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Rakennetutkimuksia ja korjausarvio 23.1.2017  

 

Työn tilaaja: Asiakas, Kempele 

Kohde: Asiakkaan ostama omakotitalo,          

rv.1948, Myyty asuinkuntoisena. 

     Liminka 

 

 

Tämä on 23.1.17 kirjoitetun tutkimuksen 

yleiseen jakoon tehty versio 8.2.17. Tällä 

dokumentilla tahdotaan osoittaa, kuinka 

tärkeää on tehdä vanhaan taloon 

tutkimuksia,sillä yksi kuntoarvio tai 

kosteuskartoitus ei useimmiten löydä kaikkia 

vikoja 

Kuva 1. Yleiskuva talosta  

 

Asiakas on ostanut vuoden 2016 joulukuussa Limingasta talon ja tontin. Talon piti kiinteistövälittäjän 

kuntotutkimuksen mukaan olla asuinkelpoinen ja  rakennukselle oli tehty kuntotutkimuksia ison yrityksen 

suorittamana. Monta vakavaa seikkaa oli jäänyt havaitsematta. Taloa oli korjailtu runsaasti muovia 

käyttäen, seinästä löytyi karhunvilla kahden muovikerroksen välissä. Lisäksi talon alapohja on täytetty 

hiekalla, betonilla ja muovikerroksilla. Myöhemmin löytyi laatan sisältä myös muovimattokerroksia ja 

bituliittilevyjä sementtikerrosten välissä.. Rakenteita alettiin purkamaan 6.2.17. 

Ostaja löysi jo tammikuussa 2017 poistaessaan lattiapinnoitteita (juuttikarvamuovimattoa ja laminaattia 

olohuoneessa ja maakuuhuoneessa 2 muovimattoa ja laminaatti), selvää silmin havaittavaa 

mikrobikasvustoa maton alta. Aiemmassa kuntotutkimuksessa oli betonilaattaan porattu 2 reikää, ja laatta 

oli näissä kohdin paksua. Tutkin laattarakenteen ja alahirsien kuntoa sekä katon tilannetta. Alkuperäinen 

tarkoitus oli selvittää homehtumisen syytä ja hirsitöiden laajuutta. Tämä tutkimus osoitti, että hirsirunko on 

kohtalaisessa kunnossa, mutta sisätilat täytyy purkaa alakerran osalta kokonaan, hirsirungolle seinistä ja 

maapohjalle alhaalta. Uusi alapohja on syytä tehdä tuulettuvana alkuperäiseen tyyliin. 
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Heti alkajaisiksi tutkin perustusrakenteen. Talossa on alkuperäinen betonikivijalka ja makuuhuoneen 

puolella on talon päädyssä tuuletusreikä. Talossa on ilmeisesti ollut tuulettuva alapohja. Nyt reiän perällä 

näkyy muovikalvo ja sen takana hiekkaa. Kiinteistövälittäjän kuntofirman tutkija ei lie ollut ymmärtänyt 

tämän reiän merkitystä. Se on vanha tuuletusaukko ja kertoo, että talossa on ollut tuulettuva rossipohja.  

Vaikuttaa että talon  ryömintätila on täytetty hiekalla, joka on muovin päällä. Rakennetta tutkittiin 

avaamalla seinärakenteen alaosaa samoista kohdin, kun ulkoa päin tutkittiin  hirsiä, eli makuuhuoneesta 

ikkunan kohdalta ja kuistin vasemmasta ulkokulmasta. 
 

Kuva 2. Pohjapiirros alakerrasta ja tutkittuja kohtia. Rakenneaukaisuja ( RA ) tehtiin sahaamalla puukkosahalla tai 

sirkkelillä ulkovuorausta auki (paitsi  RA4 oli tehty jo aiemmin), RA 1, 4 ja 6 alimmista laudoista, jotta nähtiin 

alahirsien tilannetta. RA3 ja7 kohdista mentiin rappusilla ylös ja tutkittiin ullakkoa. RA3 on kurkistusreikä ja RA7 

on alkuperäinen luukku, josta pääsi sivu-ullakolle katsomaan vesikaton alapintaa. RA3 ja 5 tapauksissa sahattiin pala 
seinälevyä pois lattiarajasta ja kaivettiin hirsiseinän alahirsiä esille. 

