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1. JOHDANTO

Tässä

opinnäytetyössä

käsitellään

betonirakenteisen

kaksoislaattapalkiston

korjausmenetelmiä sisäilman laadun parantamiseksi. Rakennetta käytettiin yleisesti
monikerroksisten asuin-, liike- ja koulurakennusten väli-, ylä- ja alapohjarakenteena 1920luvulta 1950-luvulle. Kaksoislaattarakenteella on hyvä palon- ja ääneneristävyys sekä
lattia- ja kattopintojen tiiveys on yleisesti hyvä. Kaksoislaattarakenteen ontelotilassa
olevat muottilaudat ja orgaaniset eristemateriaalit ovat herkkiä vaurioitumaan. Vaikka
rakenne luokitellaankin riskirakenteeksi se ei automaattisesti tarkoita, että rakenne olisi
vaurioitunut. Orgaanisissa eristeissä luonnostaan esiintyvä mikrobilajisto saattaa myös
antaa virheellisiä arvioita rakenteen vaurioitumisesta. Toisaalta rakenteen kunto voidaan
myös tulkita väärin, mikäli täyttömateriaalit

ja muottilaudat ovat terveen ja

vaurioitumattoman näköiset. Ontelotilan vanhoilla eristemateriaaleilla on erinomainen
kosteuden-

ja

hajunsitomiskyky.

Peruskorjatuissa

kohteissa

hajuhaittoja

ja

sisäilmaongelmia on saattanut syntyä vasta eristeiden uusimisen jälkeen, silloin kun
purkutöiden pölynhallintaan, säilytettävien rakenteiden puhtauteen ja rakenteiden
tiiveyteen ei ole kiinnitetty huomioita.
Rakenteen korjaustavan valinnassa ei ole syytä varmuuden vuoksi päätyä ontelotilojen
orgaanisen materiaalin poistamiseen vaan korjaustavan valintaan on oltava hyvät ja
riittävät perusteet. Korjausmenetelmän valinta tehdään rakenteen vaurioitumisasteen
mukaan.

Vaurioitumisaste

ja

sen

vaikutus

sisäilmaan

selvitetään

erilaisten

tutkimusmenetelmien avulla.
Rakennuksen

peruskorjausta

suunniteltaessa

on

tehtävä

kattavat

sisäilma-

ja

rakennetekniset kuntotutkimukset korjaustavan valinnan pohjaksi. Tutkimusten avulla on
selvitettävä rakennuksen pinnan alla olevat rakenteet ja niiden kunto. Lähtötietojen ja
suunnitelmien perusteella rakenteiden kunto voidaan virheellisesti arvioida paremmaksi
kuin mitä rakenteita avattaessa paljastuva todellisuus on. Rakennuksen peruskorjauksen
yhteydessä lähtökohtana useasti on kaksoislaattarakenteen ontelotilan orgaanisten
eristeiden poistaminen. Rakenteiden korjauksessa on kuitenkin hyvä muistaa ennakoiva
malli; ei korjata vasta kun ilmenee ongelmia vaan myös ongelmien estämiseksi.
Opinnäytetyössä esitettyjen korjausmenetelmien perustana hyödynnetään Ympäristöopas
29 esitettyä korjausmenetelmän valintaan laadittua luokittelua (Ympäristöministeriö,
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1997b). Luokittelua on kehitetty edelleen vastaamaan nykypäivänä käytössä olevia
korjausmenetelmiä ja tuotteita. Opinnäytetyössä luokittelu on neliportainen; TASO1
Ilmatiiveyden parantaminen, TASO2 Ilmatiiveyden parantaminen ja alipaineistaminen,
TASO3 Orgaanisten materiaalien osittainen poistaminen ja TASO4 Orgaanisten
materiaalien poistaminen.
Työn ohjausryhmään ja rahoittamiseen ovat osallistuneet Vahanen Rakennusfysiikka Oy,
Ympäristöministeriö / Kosteus- ja Hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin
kaupungin tilakeskus.
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2. KAKSOISLAATTAPALKISTO

2.1. Yleistä

Kaksois- ja alalaattapalkistoa käytettiin yleisesti monikerroksisten asuin-, liike- ja
koulurakennusten väli-, ylä- ja alapohjarakenteena 1920-luvulta 1950-luvulle. Rakenne
koostuu betonirakenteisesta alalaattapalkistosta ja sen päälle tehdystä puukannesta tai
betonirakenteisesta ylälaatasta. Rakenne on saatettu toteuttaa myös yhtenäisenä
työvaiheena tehdyistä betonirakenteisesta palkistosta ja ylälaatasta. Betonirakenteiden
väliin

jäävän

ontelotilan

äänen-

ja

lämmöneristeenä

on

useimmiten

käytetty

luonnonmateriaaleja ja rakennusjätettä: tiili-, laasti- ja betonimurskaa, kutterilastua,
sahanpurua,

koksikuonaa,

sammalta

ja

hiekkaa.

Lisäksi

ontelotilassa

olevia

muottilaudoituksia ei tyypillisesti ole purettu. (Neuvonen ym. 2002)
Rakenteen hyvinä ominaisuuksina pidetään jäykkää ja värähtelemätöntä rakennetta sekä
läpivientien ja aukkojen toteutuksen helppoutta. Rakenne luokitellaan riskirakenteeksi sen
ontelotilassa olevien orgaanisten materiaalien vuoksi. Lisäksi haasteita aiheuttaa jo
rakennusvaiheessa rakenteisiin pääsyt kosteus ja rakenneliittymien rakennusfysikaalinen
toiminta. Rakenteen korjaaminen on hankalaa liittymien ilmatiiveyden, orgaanisten
eristeiden ja säilytettävien rakenteiden puhdistamisen osalta.

2.2. Tyypilliset rakenneratkaisut

Alalaatan paksuus on tyypillisesti 40 mm ja palkiston korkeus 370 mm, jolloin rakenteelle
on saatu riittävä kanto- ja ääneneristyskyky. Alalaattaa ei ole yleensä suunniteltu
kantamaan kuin oma painonsa sekä ontelotilassa olevien eristemateriaalien paino.
Ylälaatan paksuus vaihtelee yleisimmin 60…80 mm:n välillä ja sekundäärikannattajina
toimivat teräsbetonipalkit ovat 1000…1500 mm:n jaolla. Kantavien teräsbetonipalkkien
muotoiluun ja niiden varaan tulevien lattiarakenteiden toteutukseen oli useita eri
vaihtoehtoja (Neuvonen ym. 2002). Rakenteen kantavat palkit voitiin tehdä symmetrisinä
suorina palkkeina, T-poikkileikkauksellisina laippapalkkeina tai ns. venepalkkeina, missä
palkin leveyttä kasvatettiin suurimman jännitysalueen kohdalla (kuva 1). Laippapalkkien
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yläpinnassa on noin 800 mm leveä laippa. Laipan leveyttä on voitu kasvattaa palkiston
keskialueella, jotta palkille on saatu tehokkaampi kapasiteetti.

Kuva 1. Kaksois- ja alalaattapalkiston sekundäärikannattajina toimivien
teräsbetonipalkkityyppejä: a) suora palkki, b) venepalkki; c) laippapalkki. (Neuvonen ym.
2002)

Kaksoislaattapalkiston alalaatta valettiin ensin ja sen jälkeen palkit ja pintalaatta on
yleisesti valettu yhtenäisenä rakenteena (kuvat 2 ja 3). Tämä tekotapa on mahdollistanut
laatan paksuuden hyödyntämisen palkkien korkeudessa ja kapasiteetissa. Palkkien
yläreunan

teräkset

on

sijoitettu

ylälaattaan.

Ylälaattaan

on

jätetty

aukko

muottilaudoituksen mahdollista purkua ja ontelotilan eristämistä varten. Osassa
rakennuksia ontelotilat on jätetty täyttämättä, mikäli se ei ole ollut ääniteknisesti
välttämätöntä. Suurimmassa osassa muottilaudat on jätetty ontelotilaan niiden työlään
poistamistavan vuoksi. Joskus toteutustapa poikkesi siten, että alalaatta ja palkit valettiin
yhtenäisenä ja pintalaatta valettiin erikseen, joko yhtenäisen muottilaudoituksen tai
palkkien väliin asennetun muottilaudoituksen päälle (kuva 4).

Tässä toteutustavassa

palkki ja pintalaatta toimivat erillisinä rakenteina. Ennen pintalaatan valua palkkien
muottilaudoitukset poistettiin ja palkkivälit täytettiin orgaanisella eristeellä.
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Kuva 2. Kaksoislaattapalkisto (Neuvonen ym. 2002)

Kuva 3. Tyypillinen kaksoislaattapalkisto rakenne kun alalaatta on valettu ensimmäisessä
vaiheessa ja palkistot ja ylälaatta on valettu toisessa vaiheessa yhtenäisenä valuna. Tässä
toteutustavassa 2. vaiheen muottilaudoitukset on usein jätetty ontelotilaan.
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Kuva 4.

Tyypillinen kaksoislaattapalkisto rakenne kun ensimmäisessä vaiheessa on

valettu alalaatta ja palkistot. Tämän jälkeen ylälaatta on valettu palkistojen päälle
asennettujen muottilautojen päälle.

Rakennuksen ulkoseinälinjalla, välipohjan kohdalla on yhtenäinen kuormantasauspalkki,
joka

on

upotettu

massiivitiiliseinärakenteeseen

(kuva

5).

Kuormantasauspalkin

tarkoituksena on siirtää välipohjarakenteelle tulevat kuormat kantaville pystyrakenteille.
Ullakolla kaksoislaattarakenne toimi samalla palopermantona, joka oli valettu yhtenäisen
laudoituksen tai tervapaperin varaan. Pintalaatan valusaumat sijoittuvat tilojen
tiiliväliseinien kohdalla. Tiiliväliseinät lähtevät yleensä välipohjapalkin päältä (kuva 6).
Kylpyhuoneiden kohdalla välipohjan ylälaatta valettiin usein kahdessa osassa ja valujen
välissä, vedeneristeenä on käytetty bitumisivelyä, mitkä saattavat sisältää PAH-yhdisteitä
tai asbestia.
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Kuva 5. Ulkoseinälinjalla ikkunan päällä on kuormantasauspalkki.

