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JOHDANTO
Tyyppitalojen historia Suomessa alkaa 1922, jolloin Sosiaalihallitus tilasi
maatilarakennusmalliston arkkitehti Elias Paalaselta. Vuosikymmenen lopulla
Asuntohallitus julkaisi maatilojen tyyppitalokokoelman. 1934 Elias Paalanen sai
Sosiaalihallitukselta toimeksiannon suunnitella kaupunkeihin soveltuvan
tyyppitalomalliston, yhteensä 12 rakennusmallia. 1936 aloitti Alvar Aalto
standardoidun talojärjestelmän suunnittelun A. Ahlrström osakeyhtiölle. Vuoden
-42 alkupuolella Suomen arkkitehtiliitto oli perustanut arkkitehtien
talkoojärjestön, Jälleenrakennustoimiston. Maatalousseurojen Keskusliitto tilasi
Jälleenrakennustoimistolta vuonna 1943 sarjan asuntotyyppejä, asuntojen oli
oltava vaiheittain laajennettavissa.
Sotien aikana ja heti niiden jälkeen luotuja lähinnä rintamasotilaiden ja
evakkojen tarpeisiin tarkoitettuja tyyppitaloja alettiin kutsumaan
rintamamiestaloiksi. Suurimmilla kaupungeilla oli omaa
tyyppipiirustussuunnittelua ja Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriön
rakennusasiain osasto KYMRO julkaisi 1944 yhdeksän talotyyppiä
asutuskeskusten tarpeisiin. Suunnittelijoina toimivat arkkitehdit Aulis Blomsted
ja Yrjö Lindegren jotka olivat maan johtavia asuntosuunnittelijoita. Talojen tuli
olla helposti rakennettavia, rakenteiltaan ja yksityiskohdiltaan yksinkertaisia,
energiataloudellisia ja ilmanvaihdoltaan hallittuja. Pääomaköyhässä
maassamme talojen tuli myös soveltua ns. hartiapankkirakentamiseen.
Vaikka rintamamiestalon tyyppimallistoja oli lukuisia, mallit muistuttivat toisiansa
varsin paljon. Talot olivat selkeitä, perinteestä irtautuvia ja uudenaikaisia
omakotitaloja. Rintamamiestalot yleistyivät nopeasti ja tyypit säilyivät
parikymmentä vuotta maaseudun ja esikaupunkien yleisimpänä talomallina.
Talvisodassa tuhoutui suomesta 100000 asuntoa. Sodan jälkeen oli lisäksi
asutettava 400000 karjalan evakkoa. Rintamamiestalot suunniteltiin ja
rakennettiin talvisodan jälkeisinä vuosina, jolloin vielä sotaa käyvään maahan ja
sotien runtelemaan maahan piti nopeasti saada valtava määrä uusia
rakennuksia. Maassa oli puute kaikesta niin pääomista,
rakennusmateriaaleista, ammattitaitoisesta työvoimasta kuin pätevistä
rakennussuunnittelijoista. Jälleenrakennustyö keskittyi 1941 – 1944
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paluumuuttajien asuttamiseen, muun Suomen ollessa rakennuskiellossa. Muu
rakentaminen oli sallittua vain poikkeusluvalla.
Rintamamiestalot vastasivat hyvin sen aikaisia toiminnallisia ja terveellisyys
tarpeita. Rakenteet olivat käytännöllisiä ja toimivia. Taloihin suunniteltiin vain
