminen ei ole päättelyä, tieto on osa-

Korjausrakentamisen yhteydessä pihaa on rajattu kylmillä varastorakennuksilla ja grillikatoksella. Hämeenlinnan Harakkamäki. Kuva Harri
Hagan.

na sen kokonaisuutta.
Rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös
siinä elävät ihmiset: asukkaat verhoineen,
kukkineen ja kissoineen, pyörineen ja autoineen. Ihmisiä ja ihmisten jälkiä on ikkunoissa ja parvekkeilla, pihoilla ja kaduilla. Kaunis
rakennus on asuttu ja asuttava. Se herättää
iloa, joskus jopa halua: näemme, että noin on
hyvä elää, noin voisi itsekin elää ainakin tie-
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tyssä elämäntilanteessa. Rakennuksen kauneus on tärkein asukkaille, mutta se ei rajoitu
heihin eikä heidän vierailijoihinsa. Kauniiden
asuinalueiden olemassaololla esimerkiksi
Suomessa on merkitystä myös niille kansalaisille, jotka eivät käy alueilla - kenties vain
kuulevat tai lukevat niistä - koska ne kertovat
yhteiskunnassa vallitsevasta huolenpidosta
ja ihmisten kunnioittamisesta. Kaunis talo ei
yksin tee ihmistä onnelliseksi, mutta se tarjoaa jotakin, josta iloita, onnen ja elämästä
nauttimisen polun. Elämme rakennusten
kanssa, samanaikaisesti, rinnakkain.

Ajan suunnat
Luonnon aika, materiaalien aika, valmistumisaika, ihmisten aika, kokemuksen aika
ovat kaikki osa rakennusta. Aika ei ole vain
vastustaja ja tuhoaja, vaan nimenomaan
elettävän hetken laajentaja ja rikastaja.
Rakennetussa ympäristössä kaikki on nyt,
ja silti on olemassa viitteitä eri ajoilta, ajallista kerrostumaa. Me koemme esimerkiksi, että puutalo betonimaisemassa edustaa toista
aikaa ja juuri siksi se rikastaa nykyistä. Se
tuo eteemme mahdollisuuden ja viittaa myös
eteenpäin – jos niin haluamme.
Vanhojen rakennusten menneisyyden voi
tuntea tai olla tuntematta. Mutta rakennusten
nykyisen arvon tuntevat parhaiten ne, jotka
paneutuvat niiden mahdollisuuksiin.
Rakentamisajankohta ei itsestäänselvästi
tai aina ole tärkeämpi kuin nyt elettävä hetki,
varsinkaan jos hyväksymme jatkuvan muutoksen ajatuksen. Rakennuksen laatu ja merkitys ovat suhteessa ihmisiin, heidän elämäänsä ja arvoihin.

Maku, arviointi, vastuu
Rakennusten ja niiden julkisivujen välittämät arvot ovat elämämme arvoja. Siksi arvioiminen on jatkuva velvollisuutemme ja
välttömättömyys, josta emme pääse pakoon.
Aiempia ratkaisuja on tutkittava ja katsottava
laajasti: mikä oli esteettisesti ja teknisesti hyvää, huonoa, käyttökelpoista tai kehitettävää?
Jokainen rakennus on jatkuva kokeilun ja
kasvun paikka.
Kulttuurilla ei ole vain menneisyys ja ny-
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kyisyys, vaan myös tulevaisuus, jota me
muotoilemme. Arvioitaessa on tärkeintä nähdä olennainen, sisältö, mahdollisuudet - mitkä asiat ovat konkreettisesti hyviä, mitkä
huonoja - ja kuunnella ihmisiä siitä, miten hyvä elämä voi toteutua juuri täällä. Yksilöllisyys ja sallivuus ovat tärkeitä, mutta ei tule
unohtaa makua, yhteistä ja yleistä erottelukykyä, yhteisvastuullisuuden apuna.
Tällainen maku on kyky arvioida. Sitä voi
harjoittaa ja kehittää. Se on yhteinen, koska
kukaan ei yksin voi määritellä hyvää ja kauniista. Se on yleinen, koska se pitää sisällään
aistittavan, merkitsevän, arvokkaan kokonaisuuden. ■
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