Kuva 6. Tilojen väliset tiiliväliseinät lähtevät yleensä palkin päältä.
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2.3. Rakenteen vaurioituminen

Kaksoislaattarakenteen ontelotilassa olevat muottilaudat ja orgaaniset eristemateriaalit
ovat herkkiä vaurioitumaan. Rakenteen vaurioitumiseen johtaneita syitä voi olla useita,
eikä aina ole mahdollista päätellä mitkä tekijät ovat ensisijaisesti vaikuttaneet vaurion
syntyyn (Ympäristöministeriö, 1997a). Vaikka rakenne luokitellaankin riskirakenteeksi se
ei automaattisesti tarkoita, että rakenne olisi vaurioitunut. Orgaanisissa eristeissä
luonnostaan esiintyvä mikrobilajisto saattaa myös antaa virheellisiä arvioita rakenteen
vaurioitumisesta. Toisaalta rakenteen kunto voidaan myös tulkita väärin, mikäli
täyttömateriaalit

ja

muottilaudat

ovat

terveen

ja

vaurioitumattoman

näköiset.

Rakennusaikainen kosteus ei aina aiheuta mikrobivaurioita orgaanisiin materiaaleihin
vaan se riippuu betonin vesi-sementtisuhteesta ja rakenteen kuivumisolosuhteista.
Betonivalun yhteydessä syntyvä kosteus on saattanut vaurioittaa ontelotilan orgaanisia
materiaaleja jo rakentamisaikana. Rakentamisaikakaudelle tyypillisesti rakennustyöt
tehtiin ilman sääsuojaa, jolloin rakennusaikaiset sääolosuhteet saattoivat vaurioittaa
rakenteita. Ontelotilassa oleva orgaaninen materiaali sitoo runsaasti kosteutta, jolloin
rakennekosteus ei automaattisesti nouse kriittiselle tasolle. Lisäksi betonivaluja vasten
olevia muottilaudoituksien vaurioitumista hidastaa ja suojaa sementin alkalisuus.
Betonirakenteisen kaksois- ja alalaattapalkiston ja ulkoseinän liitoskohtaan muodostuu
kylmäsilta, mikä mahdollistaa pakkaskaudella kastepisteen muodostumisen välipohjan
eristetilaan. Ulkovaipparakenteeseen kohdistuu lisäksi ulkopuolisia kosteuslähteitä muun
muassa maaperän kosteus ja vesikatteen alapuolelta tippuva kondenssivesi. Lisäksi
ulkoseinään upotetut, epätiiviit syöksytorvien liitokset tai paikalliset rappausvauriot
aiheuttavat ulkoseinärakenteen ja välipohjan liitoskohtaan kosteusrasitusta. Mikäli
tiivistyminen on runsasta ja pitkäaikaista se voi aiheuttaa orgaanisten materiaalien
vaurioitumista.
Käytönaikainen kosteusrasitus, esimerkiksi siivousvesien kulkeutuminen ja märkätilojen
vanhentuneiden vedeneristeiden epätiiviiden liittymien kautta ontelotilaan kulkeutuva
kosteus, saattaa aiheuttaa laajoja kosteus- ja homevaurioita. Putkivuodot ovat myös yleisiä
vaurion aiheuttajia rakenteissa. Rakennuksen viemäri- ja vesiputket on sijoitettu
tyypillisesti kaksoislaattarakenteen ontelotilaan. Ontelotilan sisään sijoitetut vesi- ja
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viemäriputket voivat aikaansaada pahoja vaurioita, sillä ne voivat kastella ja vaurioittaa
erittäin laajoja alueita ennen kuin vuoto havaitaan. Kaksoislaattapalkiston ollessa
yläpohjarakenteena siihen kosteusvaurioita on aiheuttanut palopermannon päälle,
vesikattovuotojen aiheuttamat kosteusvauriot sekä mahdollinen ullakkotilaan päässyt lumi
ja sen sulamisvedet. Lisäksi ylälaatan ja orgaanisen täytön väliin jäävään ilmatilaan voi
muodostua lämpötilaeroista johtuen kondenssikosteutta, mikä saattaa aiheuttaa orgaanisen
materiaalin vaurioitumisen.

2.4. Rakenteen epäpuhtaudet

Kaksoislaattapalkiston rakenteissa voi olla useita erilaisia epäpuhtauksia, jotka voivat
huonontaa sisäilman laatua ja jotka on huomioitava rakenteen korjaustavoissa. Orgaaniset
täytteet ovat ikääntyneitä ja niissä voi tapahtua eri asteista mikrobitoimintaa riippuen
säätilan ja olosuhteiden muutoksista ja mikäli kosteus nousee selvästi RH 80 % tuntumaan
pidemmäksi aikaa. Pitkäaikainen kosteakausi voi lisätä mikrobitoimintaa ja haitallisten
aineenvaihduntatuotteiden muodostumista ja rakenteen mikrobiologiset olot muuttuvat
epäedullisempaan suuntaan erityisesti ulkoseinien läheisyydessä.
Mikrobeilla tarkoitetaan home- ja hiivasieniä tai bakteereja. Mikrobit tarvitsevat
kasvaakseen kosteutta, ravinteita ja sopivan lämpötilan. Sisätiloissa ja pinnoilla on lähes
aina mikrobeja. Yleensä terveyshaittaa aiheuttavat mikrobit, niiden itiöt tai haitalliset
aineenvaihduntatuotteet ovat kosteusvaurioista peräisin. Mikrobit kasvavat yleisesti +5+40 ºC:ssa, mutta kasvu on nopeinta +20 - +30 ºC:ssa. Alin mikrobikasvun mahdollistava
rakenteen tasapainokosteus on yleensä n. RH 80%, huoneenlämpötilassa hieman alempi.
Usein sisäilmassa havaittu kellarimainen tai homeen haju viittaa mikrobikasvuun
rakenteessa. Hajun aiheuttavat mikrobien aineenvaihdunnasta peräisin olevat haihtuvat
orgaaniset yhdisteet (MVOC). Osa mikrobien aineenvaihduntatuotteista on kaasumaisessa
muodossa ja niiden kulkeutumisen estäminen sisäilmaan edellyttää kaasutiiviitä
rakenteita. (Aurola ja Välikylä, 2009)
Rakenteiden mikrobiperäisten epäpuhtauksien lisäksi välipohjarakenteessa saattaa olla
erilaisia haitta-aineita. Erityisesti kylpyhuoneiden vedeneristeenä käytetyt bitumisivelyt
saattavat sisältää rakentamisaikakaudelle tyypillisiä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä,
eli PAH-yhdisteitä, tai asbestia. PAH-yhdisteet aiheuttavat haju- ja terveyshaittoja.
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Rakenteen sisällä on paikoin käytetty PAH-yhdistepitoista tervapaperia. Tervapaperi on
voitu sijoittaa kerroksellisesti valetun ylälaatan väliin tai betonipalkkien päälle ennen
pintalaatan

valua.

Rakenteen

sisäisten

materiaalien

PAH-yhdisteet

kulkeutuvat

ontelotilojen ja epätiiviiden läpivientien kautta ympäröiviin tiloihin ja kerroksiin.
Purkutyömaalla sisäilman PAH-yhdisteiden pitoisuus voi nousta moninkertaisesti yli
haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien ja höyrymäisten aineosien pitoisuudet saattavat olla
myös merkittäviä. PAH-yhdisteet imeytyvät ihon läpi ja kulkeutuvat hengitysilman kautta
elimistöön, mikä vuoksi työntekijöiden henkilökohtainen ja ympäristön suojaaminen
asettaa erityisvaatimuksia.
Asbestia sisältävän materiaalin osalta on huomioitava materiaalin pölyävyys käsiteltäessä
tai purettaessa. Ehjä, kiinteä ja pölyämätön asbestipitoinen materiaali ei sellaisenaan
aiheuta vaaraa, vaan toimenpiteisiin on ryhdyttävä vasta silloin, kun asbestia sisältäviä
rakennuksen osia korjataan tai puretaan. Kaksoislaattarakenteen ontelotilassa olevat
putket on mahdollisesti eristetty asbestipitoisilla eristeillä. Muita asbestia sisältäviä
materiaaleja ovat muun muassa lattian pintamateriaalit (esim. kvartsivinyylilaatta,
magnesiamassa-lattia), laatan kiinnityksiin käytetty liima, lattiatasoite, bitumisively tai
tervapaperi.

3. TUTKIMUSMENETELMÄT

3.1. Yleistä

Kaksoislaattarakenteen kunnon selvittämiseksi on käytössä useita erilaisia menetelmiä.
Suljetun, laatikkomaisen rakenteen haasteena on vaurioiden havaitsemisen vaikeus.
Ontelotilan orgaaniset täyttömateriaalit sitovat itseensä kosteutta ja mahdollinen
kosteusvaurio pääsee leviämään laajalle ennen kuin ongelma havaitaan. Esimerkiksi
vanhojen vesiputkien aiheuttamat tihkuvuodot saattavat jatkua pitkäänkin ennen ongelman
havaitsemista.

Tutkimusten

avulla

oleellista

on

pystyä

määrittämään

kaksoislaattarakenteen orgaanisen materiaalin kunto.
Onnistuneen kosteusvauriokorjauksen edellytyksenä on, että vaurioiden syyt ja laajuus on
selvitetty riittävällä varmuudella. Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen tutkimisen
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pohjaksi on vastikään julkaistu kuntotutkimusohje Ympäristöopas 2016, Rakennuksen
kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (Ympäristöministeriö, 2016), joka on
uudistettu painos kirjasta Ympäristöopas 28, Kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen
kuntotutkimus (Ympäristöministeriö, 1997a). Oppaassa käsitellään mm. kosteus- ja
mikrobivaurioiden tutkimisen eri vaiheet, tutkimusmenetelmät ja niiden toteutus sekä
kattava paketti rakennusfysiikasta ja eri rakenteisiin liittyvistä riskeistä. Tutkimukset on
tehtävä niin tarkasti ja huolellisesti, että saadaan selvitettyä rakenteiden kunto ja
määriteltyä

niiden

korjaustarve.

Ennen

tutkimusten

aloittamista

laaditaan

tutkimussuunnitelma, joka sisältää vaurioin aiheuttajan ja laajuuden selvittämisen
kannalta

kaikki

tarpeelliset

tutkimusmenetelmät.