tarpeellisiksi katsottuja toimintoja. Monissa taloissa oli vessa mutta talot
eivät sisältäneet varsinaisia peseytymistiloja. Taloja on vuosien ja
vuosikymmenien aikoina korjailtu ja laajenneltu, niihin on lisätty peseytymis- ja
vaatehuoltotilat tyypillisesti kellarikerrokseen, maanpäälliseen laajennukseen,
ullakolle tai erilliseen piharakennukseen. Talojen rakenteita ja pinnoituksia on
uusittu ja muunneltu. Nykyiset hygienia- ja lämpövaatimukset ovat tuoneet
talojen sisälle huomattavan lisäkosteuskuorman.
Monissa kaupungeissa yhtenäiset rintamamiestaloalueet on nykyisin suojeltu
eriasteisilla suojelumääräyksillä. Tämä vanha historia ja suojelumääräykset
yhdessä lisäävät tämän talotyypin ja yksittäisen rintamamiestalon saneerauksen
vaativuutta. Tämä koskee myös energiasaneerausta.
Rintamamiestalojen suuren määrän vuoksi on rakennustyypin
saneerausohjeella tämän rakennuksen lisäksi myös yleisempää merkitystä.
Esimerkkitalomme on Oulussa, Karjasillan kaupunginosassa sijaitseva vuonna
1945 – 1946 rakennettu tolpparunkoinen ja purueristeinen. hyvin tyypillinen
rintamamiestalo. Rakennus tuli saneerattavaksi omistajavaihdoksen myötä
kesällä 2011. Rakennuksen myyjäpuolena oli talon alkuperäinen rakentaja ja
asukas. Pyrimme suunnittelemaan saneerauksen rakennuksen alkuperäistä
arkkitehtuuria ja talon henkeä kunnioittaen. Talon käytettävyyttä, sen
sisäilmastoa ja energiataloutta parannettiin samalla kun mahdolliset
mikrobivaarat eliminoitiin. Tutkin myös millaisilla edellytyksillä rakennus
saataisiin matalaenergialuokkaan ja mitä täytyisi muuttaa jos talosta haluttaisiin
passiivitalo.
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2 TILASUUNNITTELU RINTAMAMIESTALOSSA
Kun tilasuunnittelu on toteutettava jo olemassa olevien puitteiden sisällä eikä
yleensä ole varaa tai mahdollisuuksia suuriin laajennuksiin on suunnittelijan
luovuus koetuksella. Rintamamiestalot ovat kuitenkin kiitollisia
suunnittelukohteita; niiden perusarkkitehtuuri on selkeää, hallittua ja tervettä.
Talot rakentuvat sen keskellä olevan, lämmityksen ja ilmanvaihdon hoitavan
hormiryhmän ympärille, ulkoseinää ikkuna/ovimahdollisuuksineen on joka
huoneessa – vaikka toisaalta julkisivujen lisäaukotuksen kanssa on oltava
varovainen ja usein se on myös rakennussuojelun kannalta ongelmallista..
Tilasuunnittelun kannalta tässä talomallissa on usein ratkaisevaa eteisen ja
portaan sijoitus asuintiloihin nähden. Portaat eivät ole nykyisten porrasnormien
mukaisia, jyrkät ja ahtaat nousut eivät sovellu hyvin ainakaan vanhenevan
väestön käyttöön. Hallitun ilmanvaihdon ja poistoilman lämmön talteenoton
vaatimat lisähormistot ovat tekniikan kannalta vaativimpia toteuttaa.