 
Koska asiakas oli jo ostanut kohteen ja kaupan purku ei ollut enää mahdollinen, aukaisut tehtiin aika ronskisti. Nämä 

rakennetutkimukset olisi voinut tehdä pienemmänkin siistin reiän kautta, listojen takaa, niin että seinät olisi jääneet 

siisteiksi. 

 

 

 

Taulukko 1. 23.1.17 Tehdyt tutkimukset ja tulokset. 
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Kohta Menetelmä  Havaittu rakenne Tulos 

RA 1 Sahattiin l alimpia 

lahoja 

ulkovuorilautoja 

pois ja tutkittiin 

hirren kovuutta 

ruuvaamalla siihen 

isoja ruuveja läpi 

Vuoraus, jonka alla n. 50cm 

ilmarako, tuulensuojapaperi, 

hirsi maalaamaton ja 

sahapintainen, (kuva 4.) 

Ruuvausvasteen perusteella hirsi ei ole selvästi 

laho, eikä siinä näkynyt hyönteisvaurioita. 

Hirren ja betonisokkelin välissä on 

huopakaista. Alimmat vuorilaudat lahoja, ja 

muutkin lähes kauttaaltaan ravistuneita. 

RA2 Otettiin sokkelin 

aukon kohdalta 

sisälevyä pois ja 

kaivettiin eristeitä ja 

hiekkaa pois 

Lastulevyn takana oli 

muovikalvo, sitten 50mm 

karhuvilla, 50km styrox ja 

toinen muovikalvo hirsipinnan 

päällä. Styrox menee alahirren 

alaosaan asti, ja sen alla on 

hiekkaa. Styrox on myös 

lattialaatan alla hiekan päällä. 

Sisempi muovikalvoulottuu 

seinältä  lattiarajaan ja ulompi 

sukeltaa hiekan alle, tämä kalvo 

oli tuuletusreiässä näkyvissä. 

Kuva 5. 

Seinävillat on kahden muovin välissä pussissa 

ja lattiallakin ovat hiekka, styrox ja betoni 

pussissa muovin ja muovimaton välissä. 

Rakenne on riskirakenne, ja muovien välissä 

voi mikrobit alkaa muhimaan. Selviä vaurioita 

ei villassa näkynyt, mutta esimerkiksi 

sädesieniä ei edes silmin havaitse. 

 

Hirsien sisäpinnat näytti terveiltä. 

RA5 kuten RA2 Kuten RA2, mutta seinässä oli 2 

styroxia, ja niiden välistä pääsi 

vetoa sisälle. Kuva 7. 

Kuten RA2 

RA4 Omistajan 

aukaisema kohta, 

hirrestä oli mitattu 

kosteutta 

Hirsi ei ruuvausvasteen 

perusteella vaikuttanut 

pehmeältä. Kuva 6. 

Pinnan kosteusjälki saadaan pois veistämällä ja 

mahdollisella puupaikkauksella. Hirsi ei 

vaikuttanut  tämän tutkimuskohdan perusteella 

vaihtokuntoiselta. 

RA6 Nurkkalaudoista 

sahattiin lahoa 

alaosaa pois. 

Selvitettiin 

nurkkasalvostyyppi 

ja kunto 

Alahirsinurkka on hyvin lähellä 

maanpintaa mutta näytti ehjältä. 

Kuva 8. 

Talossa on huolella tehdyt 

lukkonurkkaliitokset. Kokemuksen perusteella 

tämä on hyvä rakenne ja ei ole yhtä herkkä 

lahoamaan kuin perinteinen pitkänurkka. 