Kaksoislaattapalkiston

tutkimusmenetelminä käytetään aistinvaraisten tutkimusten lisäksi rakenneavauksia,
mikrobiologisia tutkimuksia, kosteus- ja olosuhdemittauksia, ilmatiiveystutkimuksia sekä
haitta-ainetutkimuksia, jotta saadaan riittävä tieto rakenteen aiheuttamasta sisäilmariskistä
ja korjaustavan valintaa (Ympäristöministeriö, 1997a). Mikäli kuntotutkimusten
tavoitteena on arvioida välipohjien osuutta todettujen sisäilmahaittojen aiheuttajina,
selvitetään aina myös mm. rakenteen yli vallitsevat painesuhteet ja tilan ilmanvaihdon
toimivuus.

3.2. Asiakirjatarkastelu

Ennen tutkimuksia tutustutaan kohteen lähtötietoihin ja määritellään mahdolliset
riskipaikat ja rakenteet. Tarkastelun yhteydessä käydään läpi vanhat eri suunnittelualojen
asiakirjat kuten suunnitelmat, laskelmat, työ- ja korjausselostukset sekä aiemmat
selvitykset sekä niissä havaitut ongelmapaikat. Lisäksi käydään läpi aiemmat
peruskorjaukset ja niiden yhteydessä tehdyt muutokset, mahdolliset uudet läpiviennit ja
niiden ilmavuodot. Näiden perusteella arvioidaan, että kohdistuuko rakenteisiin kosteusja homevaurioriskiä ja rakenteiden läpi tapahtuvaa ilmavuotoa ja ovatko rakenteet
toimivia.
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3.3. Aistinvaraiset havainnot

Aistinvaraisten
silmämääräisesti.

menetelmien

avulla

Tarkastuksessa

arvioidaan

kiinnitetään

rakenteiden

huomiota

ja

muun

tilojen
muassa

kuntoa
näkyviin

kosteusvaurioihin, tavanomaisesta poikkeaviin hajuihin, riskialttiisiin rakenneratkaisuihin,
ilmavuotopaikkoihin sekä tilojen käyttöön ja huoltoon liittyviin tapoihin ja puutteisiin.
Asiakirjatarkastelu on suositeltavaa tehdä ennen kohdekäyntiä, jotta mahdolliset
rakenteiden sisäiset riskipaikat ovat tiedossa ennen kohdekäyntiä. Aistinvaraisten
tutkimusten

perusteella

tehdyn

riskiarvion

avulla

saadaan

hyvä

pohjatieto

kuntotutkimukselle. Aistinvaraiset havainnot eivät yksin ole riittävä tutkimusmenetelmä
kaksoislaattarakenteen kunnon ja korjaustarpeen arvioimiseksi.
Pintakosteuskartoitus

tehdään

usein

aistinvaraisten

tutkimusten

yhteydessä.

Pintakosteustutkimukset ovat ainetta rikkomattomia vertailututkimuksia, missä samasta
rakenteesta eri kohdista havaittuja arvoja verrataan keskenään. Näin saadaan kartoitettua
alueet, joissa on muusta alueesta poikkeavia lukemia, jotka voivat viitata kohonneeseen
kosteuteen rakenteessa. Pintakosteudenilmaisimen toiminta perustuu materiaalien
sähkönjohtavuuteen,

johon

kosteuden

lisäksi

vaikuttavat

useat

tekijät,

mm.

suolakerrostumat, teräkset, eri materiaalien koostumukset ja rakenteiden pintaosien
vaihtelut.
Märkätilojen,

viemäriläpivientien

ja

ulkoseinien

läheisyydessä

lattiapinnan

kosteuslukemien kartoittaminen pintakosteusilmaisimen avulla on hyödyllistä ja sen
perusteella saadaan kohdistettua tarkemmat tutkimukset ja rakennekosteusmittaukset.
Ontelotilassa mahdollisesti olevan kosteuden selvittäminen pintakosteusilmaisimella
lattiapinnalta, ylälaatan päältä kuitenkin on lähes mahdotonta. Ontelotilassa oleva kosteus
painuu alaspäin, joten kartoitus on tehtävä myös kattopinnoilta.
Aistinvaraisia havaintoja on suositeltavaa tehdä myös tarkempien tutkimusten mm.
rakenneavausten

yhteydessä.

Pintakosteusilmaisimella

kosteuslukemat tarkastetaan rakennekosteusmittauksin.
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havaitut

poikkeavat

3.4. Rakenneavaukset

Rakenneavauksista selvitetään rakenteen toteutus, tehdään aistinvaraisia havaintoja ja
kosteusmittauksia rakenteen kuntoon liittyen, sekä otetaan tarvittaessa materiaalinäytteitä
mikrobianalyysiä varten. Rakenneavaukset kohdistetaan riskipaikkoihin ja alueisiin, joihin
on havaittu kohdistuvan normaalista poikkeavaa rasitusta, esimerkiksi pesuhuoneiden
yhteyteen tai tiedossa olevan kosteusvaurion läheisyyteen, sekä alueisiin mitkä vastaavat
tavanomaista rakenneosaa tai tilaa. Rakenneavauksista arvioidaan rakenteen kuntoa
aistinvaraisesti sekä materiaalista otettavin mikrobinäytteiden avulla. Rakenneavauksista
on tehtävä riittävän isoja, että niistä pystytään tekemään luotettavia havaintoja.
Kaksoislaattapalkiston rakenneavaukset on mahdollista tehdä joko ylä- tai alalaatan
kautta. Työteknisesti avaukset on helpoin tehdä ylälaatan kautta, vaikkakin se on
paksumpi ja raudoitetumpi kuin alalaatta. Rakenneavaukset on tehtävä kuivilla
menetelmillä joko piikkaamalla tai kuiva timanttiporauksella siten, etteivät ontelotilan
orgaaniset materiaalit pääse kastumaan avausten yhteydessä. Rakenneavauksia on
suositeltava tehdä putki- ja IV-hormien läpivientien tai aukkojen kohdalla, että läpiviennin
toteutustapa saadaan selville.

3.5. Mikrobitutkimukset

Vaurion selvittämiseksi ja laajuuden rajaamiseksi tutkimusten yhteydessä on yleensä
otettava mikrobinäytteitä. Mikrobinäytteenoton tulee aina perustua kohteen lähtötietoihin
ja aistinvaraisen katselmuksen perusteella tehtyyn suunnitelmaan. Rakennusmateriaali- ja
ilmanäytteen

otossa

noudatetaan

Valviran

laatiman

Asumisterveysasetuksen

soveltamisohjeen 8/2016 mukaista ohjeistusta (Valvira, 2016).
Rakennusmateriaalinäytteet

voidaan

ottaa

rakenneavausten

yhteydessä.

Annetun

ohjeistuksen mukaan näyte on otettava vaurioituneimmalta näyttävästä kohdasta tai
sellaisesta kohdasta, jossa vaurioitumisen todennäköisyys on suurin. Lisäksi otetaan
näytteitä muualtakin vaurioiden laajuuden arvioimiseksi. Kaksoislaattapalkiston osalta
vaurioituneimman kohdan määrittäminen on haastavaa, mikäli katto- tai lattiapinnoilla ei
ole havaittavissa kosteuden aiheuttamia vaurioita. Tällöin näytteitä kerätään riittävällä
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otannalla riskikohdista ja erityisesti orgaanisen täytekerroksen pohjalta. Lisäksi on
suositeltavaa ottaa kuivaksi ja vaurioitumattomaksi tiedetystä kohdasta vertailunäytteitä,
joilla saadaan selvitettyä materiaalin tavanomainen mikrobipitoisuus, joka saattaa
luonnonmateriaaleissa olla korkea. Rakennusmateriaalinäytteet voidaan analysoida
laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmällä ja mikroskopoimalla tehdyllä analyysillä
(Valvira, 2016).
Huoneen sisäilmasta otettujen ilmanäytteiden avulla voidaan arvioida, ovatko tilan
mikrobipitoisuudet ja -lajisto tavanomaisia. Myös ontelotilan ilmasta kerättyjen
ilmanäytteiden toimivuutta vaurioiden havaitsemisessa on tutkittu. Tehtyjen tutkimusten
perusteella ontelotilasta otettujen ilmanäytteiden perusteella on hankala määrittää
ontelotiloissa olevien materiaalien vaurioitumislaajuutta [26]. Ontelotilasta otetulle
ilmanäytteelle ei ole annettu raja-arvoja, mutta näytteen tuloksia voidaan hyödyntää
mikrobilajiston osalta ja vertailla eri alueita keskenään. Sisäilmamittauksilla pyritään
selvittämään epätavanomainen mikrobilähde ja arvioimaan mikrobien kulkeutumisesta
vaurioituneista rakenteista muualle. Sisäilmanäytteiden perusteella ei kuitenkaan voida
poissulkea rakenteiden mikrobivaurion mahdollisuutta eikä niiden perusteella voida
myöskään todeta tutkittavan tilan olevan kunnossa.

Ilmanäytteet

analysoidaan

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa esitetyn menetelmän mukaisesti (Valvira,
2016).
Pintasivelynäytteen

avulla

saadaan

selvitettyä

pinnoilla

mahdollisesti

oleva

mikrobikasvusto. Pintasivelynäyte otetaan vaurioituneimmalta näyttävästä kohdasta tai
sellaisesta

kohdasta,

Kaksoislaattapalkiston

jossa
osalta

vaurioitumisen
pintasivelynäytteillä

todennäköisyys
voidaan

tutkia

on

suurin.

muun

muassa

vaurioituneiksi epäiltyjen kattopintojen, tai avattujen ja puhdistettujen rakennepintojen
mahdollisia epäpuhtauksia.

3.6. Merkkisavututkimus

Merkkisavututkimukset tehdään savupullon- tai kynän avulla tai savukoneella (”discosavu”). Tutkimuksissa havainnoidaan savun kulkeutumista aistinvaraisesti. Ilmavuotojen
mukana savu liikkuu joko rakenteeseen tai huonetilaan päin. Ilmavirtausten suuntaan
vaikuttavat rakenteen ja huonetilan väliset painesuhteet. Mikäli rakenne on alipaineinen,
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huonetilaan nähden savu kulkee rakenteeseen päin. Ilmavirtauksia ei tapahdu, mikäli
liittymä on tiivis tai rakenteen yli ei vallitse paine-eroa. Käytettäessä näkyvää savua, sen
leviämistä ja kulkeutumista rakenteen liittymien läpi voidaan demonstroida paineeromuutoksilla,

esimerkiksi

sulkemalla

tulo-

tai

poistoilmaventtiili.