Esimerkkitalossamme ullakkokerroksen vielä kylmillään olleet sivuvintit otettiin
käyttöön yläkerran pesuhuone/wc-tiloina, laajennettuna makuuhuoneena ja
6

lämpimänä vaatehuoneena. Ensimmäisen kerroksen vanha (joskaan ei
alkuperäinen) kuisti purettiin, uusi kuisti tehtiin rakennuksen länteen ja iltaaurinkoon avautuvan pihan puolelle. Samalla kuistin päälle tehtiin
ullakkokerroksen suurimpaan makuuhuoneeseen avautuva parveke.
Ensimmäisen kerroksen pieni ja pimeä vessa laajennettiin ikkunalliseksi.
Oleskelutilat tehtiin yhdeksi jatkuvaksi, hormiryhmän ympäri käveltäväksi tilaksi,
johon sijoittuvat keittiö, ruokailutila ja varaavalla takkauunilla varustettu
olohuone.

Kellarikerrosta syvennettiin nykyisestä noin 190 cm:stä 215 cm:n.
Rakennuksen ympärille on kaivettu salaoja kellarin ja rakenteiden
kuivattamiseksi. Kellarin lattian alle asennettiin lisä salaoja, joka liitettiin
ulkopuolen salaojaan saunan lauteiden alle sijoitetun kaivopumpun välityksellä.
Kellarin lattian lämpöeristyksen ja kapillaarisen vedennousun katkaisun
hoitaa 20 cm paksu Superdrän levytys, jonka päälle valettiin uusi
teräsbetoninen alapohja. Kellarin maanalaisten seinäosien ulkopuolelle
asennettiin 100 mm vahvuinen Superdrän levytys.
Kun kellarin syvennys ja kuivattaminen oli järjestetty, oli kellarissa yli 60 m2
ensiluokkaiseen asumistarkoitukseen sopivaa lisäneliömetriä. Kellariin
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sovitettiin saunaosasto lasiseinineen ja poreammeineen. Saunaosasto on
yhteydessä laajaan takkahuoneeseen, sieltä on portaat ensimmäiseen
kerrokseen ja suora yhteys ulos. Kellariin sijoittuu myös pyykinkuivatustilalla
varustettu kodinhoitohuone, pieni puuvarasto, kylmäkellari, wc ja vanhaan
pannuhuoneeseen sijoittuva tekninen tila. Teknisen tilan öljypannu poistettiin,
tilalle asennettiin maalämpöpumppu ja samaan tilaan sopi myös pyörivällä
kennolla varustettu ilmanvaihtokone.
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3 LAADUNOHJAUS SUUNNITTELUSSA JA TOTEUTUKSESSA
Suunnittelun alkuvaiheessa luodaan yhdessä rakennuttajan kanssa selkeät
tavoitteet mihin ollaan pyrkimässä. Tavoitteiden asettaminen lähtee liikkeelle
olemassa olevan tilanteen analyysistä. Tutkitaan mahdollisimman tarkasti
millaisen rakennuksen kanssa ollaan tekemisissä. Selvitetään rakennuttajan
toiveet ja tarpeet ja peruskorjaamisessa käytettävien taloudellisten resurssien
määrä. Kokonaiskuvan selkiytymisen jälkeen voidaan alkaa hakea vaihtoehtoja
parhaan mahdollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi.

3.1 Energiatalous suunnitteluvaiheessa
Millaisiin tulevaisuuden energiakustannuksiin ollaan valmiita sitoutumaan ja
toisaalta

miten

määrittelevät

suurella

suurelta

panostuksella
osin

niihin

päästään?

peruskorjaushankkeen

Nämä

asiat

energiataloudellisen

kokonaisuuden. Tällä hetkellä rakennuslaki ei määrittele millään tavalla
vanhojen

rakennusten

energian

kulutusta

peruskorjausvaiheessa

eli

hankkeeseen ryhtyvä määrittelee itse yhdessä asiantuntijoidensa kanssa
millaisilla ratkaisuilla edetään. Kokonaisuuden kannalta, jos tarkastellaan
pelkästään hankkeeseen ryhtyvän taloudellista näkökulmaa, tähän kohteeseen
ei kannata lähteä tekemään sellaisia investointeja joiden teoreettinen
takaisinmaksuaika on yli 15 muiden kuin rakenteellisten korjausten osalta.
Rakenteellisten

korjausten

pitkäaikaistarkastelu

suhteessa

investoinnin

suuruuteen vaikuttaa merkittävästi panostuksen suuruuteen. Vaippa- ja
runkorakenteet kestävät hyvän peruskorjausohjelman ja käyttöikätavoitteen
asettamisen avulla helposti 40 vuotta mutta tekniset laitteet vanhenevat ja
kuluvat loppuun 15-vuoden sisällä. Tässä kohteessa vaipparakenteiden kevyt
energiakorjaus on kustannustehokas ja hyvin kannattava elinkaariasettelun
näkökulmasta.
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3.2 Tilasuunnittelun yksinkertaisuus
Yksinkertaiset ratkaisumallit ovat yleensä edullisia ja kestävimpiä. Tällaisen
ajattelumallin saattamiseksi tämän hetken monimuotoiseen
rakentamiskulttuuriin ja arkkitehtuuriin on haasteellista. Ihmiset haluavat tehdä
asumansa ympäristön monimuotoiseksi myös tilasuunnittelun näkökulmasta.
Tämän peruskorjaushankkeen perusajatuksena on ollut pitäytyä
mahdollisimman pitkälle olemassa olevan vaipan sisällä ja saada tilasuunnittelu
toimivaksi ilman suuria ulkopuolisia tilalaajennuksia.