RA3 Sahattiin 

vuorilaudasta pala 

pois. Vaakalaudan 

takana on 

pystylaudoitus 

Ullakolla näytti aukosta 

kurkistaen asiat olevan ok. Sinne 

ei pääse, kulku on aiemmin 

ullakolle ollut kuistin kautta, 

koska siitä on reikä kuistin 

ullakolle. 

Talo on tasakertaan asti sahahirttä ja yläkerta 

on lautarakenteinen ja purueristeinen. 

Yläkerran sisäseinillä voi olla myös lisäeriste 

ja mahdollisesti kaksoismuovi. Tätä ei tutkittu. 

  

RA6 Aukaistiin 
vuorauksessa oleva 

luukku ja mentiin 

sisään 

Kattorakenteena näkyy 
pärekatto ja sen päällä huopa. 

RA3:n yhteydessä katsoin, että 

pellin alla on pitkittäin 

ruodelaudat, joihin pelti on 

kiinnitetty. Kuva 9.  

Välikaton eristeenä on purua ja 

papereita ja lehtiä. Purun päällä 

Katto vaikuttaa asialliselta. Huopa toimii 
aluskatteena. Ylin otsalauta on voinut lahota, 

kun pellin alle tuleva kondenssivesi on valunut 

huopaa pitkin, ja ylin otsalauta on vanhan 

huopakaton sivua vasten. Korjaustoimena 

laudoitusta voi muuttaa niin, että ylin lauta 

jätetään pois, jolloin pellin ja huovan välissä 

näkyy laudan mentävä rako. 
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ei huomattu muovikalvoja. Sivu-

ullakosta on mennyt ovi 

yläkertaan, mutta se on nykyisin 

tukittu. 

    

 

 

Kuva 3. Sokkelissa on vanha tuuletusaukko, jossa näkyy styroxia ja muovikalvo takana (kiiltelee kuvassa). Tämä on 

aina ollut näkyvillä, kun taloa myytiin. Jo ensimmäisen kuntoarvioijan olisi tullut osata tästä päätellä, että lattia ei 

voi olla alkuperäinen, eikä ole oikein korjattu. Vuonna 1948 muovia ei ollut. Runsas muovin käyttö, seinissä 2 

kerrosta molemmin puolin villoja ja lattiassakin mennee hiekkapatjan alle sekä lastulevyt, kielivät että taloa olisi 

”korjattu” joskus 70-80 luvuilla. Alunperin talossa on tämän reiän perusteella ollut tuulettuva alapohja, ainakin 

kamarin osalta.  Betoniperustuksia on jo vuonna 1948 tehty yleisesti. 
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Kuva4. Rakenneaukaisu 1. Vuorilaudat ovat jo lahonneet ja tässä oli reikä jo vuorauksessa. Siksi laudat revittiin 

ronskisti irti. Vuorauksen ja hirsiseinän välissä on noin 5 cm väli ja hirren pinnassa paperi. Vuoraus on tehnyt 

tehtävänsä, ainakaan tässä kohtaa ei hirrestä vikaa löydetty ja alahirren ja betonisokkelin välissä on huopakaista, 

joka ilmeni myöhemmässä tutkimuksessa asbestipitoiseksi (krysotiili).  Huopa on jo haperoa ja se olisi hyvä vaihtaa 

tai lisätä uusi huopakaista lattiakorjaustöiden yhteydessä nostamalla rakennusta hieman ja ujuttamalla huopakaista 

kivijalan ja hirren väliin. Tämä täytyy tehdä asbestityönä. 