Merkkisavututkimuksissa on huomioitava mahdollisten muiden tekijöiden esimerkiksi
tutkijan tai lämmityslaitteiston aiheuttamat ilmavirtaukset.

3.7. Merkkiainekokeet

Merkkiainekokeella tarkoitetaan tutkimusmenetelmää, jossa erityistä kaasua ja sitä
havaitsevaa mittalaitetta apuna käyttäen selvitetään rakenteen sisällä ja rakenteen läpi
tapahtuvia ilmavirtauksia. Merkkiainekokeella tutkitaan rakenteiden ilmavuotopaikkoja,
joita ei voida määrittää aistinvaraisten tutkimusten, rakenneavausten tai merkkisavun
perusteella. Merkkiainekokeella saadaan tietoa rakennuksen ilmavirtojen reiteistä ja
suuruudesta,

sekä

pystytään

arvioimaan

ilmavirtausten

mukana

kulkeutuvien

epäpuhtauksien vaikutusta sisäilman laatuun. Tutkimusten avulla saatua tietoa voidaan
myös korjaussuunnittelun lähtötietona ja laadunvarmistuksessa sekä korjaus- että
uudisrakentamisessa. (Rakennustietosäätiö RTS, 2015)
Yleisimmät merkkiainekaasut ovat typpi-vety-seos-kaasu sekä rikkiheksafluoridi. Lisäksi
merkkiainekokeessa voidaan käyttää mm. ilokaasua tai muita kaasuja mutta niiden on
oltava kemiallisesti heikosti reagoivia, eivätkä ne saa aiheuttaa terveydellistä haittaa tai
syttymisvaaraa. Käytettävän merkkiainekaasun soveltuvuus mittaukseen tulee aina
selvittää tapauskohtaisesti. (Rakennustietosäätiö RTS, 2015)
Kaksoislaattapalkiston

ontelotilaan

tehtyjen

merkkiainekokeiden

avulla

saadaan

selvitettyä liittymien ja läpivientien tiiveys. Merkkiainekokeessa merkkiainekaasua
lasketaan ontelotilaan lattia- tai kattopintaan poratun reiän kautta. Tutkittava huonetila
alipaineistetaan suhteessa rakenteeseen, jotta mahdolliset liittymien epätiiveyskohdat
saadaan selvitettyä. Korjaustöiden aikana tai niiden jälkeen, laadunvarmistukseen
liittyvässä merkkiainekokeessa tutkittava tila alipaineistetaan -10…-15 Pa alipaineeseen,
eri

tutkimuskerroilla

vallitsevien

konvektioherkkyyden saavuttamiseksi.
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painesuhteiden

vakioimiseksi

ja

riittävän

3.8. Rakennekosteusmittaukset

Rakennekosteusmittausten avulla voidaan selvittää rakenteen suhteellinen kosteus.
Betonirakenteen mittausmenetelmänä voidaan käyttää joko porareikämittausta tai
näytepalamittausta betonirakenteen kosteusmittauksiin laaditun RT14-10984 -kortin
ohjeistuksen mukaisesti. (Rakennustietosäätiö RTS, 2010)
Kaksoislaattavälipohjan kerrokselliset rakenneosat pyrkivät tasapainoon ympäröivien
huonetilojen kosteuden kanssa. Välipohjan ja ulkoseinän liitoskohdassa viileämmät pinnat
sitovat kosteutta enemmän kuin rakenteen keskialueet.
Kaksoislaattapalkiston tutkimusten yhteydessä rakennekosteusmittauksia voidaan tehdä
betonirakenteisiin ylä- ja alalaattoihin edellä mainitun RT-kortin mukaisesti (RT1410984). Ontelotilan kosteusolosuhteita voidaan tutkia ns. piikkimittauksen avulla.
Piikkimittauksessa kosteuden mittapää asennetaan kaksoislaattapalkiston ylä- tai
alalaattaan poratun reiän kautta ontelotilaan ja sen annetaan tasaantua 15-20 minuuttia
riippuen mittapäästä. Mittauksien avulla pystytään selvittämään esimerkiksi rakenteen
kosteusvaurion syy ja sen laajuus tai onko rakenteen kosteuspitoisuus kriittinen
esimerkiksi homeen kasvun osalta. Mikäli kosteutta havaitaan, on selvitettävä
kosteuslähde ja sen aiheuttaja.

3.9. Olosuhdemittaukset

Kaksoislaattapalkiston

ontelotilassa

tehtävien

olosuhdemittausten

(lämpötila

ja

suhteellinen ilma kosteus) avulla saadaan selvitettyä ontelon sen hetkiset olosuhteet.
Mittausten perusteella voidaan arvioida mahdollista vaurioitumisriskiä sekä vertailla
eritilojen välisiä olosuhteita ja niiden poikkeavuuksia.
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3.10.

Tutkimusten toteutus

Kaksoislaattapalkiston tutkimusten toteutus noudattaa Kosteus- ja homevaurioituneen
rakennuksen kuntotutkimuksen vaiheita (Ympäristöministeriö, 1997a). Kuvassa 7 on
esitetty pääkohdat tutkimusten etenemisestä.

Kuva 7. Pääkohdat tutkimusten etenemisestä

4. KORJAUSMENETELMÄT

4.1. Yleistä

Kosteus- ja homevauriokorjausten suunnittelun lähtökohtana on, että poistetaan vaurion
lisäksi myös vaurion aiheuttaja. Sisäilmaan yhteydessä olevat selvästi vaurioituneet
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materiaalit tulee uusia kauttaaltaan. Rakenteiden sisällä olevia vaurioituneita materiaaleja
ei välttämättä tarvitse uusia tai poistaa, mikäli epäpuhtauksien kulkeutuminen
huonetiloihin voidaan estää luotettavasti. (Ympäristöministeriö, 1997b)
Työterveyslaitos on kehittänyt ”Kuntien hyvät toimintatavat sisäympäristöongelmissa ja
rakennusten

korjausten

priorisointi”

–hankkeen

yhteydessä

työkalun

korjausten

kiireellisyysjärjestyksen arviointiin vaurioiden aiheuttaman terveyshaitan perusteella.
Korjauskohteiden priorisointia arvioitaessa tulisi kiinnittää huomioita hankkeiden
korjauskustannuksiin. Ensisijaisesti tulisi korjata kiinteistöt, joissa melko pienellä
investoinnilla voidaan korjata vauriot ja taata käyttäjille terveelliset ja turvalliset tilat.
(Kero, 2011)
Mikrobivaurioiden korjauksessa pyritään puhtaaseen ja turvalliseen lopputulokseen paitsi
korjattavan rakenneosan, myös ympäröivien tilojen osalta. Puhtauden hallinnan ja
työturvallisuuden merkitys korostuu myös korjaustyön aikana. Hyvän lopputuloksen
saavuttamiseksi

tarvitaan

kattavat

rakennetutkimukset,

ammattitaitoinen

korjaussuunnittelu, rakennuttaminen ja korjaustöiden toteutus sekä työmaan valvonta ja
laadunvarmistus. Mikäli jossakin edellä mainituissa osa-alueissa on puutteita tai osaalueet eivät toimi saumattomasti yhdessä, on vaarana korjaustoimien yli- tai alimitoitus ja
niiden epäonnistuminen.

4.2. Rakenteen tiiveyden parantaminen

Ilmatiiveyden parantamisella tarkoitetaan rakenteen läpäisevien liittymien tiivistämistä
ja/tai pintojen mahdollista kapselointia. Rakennepintojen kapseloinnin avulla voidaan
vähentää erilaisten haihtuvien yhdisteiden kulkeutumista materiaalien läpi. Rakenteiden
sisällä olevia epäpuhtauksia ei ole aina teknisesti mahdollista tai järkevä poistaa, jolloin
niiden haittoja voidaan vähentää ilmatiiveyden parantamisella. Rakennusmateriaalia ei voi
tai ei ole taloudellisesti kannattavaa poistaa tyypillisesti silloin, kun se on osa rakennusta
kannattelevaa kantavaa rakennetta tai siitä on rakennettu paksuja, vaikeasti purettavia
rakenteita, joista vain pintakerros on vaurioitunut. Liittymien tiivistyskorjauksen
tavoitteena on estää hallitsemattomat ilmavirtaukset ja niiden mukana kulkeutuvien
epäpuhtauksien pääsy rakenteista sisäilmaan. Kun muut korjauskeinot ovat liian kalliita,
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hankalia tai niiden toteuttaminen on mahdotonta, voidaan korjausmenetelmäksi valita
kapselointi ja tiivistyskorjaukset. (Laine, 2014)
Ilmatiiveyden parantamiskorjauksen suunnittelussa ja toteutuksessa on valittavat oikeat
materiaalit ja menetelmät, jotta korjauksesta saadaan toimiva ja pitkäikäinen. Korjaukset
on suunniteltava tapauskohtaisesti. On huomioitava, että tiivistyskorjaukset eivät sovi
kaikille rakenteille. Rakenteita ei voida koskaan tiivistää ilman tutkimuksia, suunnittelu,
toteutuksen valvontaa sekä korjausten jälkeistä seurantaa (Laine, 2014). Lisäksi
ilmatiiveyden parantamiskorjauksia tehdessä on oltava huolellinen ja vauriokohtien
tarkkailua on jatkettava säännöllisesti, jolloin on mahdollista havaita tiivistyskorjausten
pettäminen tai olosuhteiden heikkeneminen rakenteissa.

4.2.1.

Tiivistäminen

Kaksoislaattapalkistorakenteen tiivistyskorjauksilla estetään epätiiviiden liittymien ja
läpivientien kautta tapahtuvan ilmavirtauksen mukana kulkeutuvien epäpuhtauksien
kulkeutuminen sisäilmaan. Tiivistystuotteet ovat pääosin osittain vesihöyryä ja myös
muita kaasuja läpäiseviä. Tiivistyskorjauksiin käytettävistä menetelmistä ja tuotteista ei
ole

viranomaisten

asettamia

vaatimuksia.