3.3 Rakenteet
Alapohjan lämmöneristyksen

hoitaa

ja kapillaarisen kosteuden nousun

katkaisee 20 cm paksu Superdrän kerros.

Ulkoseinistä poistetiin pintakerros ja sen alla ollut huokoinen kuitulevy.
Ulkoseinien lämmöneristystä parannettiin

seinän sisäpintaan asennettavalla

kipsilevypintaisella polyuretaanilevyllä. Tämä rakenne ei kohtuuttomasti lisää
ulkoseinän paksuutta eikä se näin vie paljon pois sisätilaa. Polyuretaanilevyn
hyvän lämmöneristysominaisuuden vuoksi eristepaksuus pysyy ohuena ja
kipsilevy ei tarvitse koolausta, kun se on jo tehtaalla kiinnitetty polyuretaanilevyn
pintaan. Polyuretaanilevyllä saavutetaan myös hyvä ilmatiiveys, kun saumat
vaahdotetaan

polyuretaanivaahdolla

seinärakenteeseen

höyrynsulku.

tiiviiksi.

Vanhassa

Samalla

saadaan

seinärakenteessa

ei

ole

höyrynsulkua, vaan tiivistepaperi, joten sitä vaaraa että rakenteessa olisi kaksi
höyrynsulkua ei synny.

Ongelmakohdan

tekee

välipohjien

palkit,

jotka

menevät

asennettavan

polyuretaanilevyn läpi. Asennus vaatii mittatarkkojen levyjen tekoa ja kaikkien
saumojen täyteen vaahdottamista. Levyn ja palkin sauman paksuus pitää
asennuksen alussa kokeilemalla todentaa. Liian pieni sauma ei välttämättä
täyty joka paikasta ja liian suuri sauma ei kuroudu vaahdolla umpeen.
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Yläpohjan eristepaksuutta ei voitu kasvattaa kovin paljoa ilman että ylimmän
kerroksen huonekorkeus ja ullakkotilan tuuletus kärsii siitä. Yläpohjaan palkkien
väliin vaahdotettiin kiinni 100mm polyuretaanilevy ja alapintaan 70mm
paksuinen alumiinipintainen polyuretaanilevy. Alumiinipintainen polyuretaanilevy
kiinnitettiin

sisäpuolelta

runkoon.

Saumat

vaahdotettiin

ja

teipattiin

alumiiniteipillä. Läpivientien kohdalla tiivistykseen kiinnitettiin erityistä huomiota.
Huolellisesti tehtynä näistä materiaaleista saatiin hyvin ilmatiivis rakenne jonka
höyrynsulku on huippuluokkaa.
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4 LAATUVAATUMUSTEN ASETTAMINEN
Laatukriteereiksi peruskorjaushankkeessa voidaan asettaa kaikki tai ainakin
tarkastella seuraavia osa-alueita:

1. energiataloudellisuus
2. kokonaistaloudellisuus
3. terveellisyys
4. turvallisuus
5. tiiveys
6. toimivuus
7. tilasuunnittelun näkökulma
8. esteettisyys
9. liikuntaesteettömyys
10. jälleenmyyntiarvo
11. elinkaari
12. käytettävyys
13. arkkitehtuuri.

Rintamamiestalon alkuperäinen arkkitehtoninen suunnittelu asettaa omat
rajoitteet

laatuvaatimukselle.

Peruskorjauksen

ehdottomiksi

peruslaatuvaatimuksiksi täytyy asettaa vähintään terveellisyys ja turvallisuus.
Taloudellinen kokonaistarkastelu eli millaisin rakenteellisin ja teknisin ratkaisuin
hanketta

lähdetään

suunnittelemaan

jotta

ei

”tuhlata”

resursseja.