 

 

Vuoraus on pääosin uusimiskunnossa Lautojen pontit ovat haristuneet ja seinissä on paljon paikkoja, joista sadevesi 

pääsee laudoituksen alle.. Vuorauksen uusimisen yhteydessä olisi hyvä lisätä ulkopuolelle lisäeristys. Hirsien ja 

hirsiaumojen tarkistuksen ja korjausten tai lisäriivausten, sekä koolingien laiton (esim 50x 50 k400 syrjällään 

pystyssä) jälkeen puhalletaan selluvilla märkäpuhalluksena koolinkien väliin. Koolinkivälien ylä- ja alareunat 

täytetään myös laudalla, jottei tuuli pääse nousemaan villatilaan. Koolinkien ja villan päälle laitetaan 

tuulensuojakuitulevytys (25mm tuulileijona), rimoitus levysaumojen kohdalle ja uusi vuoraus. Hirsirunkoon saadaan 

näin 75mm lisäeriste ja kun hirret riivataan tiiviiksi, tulee seinistä lämpimät. Sisäpuolen muovikalvojen välissä 

olevat rakenteet puretaan pois. Sisäpinta voidaan jättää hirrelle tai verhoilla, mutta ilman muovia. Kosteat tilat 

tehdään nykymääräysten mukaan. 
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Kuva 5 Rakenneaukaisu 2. Selitys taulukon 1 tekstissä. Vesiputket kulkevat seinän vieressä. 

 

Kuva 6. Rakenneaukaisussa 4 tutkittiin jo aiemmin kosteusmitattua kohtaa. Ruuvasin hirteen pitkän ruuvin iskevällä 
akkuruuvinvääntimellä. Koneen vasteen (rätinä-ääni) perusteella puu oli lujaa. Tulosta varmisteltiin aukaisemalla 

seinää tästä kohti sisältä. Hirret vaikuttaa terveiltä.  Tämä kohta on lähinnä maanpintaa. Maata täytyy kuoria talon 

ympäriltä pois ja ehkä kaivaa kauemmas talosta notkelma, johon pinta ja sulamisvedet saavat valua. Talon ympärillä 

on reilusti tonttia. Toinen vaihtoehto on nostaa taloa ylemmäs, mutta tällöin piipun ja kattojen välit täytyy aukaista. 

Kaivuutyö tulee halvemmaksi. 
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Kuva 7. Olohuoneessa on seinässä 2 höyrynsulkumuovia ja niiden välissä villa. Vaikka villa vaikutti hyvältä ja 

kuivalta, voi tällaisessa muovipussirakenteessa, vähähappisessa ja kuivumattomassa ympäristössä, alkaa terveydelle 

tosi vaarallisetkin mikrobit jylläämään jos vesi pääsee villaan. Seinän levyt, muovit ja villat tulee purkaa pois. 

Kuva 8. Aukaistu nurkka, hirret ovat tässä ulkoakäsin ainakin kunnossa. 
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Kuva 9. Vanhan nelostien puoleinen sivu-ullakko. Täältä ei havaittu isompia  ongelmia. 
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Taulukko 2. Korjauskustannusarvio 

 

korjausvaihe  Hinta sis alv 

Lattiamatot sisältää 

mahdollisesti asbestia, 

asbestikartoitus 

Näytteet lohkaistaan lattiasta, niin että 

liimaa ja betonia tulee mukaan. 

500€ 

Keittiö ja wc:n sekä 

lämminvesivaraajan purku 

Kalusteet ja varaaja ovat uudehkoja ja ne 

laitetaan takaisin korjausten jälkeen. Ne 

olisi viisainta viedä poisrakennuksesta tai 

varastoidaan yläkertaan ja laitetaan 

väliluukku kiinni. 

Irrotustyöt 1pv x 2miestä  (m) 640€ 

Kuskaukset 1pv x 2miestä 640€ 

Varastointikulu ? 

