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Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 

lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), 
matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %).
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YLEISTÄ MAANVASTAISISTA SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETYISTÄ SEINISTÄ
Maanvastaisia sisäpuolelta lämmöneristettyjä seiniä on 
yleisesti rakennettu mm. 1960 – 1980 luvuilla. Kellarikerros-
ten käyttötarkoitusta jälkikäteen muutettaessa ko. seinära-
kennetta on myös tyypillisesti käytetty mm. 1950-luvun ns. 
rintamamiestaloissa. Mikäli kosteutta pääsee ulkopuolelta 

seinärakenteeseen voi seinää vasten asennettuihin läm-
möneristeisiin ja puurakenteisiin syntyä vaurioita. Lisäksi 
sisä ilman vesihöyryn on mahdollista ko. rakenteessa tiivistyä 
kiviainesrakenteisen maanvastaisen seinän ja lämmöneris-
teen rajapintaan.

MAANVASTAISEN SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETYN SEINÄN VAURION AIHEUTTAJIA
• Ulkopuolisen kosteuden pääseminen rakenteisiin. Syynä 

tähän on yleensä puutteellisesti toimiva tai kokonaan 
puuttuva salaojitus, maanvastaisen seinän vedeneristyksen 
puutteet tai puuttuminen ja liian hienojakoinen (kapillaari-

nen) täyttömaa-aines perustusten alla ja maanvastaisen 
seinän vierellä.

• Sisäilman kosteuden tiivistyminen lämmöneristeen ja 
maanvastaisen kiviainesrakenteisen seinän rajapintaan.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ KUNTOTUKIMUKSELLA
Maanvastaisen sisäpuolelta lämmöneristetyn seinärakenteen 
selvittäminen ja kunnon tutkiminen sekä siihen mahdollisesti 
liittyvän riskin realisoitumisen toteaminen edellyttää aina ra-
kenteen avausta ja sen tarkastamista riittävässä laajuudessa. 

Koska vaurioituminen ko. tyyppisessä rakenteessa alkaa läm-
möneristeen ja sen takana olevan kivi ainesrakenteisen seinän 

rajapinnasta, vaatii rakenteen kunnon tarkempi selvittäminen 
rakenteen avaamista. Rakenteen avausten määrä ja paikat 
tulee määritellä aina tapauskohtaisesti. 

Kuntotutkimukseen voidaan tarpeen mukaan sisällyttää eril-
liset mikrobitutkimukset. Niiden tarpeellisuus arvioidaan aina 
tapauskohtaisesti kuntotutkimuksen yhteydessä.
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ESIMERKKI RISKIRAKENTEESTA:
(kuva periaatteellinen, ei vastaa tarkalleen kohteen rakennetta)