Lähtökohtaisesti

tiivistyskorjauksiin

käytettävien materiaalien tulee olla käyttötarkoitukseensa testattuja, elastisia, hyvän
silloituskyvyn omaavia ja pitkäikäisiä. Sisäilmakorjauksien yhteydessä tulee käyttää M1luokan materiaaleja, joista ei haihdu yhdisteitä haitallisessa määrin sisäilmaan erityisesti
silloin, jos tuote jää pintamateriaaliksi. Korjauksessa käytettävien tuotteiden tulee olla
yhteensopivia kaikkien niihin kosketuksissa olevien tuotteiden kanssa. (Laine, 2014)
Rakenteen liittymien, läpivientien ja halkeamien ilmatiiveyden parantamiseen on erilaisia
tiivistysmenetelmiä, joilla on saatu luotettavia tuloksia. Liittymien tiivistämiseen voidaan
käyttää nestemäistä, levitettävää vedeneristemassaa, joustavaa massaa tai vaahtoa sekä
erilaisia teippejä. Tiivistys on tehtävä järjestelmällisesti kaikki liittymät ja läpiviennit
tiivistäen. Osittainen tiivistäminen ei ole riittävä korjaustapa, sillä tiivistämättömien
liittymien ja halkeamien kautta tapahtuvat ilmavirtaukset voimistuvat. (Asikainen yms.
2008).
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Kaksoislaattapalkistossa epätiiviitä liittymiä ovat lattian ja ulkoseinän sekä kantavan
väliseinän väliset liitokset sekä läpiviennit. Lisäksi lattia- tai kattopintojen halkeamat on
tiivistettävä. Kattopinnan ja ulkoseinän liittymä on usein tiiviimpi reunalla olevan
kuormantasauspalkin ansiosta. Rakenteen läpi kulkee usein myös koko rakennuksen
korkuisia hormirakenteita ja jälkikäteen tehtyjä tekniikkakuiluja sekä putki ja
ilmanvaihtokanavien läpivientejä, joiden tiiveyteen ei välttämättä ole kiinnitetty riittävästi
huomiota. Betonirakenteisen välipohjan ja tiilirakenteisen seinän liittymien tiivistämisessä
on huomioitava tiilirakenteisen väli- ja ulkoseinien pintojen tiiveys.
Tiivistyskorjauksissa purkutyöt kohdistuvat tiivistettävän liittymän ympärille. Lattian
pintamateriaali, mahdollinen mattoliima sekä alustassaan huonosti kiinni olevat
tasoitekerrokset poistetaan vähintään kaistamenetelmänä niin, että tiivistyskorjaus
päästään toteuttamaan huolellisesti kovalle ja puhtaalle alustalle. Myös kevytrakenteisia
väliseiniä puretaan alaosastaan ulkoseinän viereltä, että lattian ja ulkoseinän liittymän
tiivistys saadaan toteutettua yhtenäisenä. Vaikka purkutyöt ovat pienimuotoisia, on silti
kiinnitettävä huomioita purkutöiden aikaiseen pölynhallintaan. Pölyn kulkeutuminen
muihin tiloihin on estettävä osastoinnilla ja alipaineistuksella sekä purkutyön aikaisella
kohdepoistolla.
Kaksoislaattapalkiston ylälaatan läpäisevien kivirakenteisten ulko- ja väliseinien alaosan
irtonainen maali ja tasoitekerros poistetaan riittävältä korkeudelta lattiapinnasta.
Tarvittaessa seinäpinnat tasoitetaan alaosastaan ennen tiivistyksen toteuttamista, että
tiivistykselle saadaan hyvä ja tasainen alusta. Ennen tiivistystöiden aloittamista on
varmistettava, että tiivistettävät pinnat ovat puhtaat, pölyttömät ja hyvin kiinni
alustassaan. Tiivistyskorjauksessa noudatetaan kohteeseen laadittuja korjaussuunnitelmia
ja materiaalivalmistajan ohjeita.
Puhtaaksimuuratut seinäpinnat tulee ylitasoittaa tai kapseloida läpikuultavalla tuotteella ja
seinien läpiviennit on tiivistettävä, jotta välipohjan ontelotilassa olevat epäpuhtaudet eivät
kulkeudu

seinärakenteen

sisällä

huonetilaan.

Tiivistyskorjausten

jälkeen

pintamateriaalien, esimerkiksi jalkalistan kiinnittämisessä on varottava vaurioittamasta
tiivistyskaistaa. Tiivistyskaistan päälle on suositeltavaa tehdä ohut tasoitekerros, että
tiivistyskaista pysyy ehjänä mahdollisen pintamateriaalin uusimisen yhteydessä. Kuvassa
8 on esitetty lattia- ja seinäliittymän tiivistyskorjausperiaate.
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Kuva 8. Rakenneleikkauksessa on esitetty kaksoislaattapalkiston ja ulkoseinän
tiivistyskorjauksen periaate.

Tiivistyskorjauksissa voidaan käyttää erilaisia vedeneristemassoja, polyuretaanivaahtoa,
erikoisteippejä

tai

-liimanauhaa.

Vedeneristemassaa

ja

järjestelmän

mukaisia

vahvikenauhoja on käytetty tiivistyskorjauksissa Suomessa jo yli 25 vuoden ajan.
Tiivistyskorjauksiin käytettävät vedeneristetuotteet ovat samoja kuin kylpyhuoneiden
vedeneristämisessä käytetyt. Tuoteryhmästä löytyy hyvin testattuja ja Teknologian
tutkimuskeskuksen (VTT) sertifioimia. Jotkin epoksipohjaiset pinnoitteet soveltuvat sekä
tiivistyskorjauksiin että kapselointikorjauksiin. Pinnoitteen on oltava joustava, että sitä
voidaan käyttää liittymien väliseen tiivistyskorjaukseen. Erilaiset joustavat tiivistysmassat
ja

-vaahdot

soveltuvat

usein

väliaikaiseen

tiivistyskorjaukseen

tai

muiden

tiivistyskorjausten pohjalle. Tiivistysmassa asennetaan liittymän halkeamaan eikä sitä
uloteta tiivistettävälle pinnalle, joten se ei ole yhtä pitkäikäinen kuin liittymän yli
asennetut tuotteet. Markkinoilla on lisäksi useita erilaisia teippejä, kuten butyyliteippejä,
kumipohjaisia teippejä, alumiinipintaisia teippejä ja höyrynsulkuteippejä. Teippien
käytössä haasteena on tiivistettävän pinnan tasaisuus ja puhtaus sekä nurkkakohdat.
(Laine, 2014)
Tiivistyskorjausten yleistymisen myötä materiaalivalmistajat kehittävät koko ajan uusia
yksinkertaisempia tuotteita. Uusimpia ovat yksikomponenttiset siveltävät tiivistysmassat,
joista on saatu hyviä kokemuksia työmaalta sekä laadunvarmistuskokeilla. Useat
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materiaalivalmistajat järjestävät koulutuksia asentajille ja suunnittelijoille, jotta tuotteen
käyttö tiivistyskorjauksissa onnistuu.

4.2.2.

Kapselointi

Kapseloinnissa rakenne tai sen pinta tiivistetään niin, etteivät epäpuhtaudet pääse
leviämään rakenteen läpi diffuusiolla tai konvektiolla sisäilmaan. Kapselointia voidaan
käyttää haitta-aineiden ja mikrobiperäisten epäpuhtauksien hallintaan. Kapseloinnin
onnistumisen kannalta on oleellista, että kaikki rakenteen halkeamat ja raot saadaan
tiivistettyä ilmavirtausten estämiseksi ja käsiteltäville pinnoille saadaan riittävä
kerrospaksuus kapseloivaa tuotetta, jotta hallittavan epäpuhtauden diffuusio estyy tai
hidastuu riittävästi. Kapselointia voidaan käyttää esimerkiksi ohuen ja huokoisen alalaatan
kohdalla, mikäli alalaatta ei muuten ole riittävän tiivis. Alalaatassa on myös tekniikan ja
mahdollisen alakaton kiinnityksestä johtuvia reikiä. Kaksoislaattapalkistorakenteen
ylälaatta on usein niin paksu, että yhtenäisen sulkevan kalvon toteuttaminen ei ole
tarpeellista, mikäli rakenteessa ei ole erilaisten haihtuvien ja puolihaihtuvien kemikaalien
tai öljyjen saastuttamia kohtia.
Kapselointiin soveltuvia tuotteita ovat mm. eräät vedeneristemassat, höyrynsulkuepoksit
tai yhtenäiset polyamidipohjaiset höyrysulkukalvot. Pinnan kapselointikorjauksissa on
kiinnitettävä

aina

huomiota

myös

liittymien

ja

läpivientien

tiiveyteen.

Kaksoislaattapalkiston kohdalla katto- ja lattiapintojen kapselointi on yleisintä silloin, kun
rakenteeseen on imeytynyt

haitta-aineita, kuten PAH-yhdisteitä. Haitta-aineiden

kapseloinnissa on aina käytettävä kyseisten haitta-aineiden kapselointiin testattuja ja
suunniteltuja tuotteita. Haitta-aineiden hallinnassa tulee huomioida haitta-ainelähteen
pitoisuus, laajuus, lähteen ja sisäilman välissä olevat vanhat rakennekerrokset, tilan
käyttötarkoitus sekä erityisesti ilmanvaihto.
Kaksoislaattapalkistorakennetta

kapseloitaessa

lattian

pintamateriaali,

mahdollinen

mattoliima ja alustassaan huonosti kiinni oleva tasoitekerros poistetaan puhtaaseen
betonipintaan asti. Kapseloinnin yhteydessä tehtävät tiivistyskorjaukset tehdään pääosin
kapseloinnin päälle (kuva 9) tai tiivistettävien liittymien ylösnostot voidaan tehdä samalla
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tuotteella kuin kapselointi, edellyttäen, että tuotteen joustavuus on riittävä liittymän
tiivistykseen (kuva 10).

Kuva 9. Lattia pinta on tasoitettu ja kapseloitu höyrynsulkuepoksilla laattaan
imeytyneiden PAH-yhdisteiden haihtumisen estämiseksi. Seinien ja pilareiden liittymät
lattiaan on tiivistetty samaan tuoteryhmään kuluvalla butyyliteipillä.

Kuva 10. Lattiapinta on kapseloitu ja lattialiittymät ja läpiviennit on tiivistetty joustavalla
pinnoitemassalla PAH-yhdisteiden haihtumisen estämiseksi.
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4.2.3.