Energiataloudellisten laatuvaatimusten suhteen täytyy olla varovainen, koska
jos tavoitellaan liian korkea tasoa tällä alueella, tulee peruskorjauksesta herkästi
liian

kallis

verrattuna

kokonaan

uuden

rakentamiseen.

Tällaisissa

rintamamiestaloissa on myös peruskorjauksen jälkeenkin oltava tietynlainen
”vanhuus ja ajan henki” joka kuuluu tälle talotyypille ja rintamamiestaloalueille.
Tavoitteeksi

energiataloudellisesti

voitaneen

asettaa

tämän

uudisrakentamisen vertailutaso ja korkeintaan matalaeregiataso.
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hetken

5 TEKNISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUS TALOUDELLISESTI
Tekniset ratkaisut ovat yleensä ammattilaisten suunnittelemana ja käyttämänä
toimivia mutta jos monimutkaisia järjestelmiä ei osata tehokkaasti käyttää,
syntyy taloudellisesti kannattamattomia ratkaisuja. Perusratkaisuna koneellinen
ilmanvaihto varustettuna lämmöntalteenotolla jossa vuosihyötysuhde noin 70 %
on todennäköisesti hyvä ratkaisu eikä liian kallis valinta.

Tälle tontille ei ollut saatavissa kaukolämpöä. Esitimme lämmitysratkaisuksi
sähkölämmitystä siten, että rakennuksessa on oma massavarain johon voidaan
liittää puulämmitteisten tulisijojen lämmön siirto. Tarvittaessa aurinkokeräimet
yhdistettynä
Taloudellisesti

massavaraimeen
näiden

toisivat

laitteiden

uusiutuvaa

takaisinmaksuaika

energiaa

taloon.

tämän

hetken

sähköenergian hinnoilla on aika pitkä.

Monia esittämiämme vaihtoehtoja harkittuaan päätyi rakennuttaja maalämmön
kannalle. Tontille porattiin 180 m syvä porakaivo ja kellarin tekniseen tilaan
asennettiin maalämpöpumppu. Maalämpöä voidaan hyödyntää myös talon
kesäaikaisessa jäähdyttämisessä. Valaistuksen järjestäminen led-valaisimilla on
hyvin kannattavaa koska kaikki valaisimet uudistetaan.
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6 Terveen rintamamiestalon tunnusmerkkejä
Puruerieteisen

taloon

liittyy

monia

asioita,

joita

ei

tarvitse

arvioida

uudisrakentamisessa. Kutterin- ja sahanpuru aika monessa tapauksessa
sisältää eloperäisenä materiaalina tietyn määrän mikrobeja ja varsinkin
kosteuden

vaurioittamana

eristeet

täytyy

vaihtaa.

Arvioitaessa

vanhan

purueristeisen rakennuksen terveellisyyttä tunnusmerkkinä voidaan käyttää
seuraavia kriteereitä:
•

vesikatto ei ole vuotanut

•

räystäät ovat riittävän pitkät

•

ikkunapellit eivät ole päästäneet vettä seinärakenteeseen

•

maanpinnan korkeus on riittävä puurakenteisiin nähden

•

maanpinnan kallistukset ovat hyvät

•

kellarin rakenteissa ei ole ”tojax-eristeitä”

•

salaojitus on olemassa ja toiminut

•

ei ole routavaurioita

•

ei ole jatkuvia vesiputkivuotoja

•

rakennuksessa ei ”haise” pahalle

•

kellarin rakenteet ovat kuivia

Luettelo on aika ”vaativa” eli mistä löytää tällaisen vanhan rintamamiestalon
jossa täytyvät kaikki em. kohdat?
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7 ENERGIASELVITYS JA VAIHTOEHDOT
Tässä työssä tarkasteltiin rakennuksen energian kulutusta neljällä erilaisella
rakenne- ja tekniikkatasolla.
•

Ensimmäisessä

vaihtoehdossa

tarkasteltiin

rakennusta

nykyiset

määräykset täyttävillä A-energialuokkaan tähtäävillä rakenteilla ja
tekniikalla.
•

Toisessa vaihtoehdossa tutkittiin mitä pitäisi tehdä, jotta rakennus
täyttäisi nykyiset matalaenergia vaatimukset.