Sisäseinien levyjen, villojen ja 

muovien poisto s3kä 

laminaatin poisto 

Hengityssuojia käyttäen raakaa purkua, 

sähkörasiat yms irrotetaan ja ruuvataan 

hirsiseinään 

Purku 2pv x 2m 640€ 

Sähkömies 1pv 640€ 

Vaihtolavan tai ison ha-peräkärry 

vuokra 150€ 

Työkalukulut   250€ ,mm teriä 

Kaatopaikkamaksu 150€ 

Suojaimet ja tyvexhaalarit 50€ 

Lattiamaton irrotus 

asbestipurkutyönä tai ehkä niin 

että kastelaan lattia 

kauttaaltaan, ettei pölise ja 

puretaan märkänä, 

suojavarusteita käyttäen. 

Kysytty hintaarvio alustavasti 

asbestifirmalta. Vielä on selvitettävä, 

saako jäteasemalle tuoda tutkimatta 

muovimattoa  

2500€ asbestipurkuna sisältää 

maton poiston ja betonilaatan 

hionnan 

 

 

Laatan ja styroxien poisto Laatta leikataan timanttilaikalla paloiksi 

ja styroxit ehjinä. Laatta kelpaa 

pihalaatoiksi ja styrox mahdollisiin 

routasuojauksiin. Vältettäisiin jätemaksut 

ja kuskailut 

Purku ja vienti pihalle 1pv x 2m 

640€ 

Timanttileikkurin vuokra 50€ 

Hiekan poisto Hiekkaa on noin 50cm x 50m2 =25m3. 

Helpoin tehdä imuautotyönä, ja 

tyhjennys tontille 

Imuauto 1pv  2000€ 

Apumies vastaava työmies 1pv 

320€ 

purkukulut yhteensä 2 viikkoa 9170€ 

Tutkimus ja suunnittelutyöt 

kun hirret ja maapohja ovat 

esillä. 

Viemäriputken tutkiminen, 
eristys 

Maaperätutkimus, ainakin lapiolla, kun 

maa on sulana. 

1000€ arvaus 

Mahdolliset hirsikorjaukset ja 

perustuksen korjaus tai uusint 

Alahirren alle uusi huopalaista 

vähintäänkin 

Pientä talon nostelua .Alahirsien 

sisäpinnat veistettään/höylätään puhtaalle 

puulle ja riivataan. 

Mahdollisesti käännellään runkoa 

suoraan jos on vinossa perustusten 

painumisen vuoksi. 

2000€ (ei lahoa) – 7000€ 

(hirrenvaihtoa 20jm) 

suunnittelu ja hirsityöt, 

perustuskorjaukset 

2vk -2kk 3000€ – 8000€ 
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Uusi niskoitus, hiiriverkko, 

25mm tuulileijona, selluvilla 

30cm, ilmansulkupaperi 

Myös vessaan tuulettuva lattia. Uunin 

perustaa voidaan eristää 

lecaharkkomuurauksella 

Alapohjan tarvikkeet 40€/m2 2000€ 

Uunin eristys ja mahdolliset 

niskojen lisätukikivet 200€ 

Työ  viikko 5pv x 2m 80t 3200€ 

sisältäen vähän yllätysvaraa 

Työkalukulut 250€ 

Senien ja katon desinfiointi, 1. 

käsittely tai seinien 

soodapuhallus ja katon 

desinfiointi 

Heti kun alin tuulensuojalvykerros on 

paikoillaan ja maasta ei nouse pölyä 

7% vetyperoksidiliuos  

-katto ja muurit 20 ltr 200€,  

-seinät vaatii enemmän, 40ltr 400€ 

 Desinfiointityö 

suojavarustuksineen 1pv  640€   

Mahdollisen soodapuhalluksen 

hintaa en osaa arvata. 