Laadunvarmistus

Ilmatiiveyden parantaminen edellyttää järjestelmällistä ja kattavaa työmaan aikaista
laadunvarmistusta. Ennen kattavien korjauksien aloittamista on tehtävä mallityö
kohteeseen liittyvien korjausten toteutuksesta. Mallityökorjaukset tehdään vastaavissa
olosuhteissa ja vastaavilla työmenetelmillä ja -materiaaleilla kuin varsinainen työ.
Tiivistys- ja kapselointikorjauksia voidaan jatkaa vasta kun mallityö on hyväksytty.
Mallityö hyväksytään aistinvaraisen katselmuksen ja merkkiainetutkimuksen perusteella.
Suunnitelmia ja työmenetelmiä tarkennetaan tarvittaessa mallityön yhteydessä tehtyjen
havaintojen ja kokemusten perusteella.
Ilmatiiveyden parantamiskorjauksissa laadunvarmistuksena tehdään merkkiainekokeita
aistinvaraisten tutkimusten lisäksi (kuvat 11-13). Laadunvarmistuskokeissa tilan paineerona käytetään -10…-15 Pa alipainetta, että paine-ero pysyisi mahdollisimman
samanlaisena eri tutkimuskertojen välillä. Laadunvarmistuskokeet on tehtävä ennen
pintamateriaalien asentamista, että mahdolliset virheet ja vuotokohdat voidaan helposti
paikantaa ja korjata. Lisäksi tiivistysten toimivuus on varmistettava erikseen tehdyn
seurantasuunnitelman mukaisessa aikataulussa. (Rakennustietosäätiö RTS, 2015)
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Kuvat 11-13. Tiivistyskorjauksien laadunvarmistukseen liittyvän merkkiainetutkimuksen
järjstelyt. Tutkittava tila on alipaineistettu erillisen alipaineistajan avulla. Tehtyjä
tiivistyskorjauksia tarkastellaan aistinvaraisesti, merkkisavun ja merkkiaineanalysaattorin
avulla.
4.3. Rakenteen alipaineistaminen

Mikrobien ja muiden epäpuhtauksien kulkeutumista ontelotilasta huonetilaan voidaan
hallita ontelotilan alipaineistuksen avulla (Päkkilä, 2012). Alipaineistus ei yksin ole
riittävä korjausmenetelmä, sillä koneelliseen toimintaan perustuvan ratkaisun riskinä on
alipaineistuksen toimimattomuus. Ontelotilan alipaineistuksen on oltava jatkuvakestoinen
ja sen on toimittava riippumatta rakennuksen eri olosuhteista. Alipaineistus on aina
tehtävä kohdekohtaisten ja yksilöllisten tutkimusten ja suunnitelmien mukaisesti. Mikäli
alipaineistusjärjestelmä toteutetaan ilman riittäviä tutkimuksia ja suunnitelmia, on
epävarmaa, saadaanko järjestelmä toimimaan halutulla tavalla.
Ontelotilan alipaineistus aiheuttaa purkutöitä, joiden laajuus riippuu järjestelmän
toteutuksesta. Alipaineistus voidaan toteuttaa tiheään rajatulla alueella jokaiseen onteloon
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tai vaihtoehtoisesti yhdistelemällä ontelotiloja palkistoihin tehtävin reikien avulla.
Palkistoon tehtävät reiät on sijoitettava palkin keskialueille. Reikien koko ja sijainti
korkeussuunnassa ov valittava siten, etteivät palkin ylä- ja alapinnan teräkset vaurioidu.
Alipaineistuskanavien kulkureitit ja sijainnit on huomioitava sisätiloissa. Vesikatolle
asennettavan poistoilmapuhaltimen sijoitus on suunniteltava siten, että se täyttää riittävät
suojaetäisyydet rakennuksen muuhun ilmanvaihtoon. Alipaineistus on suunniteltava aina
toimimaan rakennuksen oman ilmanvaihdon kanssa ja huomioitava järjestelmän
toiminnasta sisätilaan aiheutuva alipaine. Alipaineistussuunnitelma sisältää tarvittavien
imupisteiden sijainnit ja koot, imupisteistä imettävät ilmamäärät sekä imupisteissä
tarvittavan alipaineen. Lisäksi suunnitelmassa esitetään kohdat ja liittymät, jotka on
tiivistettävä (kuva 14). Alipaineistusjärjestelmän toiminta on varmistettava järjestelmän
asennuksen jälkeen ja säädettävä tasapainossa tilan ilmanvaihdon kanssa. (Asikainen yms.
2008)

Kuva 14. Ontelotilan alipainejärjestelmän imupisteen asentaminen alalaatan kautta,
Vahanen Oy 6.11.2015
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4.4. Orgaanisten materiaalien poistaminen

Kaksoislaattapalkiston ontelotilan orgaanisen materiaalin poistaminen on aiheellista
silloin, kun materiaalin on todettu vaurioituneeksi lähtötietojen ja tehtyjen tutkimusten
perusteella.

Orgaanisten

materiaalien

poistaminen

kaksoislaattapalkistorakenteesta

tarkoittaa orgaanisten eristeiden ja muottilautojen poistamista (kuva 15). Lisäksi
säilytettävien betonirakenteiden pinnat on puhdistettava orgaanisesta materiaalista ja
epäpuhtauksista vaurioalueella. Ontelotilan tyhjennys on raskas korjausmenetelmä, joka
edellyttää orgaanisen materiaalin poistamisen lisäksi huolellista purkutöiden aikaista
pölynhallintaa sekä säilytettävien pintojen huolellista puhdistamista.

Kuva 15. Kaksoislaattarakenteen ontelotilan orgaaniset eristeet ja muottilaudat on
poistettu kauttaaltaan.

4.4.1.

Purkutyöt ja suojaus

Purkutöissä tulee noudattaa RATU-82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden
rakenteiden purku-ohjetta sekä mahdollisten rakenteen sisältämien haitta-aineiden
edellyttämiä vaatimuksia. Ennen purkutöiden aloittamista on laadittava kohdekohtainen
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purkutyösuunnitelma, joka sisältää kohteen purku- ja siivoustyöt, jätteiden siirrot,
kuljetukset ja käsittelyn, pölyntorjunnan, ympäristön ja säilytettävien rakenteiden
suojauksen sekä työntekijöiden suojauksen (RATU-82-0239). Purkualue on osastoitava ja
alipaineistettava, ettei purkupöly pääse leviämään puhtaisiin tiloihin. Säilytettävien
rakenteiden

suojaaminen

unohdetaan usein

rakenteiden

suojaaminen

on

kokonaisvaltaisessa

loppusiivouksen

kannalta

ja

purussa,

riittävän

vaikka

puhtauden

saavuttamiseksi erityisen tärkeää.
Mikrobivaurioituneita rakenteita purettaessa ilmaan vapautuu nopeasti haitallisia määriä
home- ja bakteeri-itiöitä, rihmaston kappaleita ja aineenvaihduntatuotteita. Purkutyössä on
aina käytettävä jotakin suojausmenetelmää työntekijöille sekä työn vaikutuspiirissä
olevien henkilöiden terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Osastointimenetelmä on yleisin
suojausmenetelmä kosteusvaurioituneita rakenteita purettaessa. Sen avulla haitallisten
mikrobien leviäminen purkukohteen ulkopuolelle pystytään estämään tehokkaasti.
Alipaineistajien ja ilmanpuhdistimien avulla kohteeseen luodaan alipaine, joka estää
mikrobipitoisen pölyn leviämisen kohteen ulkopuolelle. Pölynpoistoa voidaan tehostaa
osaston sisällä kohdepoistolaitteilla sekä työvälineissä käytettävillä korkeapaineisilla
kohdepoistolaitteilla.
Suojaustoimenpiteiden

jälkeen

voidaan

aloittaa

rakenteen

purkutyöt.

Kaksoislaattapalkiston orgaaniset eristeet voidaan poistaa ylä- tai alakautta. Purkutyöt
voidaan tehdä piikkaamalla tai timanttisahaamalla betonilaattaa. Ylälaatan purun osalta on
huomioita rakenteen rakennetekninen toiminta, pääterästen sijainti, rakenteen kantavuus
mahdollisen lisäkuorman osalta ja uuden rakenteen korkomaailma. Yläpuolelta tehtävä
purkutyö on työteknisesti helpompaa, sillä ontelotiloissa olevat täyttömateriaalit ovat
helposti puhdistettavissa imuautolla ja työskentely sekä rakenteiden puhdistaminen
lattiatasolta on helpompaa kuin kattopinnalta. Alalaatan rakennetekninen merkitys
rakenteen kantavuudelle ei yleensä ole merkittävä, sillä alalaatan pääasiallisena
tarkoituksena on orgaanisen täytön kannattaminen. Purkutöissä on kuitenkin huomioitava
alalaatan jäykistävä merkitys ja purkaminen on tehtävä alalaattaan tehtävien aukkojen
kautta. Välipohjien purkutöiden

yhteydessä

saatetaan

joutua

purkamaan

myös

väliseinärakenteita. Väliseinät lähtevät yleensä palkin päältä ja sen tukeminen on
huomioitava purkutöiden yhteydessä.
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Välipohjan yläpuolinen purku voidaan tehdä timanttisahaamalla ylälaattaan aukkoja (kuva
16) tai purkamalla ylälaatta kokonaan pois piikkaamalla (kuva 17), riippuen rakenteen
tekotavasta Ontelotilan orgaaniset eristeet poistetaan imuauton avulla. Betonirakenteissa
kiinni olevat muottilaudat on yleensä poistettava mekaanisesti. Alalaatan purkaminen
tehdään piikkaamalla alalaatta pois kokonaan (kuvat 18 ja 19) tai tekemällä alalaattaan
riittävän kokoinen aukko ontelotilan tyhjentämistä varten. Myös alalaatan kautta tehtävän
purkutyön yhteydessä muottilaudat on poistettava mekaanisesti.

Kuvat 16 ja 17. Yläpuolelta kaistoittain ja kokonaan purettu kaksoislaattapalkisto.

Kuvat 18 ja 19. Alapuolelta purettu kaksoislaattapalkisto. Ylälaatan muottilaudoituksia ei
ole vielä purettu

4.4.2.

Puhdistaminen

Orgaanisten materiaalien poiston jälkeen säilytettävät betonipinnat on puhdistettava
huolellisesti. Betonipinnoilla voi olla jäämiä muottilaudoista tai orgaanisesta materiaalista
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(kuva 20 ja 21). Lähtökohtana on poistaa pinnoilta mikrobivaurioituneet materiaalit kuten
muottilaudat ja orgaaninen materiaali sekä mahdollisesti materiaaleihin sitoutuneet
mikrobien aineenvaihduntatuotteet (Kosteus- ja Hometalkoot. 2013). Mekaaninen
puhdistus

voidaan

tehdä

esimerkiksi

hiomalla,

hiekka-,

lasimurske-

tai

kuivajääpuhaltamalla.