•

Kolmannessa

ja

neljännessä

vaihtoehdossa

lähdettiin

tutkimaan

passiivitalon vaatimuksia, millaisilla edellytyksillä tästä rakennuksesta
voitaisiin tehdä pohjois-suomen vaatimukset täyttävä passiivitalo.

Taloon haluttiin ilmanvaihtokone, jonka lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde on
min 80%. Kun tarkastelimme mahdollisuutta päästä energiankulutuksessa
passiivitalon luokkaan kokeilimme laskelmissa laitetta, jonka vuosihyötysuhde
olisi 92% tai parempi. Tällaisia laitteita löytyy markkinoilta. Esim. nämä kolme
laitetta on jo nyt hankittavissa:
Enervent Greenair HP, poistoilmalämpöpumppu yhdistetty pyörivällä
lämmönsiirtimellä varustettuun ilmanvaihtojärjestelmään. VTT:n mittauksissa
vuosihyötysuhde jopa yli 90%

Acvio AirAC Enthalpy RV + LPH-Latent heat pump vähän samanlaista
teknologiaa kuin edellisessä, väittävät saaneensa hyötysuhteeksi jopa 105%
(ulospuhallettava ilma reilusti pakkasen puolella). www.airac.net

Vallox TSK Multi 50 ja 80, hyötysuhde yli 80%
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7.1 Vaatimusten mukainen energiataso
Tasauslaskelmien ja Dof-Energia-ohjelmalla tehtyjen laskelmien jälkeen selvisi,
että nykyvaatimusten mukainen ET-luokan A-taso saavutetaan huolellisella
rakentamisella - ilmanvuotoluku 2 – ja parantamalla ulkovaippaa polyuretaanilla
tehtävällä lisäeristämisellä nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi. Ilmanvaihdon
lämmön talteenoton vuosihyötysuhde tuli olla 80%. Rakennuksen ikkunat on
vaihdettu ilmeisesti 1980-luvun alussa, eikä niitä tässä vaihtoehdossa ollut
tarvetta vaihtaa parempiin, vaikka ikkunoiden U-arvo oli vain 1,6 W/m2K.
Rakennuksen energiatehokkuusluku oli 136 kWh/brm2/vuosi.

7.2 Matalaenergiatarkastelu
Matalaenergiatason saavuttamiseksi - edellisten toimenpiteiden lisäksi rakennuksen ikkunat olisi vaihdettava parempiin U-arvoltaan 0,85 W/m2K
oleviin ikkunoihin. Rakennuksen energiatehokkuusluku olisi silloin 128
kWh/brm2/vuosi.

7.3 Passiivitalo
Passiivitalon vaatimukset osoittautuivat teknis-taloudellisesti liian tiukoiksi:
Muuttamalla ikkunat ja ulko-ovet U-arvoltaan 0,8 W/m2K, parantamalla
rakennuksen ilmatiiviyttä niin, että ilmanvuotoluku olisi 0,6 1/h rakennus täyttäisi
matalaenergiatason kirkkaasti – energiatehokkuusluku putoaisi 85
kWh/brm2/vuodessa.
Parantamalla yläpohjan U-arvoa tasoon 0,08 W/m2K, ulkoseinien tasoon 0,10
W/m2K ja alapohjan tasoon 0,10, muuttamalla poistoilman lämmön talteenoton
vuosihyötysuhteen 92%:ksi energiatehokkuusluku putoaisi arvoon 74
kWh/brm2/vuosi.

16

8 JOHTOPÄÄTÖKSET
Rintamamiestalon peruskorjauksessa on suhteellisen yksinkertaista päästä
nykyisen ET-luokan A täyttävään rakennusratkaisuun. Tässä auttaa
rakennuksen noppamainen muoto, joka minimoi tehokkaasti ulkovaippaa ja
jossa on vain neljä kulmaa. Perinteisten rintamamiestalojen ikkunapinta on
myös suhteellisen vähäinen nykytaloihin verrattuna.