Lattian pinta Puulattiana, leveä ponttilauta Lattialauta 50€/m2 2500€ 

Työ viikko 5pv x 2m  3200€ 

Maali tai lakka 30ltr ja pensselit ym 

500€ 

Mahdollinen lattialämmitys Lattiaan on  mahdollista myös tehdä 

lattialämmitys vesikierrolla tai sähköllä, 

mutta pinnaksi käy vain ohut lauta tai 

lautaparketti 

Rautakaupoista voi kysyä tarjouksia 

lattialämmitykselle 

Seinien siistiminen Ennen lattiapinnoitusta oli jo esillä 

soodapuhallus 

Soodapuhallustarjouksia voidaan 

kysellä 

seinät ja lattiat  4 viikkoa 13090€ puulattialla ilman 

lattialämpöä 

Sähköasennuksia, vesi. wc ja 

suihku 

 5000€ arvaus 

   

Keittiön asennus ja 

viimeistelyjä 

 2pv x 2m 1920€ 

Tekniset työt ja lopputyöt  6920€ 

   

ASUINKUNNOSSA 2kk-4kk kesäkelillä tehtynä2 

kahteen  mieheen 

37180€ 

 Tähän vielä matkakulut 45€/pv noin 

4500 

noin 41680 matkakuluineen 

 Tämä on tämän dokumentin 

kirjoittajan arvio ja näillä hinnoilla 

uskaltaa luvata oman yrityksen työnä 
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Taulukko 3.Ulkovuoraus ja 

maatyöt 

  

Ulkovuoren purku Sirkkelöidään polttopuiksi suoraan 

seinästä levysirkkelillä tai 

moottorisahalla ja nakellaan kärryyn 

2pv x 2 miestä lautojen poisto 

1280€ 

Työkalukulut vuorauksessa, 

sirkkelit, naulaimet 500€ 

Teline/nostokorikulu 1000€ 

Uusi koolaus ja myös koolinki 

ylä- ja alareunaan., johon 

myös jätettävä varaus 

hiiriverkon kiinnittämiseen 

noin 120m2. Koolingit laitetaan tiiviisti 

myötäilemään seinää niin että ne lokeroi 

villoitusta, jottei ilma pääse kiertämään 

levyjen alla villatilassa. koolingin ja 

hirren väliin selluvillakaistaleet leikataan 

kovasta selluvillasta. 

Tienpuolen ikkunat olisi tässä 

yhteydessä helppo palauttaa, ne on 

nyt laudoitettu. 

Koolausty 3pv 2miestä 1920€ 

Puutavara, kovaselluvilla ja ruuvit 

300€  

 

Selluvilla märkäpuhalluksena 

liima-aineistettuna 

 Arvaus 2000€ 

 Levytys 25mm huokoinen 

kuitulevy 

  Levyt ja naulat1000€ 

Työ 2pv x 2m 1280€ 

Teline/nostokorikulu  1000€ 

Vuoraus ja ikkunan 

vuorilaudat 

Levysaumoihin 25x50 soirot, joihin uusi 

vaakavuoraus kiinni 

Laudat 3000€ ulkovuoraus- ja 

otsalautaa. 

 Työ 4pv x 2m 2560€ 

 

Maalaus punamultakeittomaali 

vuorilaudoille ja 

petroliöljymaali vuorilistoille 

Laudat voidaan maalata ennen asennusta 2pv x 2m 1280€ 

Maalit 50ltr punamulta ja 10 ltr 

petroliöljymaalia 400€ 

Teline/nostokorikulu 1000€ 

Otsalautojen 

korjaus/vaihto/maalaus 

tarvittavin osin 

 2pv x 2m 1280€ 

laudat valmiiksi maalatut, sis 

edellisiin eriin. 

ulkovuoraus ja lisäeristys 4kk menee aikaa, paljon 

talkootyömahdollisuuksia 

rakennuttajalle 

19800€ sis nosturikuluja 3000 

Maatyöt, maapinnan 

muotoilu, routasuojaus 

Purkustyroxeja voidaan ehkä käyttää 2pv kaivuri 1400€ 

   

   

Koko työ 

Lämmin talo alakerran 

osalta, yläkerta entisellään. 

Tämä on tämän dokumentin 

kirjoittajan arvio ja näillä hinnoilla 

uskaltaa luvata oman yrityksen työnä 

58380 jos hirsityötä 8000 

Aikaa menee 6-8kk 
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