Kuva 20. Ylälaatan alapinnasta purettujen muottilautojen jäämiä betonipinnalla

Kuva 21. Kaksoislaattapalkiston ontelotilan muottilaudat on purettu. Ontelotilassa on
pintalaatan valupaperina käytettyä tervapaperin ja eristeen jäämiä.
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Niukkaravinteisen kiviaineksen pintakerrokseen ja huokosiin kulkeutuneet pöly ja muut
epäpuhtaudet toimivat ravinteena siinä kasvavalle homeelle. Materiaalin pintakerrosta
tulee poistaa terveeseen materiaaliin saakka. Rappauksista, tasoitteista ja muista
pintakäsittelyistä puhdistetuilla betoni- ja tiilipinnoilla poistettavaksi pintakerroksen
paksuudeksi riittää yleensä noin 3 - 5 mm. Kevytbetonilla ja kevytsorabetonilla
poistettava pintakerros on paksumpi johtuen materiaalin rakenteesta. Materiaalin
poistaminen suoritetaan mekaanisesti esimerkiksi hiomalla, piikkaamalla tai jyrsimällä.
Pintojen puhdistaminen hiomalla on hankalaa pintojen epätasaisuuden ja työmenetelmien
vuoksi. Erilaiset puhallusmenetelmät on helpompi toteuttaa lattiapinnalta käsin. (Kosteusja Hometalkoot. 2013)
Hiekkapuhalluksessa hienoksi siivilöityä hiekkaa puhalletaan paineilman avulla
rakenteeseen. Hiekkapuhalluksella betonipinnassa olevat epäpuhtaudet saadaan poistettua
tehokkaasti (kuva 22). Purkutöiden yhteydessä vapautuu runsaasti hienojakoista pölyä,
joten on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta ja henkilökohtaisista suojaimista.
Kuivajääpuhallus on hiekkapuhallusta hellävaraisempi puhdistusmenetelmä, eikä siinä
tarvita vesipesun vaatimaa suojaamista. Kuivajää itsessään on kiinteään olomuotoon
saatettua hiilidioksidia jonka lämpötila on -79 astetta. Puhallusaineena käytettävä
hiilihappojää hajoaa höyrynä ilmaan, joten puhdistuksesta ei jää kemikaalijäänteitä tai
kosteutta rakenteisiin (Kärcher Oy, 2006).
Lasimurskapuhallus on hiekkapuhalluksen ja kuivajääpuhalluksen välimuoto. Se ei jätä
puhdistettavalle pinnalle mitään jäämiä mutta eikä aiheuta yhtä voimakasta pölyämistä
kuten hiekkapuhallus. Puhalluksen jälkeiset siivoustyöt on tehtävä huolellisesti, että kaikki
lasimurskajäämät saadaan poistettua.
Kun mekaaninen poistaminen on suoritettu, imuroidaan ja puhdistusharjataan pöly pois.
Imuroidessa on huomioitava, että poistoilma johdatetaan suodatettuna suoraan ulos tai
käyttämällä erikoissuodattimia.
Pintojen desinfiointia ei nykyään suositella. Desinfiointikäsittely ei yksin poista riittävän
tehokkaasti mikrobeja, niiden itiöitä tai aineenvaihduntatuotteita, vaan ne jäävät käsittelyn
jälkeen pinnalle ja ilmaan ja mahdollistavat näin epäpuhtauslähteen jatkossakin.
Desinfiointiaineella voidaan jopa lisätä rakenteessa olevien mikrobien mikrobitoksiinien
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tuotantoa ja muuttaa mikrobistoa haitallisemmaksi, mikäli rakenne kastuu korjausten
jälkeen.

Purkutöiden

hajunpoistotuotteella,

jälkeen
mikäli

betonipinnat

betonipinnoissa

voidaan
on

edelleen

käsitellä

hapettavalla

aistittavissa

selkeää

mikrobiperäistä hajua. Hajunpoistoon käytettävät tuotteet ovat tyypillisesti myös
desinfioivia. Desinfioivista aineista ei saa jäädä kemikaalijäämiä käsiteltäville pinnoille ja
niiden käyttöä on harkittava tarkkaan. (Kosteus- ja Hometalkoot, 2013)

Kuva 22. Ontelotila on puhdistettu mekaanisesti ja hiekkapuhaltamalla.

4.4.3.

Uusi rakenne

Välipohjan uuden rakennetyypin valintaan vaikuttaa purkumenetelmä (ala- tai
yläpuolelta), rakenteen palon- ja ääneneristävyysvaatimukset. Yläpuolelta puretun
rakenteen ontelotilaan on helppo asentaa puhallusvilla. Puretun ylälaatan kohdalle on
suositeltavaa asentaa liittopelti ja valaa uusi yhtenäinen betonilaatta (kuva 23, 24 ja 25).
Joissakin tapauksissa uusi pintalaatta on valettu ontelotilaan asennettujen eristeiden päälle.
Tässä korjausvaihtoehdossa on huomioitava pintakuorman siirtyminen alalaatalle sekä
rakennekosteus. Vaihtoehtoisesti kansirakenne voidaan tehdä levyrakenteisena puu- tai
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teräsrangan varaan, mutta kyseisen rakenteen liittymien ja läpivientien tiivistäminen on
haasteellista.

Kansirakenne on tehtävä mahdollisimman tiiviiksi, ettei ontelotilaan

mahdollisesti jäävät epäpuhtaudet pääse kulkeutumaan sisäilmaan (Asikainen yms. 2008).

Kuva 23 ja 24. Liittopellin asennus vanhojen teräsbetonipalkkien päälle

Kuva 25. Esimerkkiratkaisu välipohjan rakennetyypistä ylälaatan purun jälkeen.
Alapuolelta purettu rakenne korjataan palkkien alapintaan asennettavilla teräs- tai
puurangoilla
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ja

levytyksellä

(kuva

26).

Asennusteknisistä

syistä

lämmön-

ja

ääneneristeenä on käytettävä levyvillaa. Alalaatan levytystä suunniteltaessa on
huomioitava rakenteen palonkestävyys.

Kuva 26. Esimerkkiratkaisu välipohjan rakennetyypistä alalaatan purun jälkeen.
Molempien korjausmenetelmien osalta on huomioitava ulkoseinällä kulkevan kehäpalkin
aiheuttama kylmäsilta, jolloin palkiston sisäpintaan saattaa tiivistyä kosteutta. Kylmäsillan
poistaminen ja rakenteen rakennusfysikaalinen toiminnan varmistaminen on mahdollista
tehdä julkisivun ulkopuolisella lämpörappauksella, jonka avulla rakenteen lämpötilaeroja
saadaan tasattua (Asikainen yms. 2008).
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5. KORJAUSMENETELMÄN VALINTA

5.1. Yleistä

Ympäristöopas 29:ssä on esitetty kolmetasoinen korjausmenetelmien luokittelu, jonka
avulla korjauksen laajuus voidaan määrittää. Ne ovat rakenteiden ja materiaalien
uusiminen, rakenteen kapselointi tai pintojen puhdistus ja desinfiointi tai kemiallinen
käsittely. Korjaustavat on jaettu eri tasoon rakenteen vaurioitumisasteen mukaan.
Näkyvästi vaurioituneiden rakenteiden ja materiaalien uusiminen on ensisijainen
korjaustapa.

Kapselointia

käytetään,

kun

rakenne

on

vähäisesti

vaurioitunut.

Vaihdettavissa olevat rakenteet pyritään tällöinkin uusimaan. Kolmas luokka on pintojen
puhdistus ja mahdollinen desinfiointi tai kemiallinen käsittely. Kolmannessa luokassa
olevat menetelmät, eivät ole kuitenkaan varsinaisia korjausmenetelmiä eivätkä
nykykäsityksen mukaan poista haittoja tai ole suositeltava toimenpide. Korjausmenetelmä
on usein korjaustyön laajuuden ja kustannusten kompromissi. (Ympäristöministeriö,
1997b)
Tässä opinnäytetyössä esitettyjen menetelmien perustana hyödynnetään Ympäristöopas 29
esitettyä menetelmää. Luokittelua on kehitetty edelleen vastaamaan nykypäivänä käytössä
olevia korjausmenetelmiä ja tuotteita. Esitetty luokittelu on neliportainen ja se jaetaan eri
tasoihin rakenteen vaurioitumisasteen mukaan.

5.2. TASO 1: Ilmatiiveyden parantaminen

TASOn

1

mukaiset

rakenteen

ilmatiiveyden

parantamiskorjaukset

soveltuvat

käytettäväksi silloin, kun rakenteet ovat vaurioituneet vähän ja ne pystytään pysyvästi
kuivattamaan eikä siihen kohdistu aktiivista tai jatkuvaa kosteusrasitusta. Paikallisia
vaurioita voi olla esimerkiksi välipohjan ontelotilan ulkoreunoilla, joihin muodostuu
kylmäsilta ja sen myötä ajoittaista kosteuden tiivistymistä tai vanhojen, pienimuotoisten
vuotovaurioiden tai korjausten jäljiltä vaurioin reuna-alueille jääneitä kasvustojen jäämiä.
Myös kohteissa, joissa ei ole ilmennyt sisäilmaongelmia, voidaan tiivistyskorjauksella
esimerkiksi

peruskorjauksen

yhteydessä

varmistaa,

että

sisäilmaongelmia

ei

tulevaisuudessakaan ilmene, edellyttäen, että välipohjan yli ei saisi syntyä voimakasta
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alipainetta. Tässä korjaustavassa keskitytään liittymien, läpivientien ilmatiiveyden
parantamiseen luvussa 4.2 esitetyin menetelmin sekä tarvittaessa pinnan kapselointiin.
Kuvassa 27 on esitetty TASOn 1 korjaustöiden etenemisen työvaiheet.