Rintamamiestalosta saa myös matalaenergiatalon. Se vaatii enemmän
taloudellisia uhrauksia, mutta on suhteellisen helposti saavutettaessa.

Jotta rintamamiestalosta saataisiin passiivitalo, olisi rakennus käytännössä
purettava ja rakennettava kokonaan uudestaan. Silloin ei kyseessä olisi enää
rintamamiestalo, vaan rintamamiestalon kaltainen uudisrakennus.
Passiivitaloille Pohjois-Suomelle VTT:n määritelmässä ehdotettu
lämmitysenergian vuosittainen maksimitarve 30 kWh/m2 tai toisen määritelmän
mukainen 75-85 kWh/m2/vuosi kokonaisenergiankulutusta on vaativa tavoite,
siihen on vanhoilla rakennuksilla vaikea yltää.
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Kuva 1
Rakenteita purettaessa paljastui rakennuksen pohjoissivulla laaja lahovaurio. Vaurio oli
syntynyt vesikaton vuodosta. Vuonna 2000 vesikatto oli korjattu, mutta lahonneita
kattopalkkeja tai seinän yläjohdepuuta ei silloin oltu poistettu. Mikäli näitä olisi alettu
korjata, olisi samalla paljastunut nyt esiin tullut lahovaurio myös seinärakenteessa.

Kuva 2
Rakennuksessa oli tarkoitus tehdä mikrobitutkimus välipohjien kohdalla. Tutkimuksen
tulosten perusteella olisi arvioitu onko tarvetta avata välipohjia sisäpuolisen
polyuretaanikerroksen viemiseksi ehjänä koko ulkovaipan läpi. Tämän vaurion vuoksi
tutkimusta ei tarvitse tehdä; mikrobeja seinän sisältä löytyy ja siksi seinän korjaamisen
jälkeen seinärakenne suljetaan sisäpuolelta täysin ilmatiiviiksi polyuretaanilevyjen ja 18

vaahdotusten taakse. Seinärakenne voi edelleen kuivua ulospäin, sillä ulkopinnassa ei
ole kosteusvastusta omaavia kerroksia.

Kuva 3

Kuva 4
Seiniin lisätään alumiinipintainen polyuretaanilevy. Yläpohjan vinon osuuden
palkkiväliin vaahdotetaan kiinni polyuretaanilevytys 100 mm ja sen alle yhtenäisenä
kerroksena 70 mm:n polyuretaanilevytys. Yläpohjan vaakaosalle tulee yhtenäinen 70
mm:n polyuretaani ja sen yläpuolelle harvalaudoituksen varaan 400 mm puhallettavaa
selluvillaa.
19

Kuva 5
Talon koko sisävaippa vuorataan polyuretaanilla. Levyt vaahdotetaan kiinni toisiinsa ja
sauma teipataan alumiinitiivisteteipillä. Säilytettävien ikkunoiden tiivisteet uusitaan ja
ikkunakarmit vaahdotetaan uudestaan kiinni runkoon. Sekä vanhojen että uusien
ikkunoiden karmit tiivistetään vielä sisäpuolelta paisuvalla tiivistenauhalla ja elastisella
kitillä.
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Kuvat 6 ja 7
Uuden kuistin ja parvekkeen rakentaminen. Työ tehtiin rakenne kokonaan huputettuna.
Tällä vältettiin rakennustyön aikaisen kosteuden joutuminen rakenteisiin.
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Kuvat 8 ja 9
Jatketut perustukset, Superdran eriste ja suodatinkangas, raudoutteet ja
lattialämmitysputkisto, salaojan tarkistuskaivo
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Kuvat 9 ja 10
Valmis kellariosasto toisesta jo valmistuneesta kohteesta Karjasillalla, Takkahuone
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Kuvat 11 ja 12
Sauna ja pesuhuone
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Kuvat 13 ja 14
Rintamamiestaloaluetta pakkasessa, valmiilla alueilla kasvillisuus on jo ehtinyt
saavuttaa täyden mittansa. Maisema huokuu tasapainoisuutta ja rauhaa.
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