Kuva 27. TASO 1:n korjaustöiden etenemiskaavio

5.3. TASO 2: Ilmatiiveyden parantaminen ja alipaineistaminen

Kaksoislaattapalkiston ontelotilan alipaineistaminen yhdessä rakenteen ilmatiiveyden
parantamiskorjausten kanssa on suositeltava korjaustapa silloin, kun rakenne ei ole pahoin
vaurioitunut ja rakenteen painesuhteet ovat hankalasti hallittavissa. TASO:n 2
korjausmenetelmää voidaan käyttää samanlaisten rakenteiden ja vaurioiden kanssa kuin
TASOn 1 korjausmenetelmää. Alipaineistamisella saadaan lisävarmuutta ontelotilan
epäpuhtauksien kulkeutumisen estämiseen. Kuvassa 28 on esitetty TASOn 2
korjaustöiden etenemisen työvaiheet.
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Kuva 28. TASO 2:n korjaustöiden etenemiskaavio

5.4. TASO 3: Orgaanisten materiaalien osittainen poistaminen

Paikallisesti kosteusvaurioituneissa kohteissa korjausmenetelmänä voidaan soveltaa sekä
orgaanisten materiaalien poistoa, että tiivistyskorjauksia riippuen vaurion vakavuudesta.
Korjausmenetelmien rajaaminen vaurioituneen alueen mukaan voi olla haastavaa, mikäli
vaurioille ei löydy selkeää syytä. ”Sekamenetelmiä” käytettäessä orgaanisen täytön kunto
ja mahdolliset vauriot on tutkittava järjestelmällisesti, jotta purkualueen laajuus saadaan
määriteltyä riittävän tarkasti. Purkualue on ulotettava 0,2-0,5 metrin etäisyydelle
vaurioituneen materiaalin ohi terveeseen materiaaliin asti (Ympäristöministeriö, 1997).
Kantavien palkkien väliin jääviä onteloita on luonnollista käyttää purkualueen rajana.
Purkutyölaajuus on varmistettava eri asiantuntijaryhmän katselmuksella ja tarvittavilla
tutkimuksilla. Katselmuksessa varmistetaan purkutyön riittävä laajuus ja työmenetelmien
toimivuus aistinvaraisesti ja tarvittavilla mikrobinäytteillä. On myös huomioitava, että
rakenteen liittymät ja läpiviennit on tiivistettävä sekä säilytettävien ontelotilojen että
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puhdistettujen ontelotilojen kohdalla. Lisäksi rakenteen korjausmenetelmäksi on valittava
ratkaisu, joka mahdollistaa samat korkotason kuin vanhassa, säilytettävässä rakenteessa.
Osittaista purkamismenetelmää käytettäessä kiinteistönomistajalla tulee jäädä korjausten
jälkeen selkeä tieto mistä alueelta orgaaniset materiaalit on poistettu ja missä on tehty
tiivistyskorjauksia. Kuvassa 29 on esitetty TASOn 3 korjaustöiden etenemisen työvaiheet.

Kuva 29. TASO 3:n korjaustöiden etenemiskaavio

5.5. TASO 4: Orgaanisten materiaalien poistaminen

Pahoin

vaurioituneet,

kastuneet

materiaalit

on

lähtökohtaisesti

poistettava.

Kaksoislaattarakenteen orgaaniset materiaalit on poistettava kokonaisuudessaan, silloin
kun ne on tutkimusten perusteella todettu selvästi vaurioituneiksi. Selvästi vaurioitunut
materiaali on yleensä kastunut ulkopuolisen kosteuden johdosta, esimerkiksi putki- tai
viemärivuodon tai mahdollisten vesikattovuotojen johdosta. Rakennusaikainen kosteus ei
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aina aiheuta mikrobivaurioita orgaanisiin materiaaleihin vaan se riippuu betonin vesisementtisuhteesta ja rakenteen kuivumisolosuhteista. Kokonaisvaltaiseen orgaanisten
materiaalien

poistoon

päädytään

yleensä

kohteen

peruskorjauksen

yhteydessä.

Orgaanisten täyttömateriaalien ja muottilautojen poisto ei yksin takaa laadukasta sisäilmaa
vaan korjausten onnistumisen varmistamiseksi on lisäksi tehtävä uusien pintojen ja
säilytettävien pintojen tiivistyskorjaukset. Kuvassa 30 on esitetty TASOn 4 korjaustöiden
etenemisen työvaiheet.

Kuva 30. TASO 4:n korjaustöiden etenemiskaavio

6. KORJAUSTEN JÄLKEINEN LAADUNVARMISTUS

Korjausten jälkeisen laadunvarmistuksen tavoitteena on varmistaa, että korjaustyöllä on
saavutettu tavoiteltu hyvä sisäilman laatu korjaustöiden jälkeen. Lisäksi tavoitteena on
arvioida tarvittavien korjausten laajuutta ja dokumentoida eri purku- ja korjausvaiheet
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hankkeen aikana, katselmoida tehtyjä korjauksia, arvioida ja varmistaa kohteen korjausten
onnistumista

korjausvaiheittain

hankkeen

aikana

sekä

seurantajakson

ajan.

Laadunvarmistus on tehtävä korjausmenetelmästä ja -laajuudesta riippumatta.
Sisäilmakorjauksen jälkeen sisätiloissa tehdään perusteellinen pölyttömäksi siivous
homepölysiivouksen periaatteita noudattaen. Yleisesti urakoitsija vastaa loppusiivouksen
toteutumisesta, sisäilma-asiantuntija tarkastaa siivoustason ja ottaa tarvittavat pölynäytteet
sekä laatii kirjallisen dokumentin. Korjausten valmistumisen jälkeen kohteessa tehdään
normaali rakennussiivous. Tämän jälkeen tehdään ilmanvaihtolaitteiden ja kanavien
puhdistus, suodattimien vaihto ja päätelaitteiden puhdistus ja tilojen pölyttämäksi siivous
homepölysiivouksen periaatteita noudattaen. Pölyttömäksi siivouksen onnistuminen
varmistetaan silmämääräisellä arvioinnilla sekä pölymäärämittauksilla. (Työterveyslaitos,
2016)
Ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotus ja säätö tehdään korjaustöiden valmistuttua, ennen
rakennuksen käyttöönottoa. Rakenteiden parantunut tiiveys sekä välipohjissa että
yläpohjassa vaikuttaa kerrosten välisiin ilmavirtauksiin ja paine-eroihin. Jatkuvatoimisten
paine-eromittareiden avulla voidaan varmistaa, että korjattujen tilojen painesuhde
ulkoilmaan ja muihin kerroksiin nähden on lähellä 0 Pa. Ilmanvaihdon säätötoimenpiteistä
laaditaan kirjallinen mittausraportti LVI-asiantuntijan toimesta.
Korjaustyön
tarkastus,

jälkeiseen

rakenteiden

laadunvarmistukseen
ilmatiiveyden

kuuluu

tarkastus,

käyttäjäkysely,

sisäilman

siivoustason

olosuhdemittaukset

ja

ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden tarkastus. Laadunvarmistuksessa on oltava mukana
kiinteistön omistaja, käyttäjä, rakenne- ja LVI-alan asiantuntija sekä sisäilma-asiantuntija.
Lisäksi terveydenhuollon ammattilainen voi olla mukana arvioimassa korjausten
terveydellisiä vaikutuksia. Korjausten onnistumisen seurantaa on suositeltavaa tarkastaa
suunnitelmallisesti

pitkällä

aikavälillä

erikseen

laaditun

seuranta-

ja

laadunvarmistussuunnitelman mukaisesti.

7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Kaksoislaattapalkistot ovat olleet aikakautensa keksintö. Rakenteet on tyypillisesti
toteutettu huolellisen suunnittelun ja tarkan toteutuksen avulla. Tänä päivänä
rakentamiselle asetetut tiukat aikataulut eivät mahdollista vastaavanlaisten, moniosaisten
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ratkaisujen rakentamista. Myös suunnittelun resurssit ovat rajalliset. Luonnonmateriaalien
ja teollisuuden sivutuotteiden tai jätteiden käyttö rakentamisessa oli tavanomaista ja
vaatimus materiaalien mikrobiologiselle puhtaudelle olivat väljemmät kuin nykyään.
Kaksoislaattapalkiston korjausmenetelmiä on useita, kuitenkin menetelmän valinta ja sen
oikeanlainen toteutus ovat haasteellisia. Rakenteen korjaustavan valinnassa ei ole syytä
varmuuden vuoksi päätyä ontelotilojen orgaanisen materiaalin poistamiseen vaan
korjaustavan valintaan on oltava hyvät ja riittävät perusteet. Haastetta korjaustavan
valintaan aiheuttaa vaurion laajuuden määrittäminen ja arviointi. Yleisin syy korjausten
epäonnistumiseen on liian suppea korjaus tai se, että vauriota ei ole poistettu. Riittävän
kattavan

kuntotutkimuksen

merkitystä

ei

voi

liikaa

korostaa.

Sen

avulla

korjaustoimenpiteet saadaan rajattua kohdekohtaisesti eikä korjauksista tule turhan
raskaita tai toisaalta liian kevyitä. Erityisesti osittaiset korjaustavat ja rakenteiden
tiivistäminen saattavat aiheuttaa epävarmuutta käyttäjissä. Kuitenkaan kattavien
purkutoimenpiteidenkään avulla ei voida luotettavasti varmistua sisäilman puhtaudesta,
mikäli rakennusaikainen suojaus ei ole ollut riittävä tai liittymien ilmatiiveyttä ei ole
parannettu.
Rakenteen peruskorjauksen yhteydessä ei ole syytä automaattisesti päätyä ontelotilojen
orgaanisen materiaalin poistamiseen, vaan on selvitettävä orgaanisen materiaalin kunto ja
sen merkitys sisäilman laatuun. Korjaustavan valintaan on oltava hyvät ja riittävät
perusteet. Valitsemalla kevyin (TASO 1) korjausmenetelmä on varmistuttava, että
tiivistyskorjaukset ovat kohteeseen sopivat ja toimivat. Tiivistyskorjausten alkuvaiheen
mallikorjauksilla ja niiden pohjalta mahdollisten suunnitelmien päivittämisellä on suuri
merkitys korjausten onnistumiselle. Korjaustöitä tulee valvoa ja seurata tavanomaista
tarkemmin. Kuitenkaan TASOn 4 korjaustavan valintakaan ei annan takuita, että ongelma
poistuu. Purkutöiden hallittavuudella ja säilytettävien rakenteiden puhtaudella sekä
loppusiivouksella voidaan vaikuttaa korjaustöiden onnistumiseen.
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