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Consti tekee Helsingin Herttoniemessä Helsingin  

kaupungin asunnoille täydellisen peruskorjauksen 110 

asunnon lamellikerrostaloihin. Kylpyhuoneiden lattiois-

sa käytetään webervetonit 6000 Pikamassaa, joka voi-

daan vedeneristää jo kolmen tunnin kuluttua. 
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W
eberin järjestelmällä tilaajalla 

on mahdollisuus tarkistaa ra-

kenteen suhteellinen kosteus 

antureilla rakenteita rikkomatta useita vuo-

sia myös rakennusvaiheen jälkeenkin yksit-

täisen porareikämittauksen hinnalla.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) 

on tilannut Consti Oy:ltä kokonaisvaltaisen 

peruskorjauksen Helsingin Herttoniemessä  

Siilitie 5:ssä sijaitseviin kerrostaloihin, joista 

ensimmäisessä vaiheessa korjataan yhteen-

sä 110 huoneiston lamellikerrostalot. Vuonna 

1957 valmistuneiden kerrostalojen täydellinen 

peruskorjaus maksaa yli 11 miljoonaa euroa.

”Käytännössä rakennuksista jää jäljelle 

vain runko. Kaikki sisä- ja ulkopinnat ja talo-

tekniikka uusitaan”, tilaajan edustajana toi-

miva Pekka Oinonen Hekasta sanoo.

Heka ja hankkeen rakennuttajakonsult-

tina toimiva Helsingin Asuntotuotantotoi-

misto ATT hyväksyivät Constin ehdotuk-

sen käyttää kylpyhuoneissa Weberin 6000 

Pikamassaa, Weberin vedeneristysjärjestel-

mää ja Weberin tuotteille räätälöityjä antu-

reita suhteellisen kosteuden mittaukseen 

porareikämittausten sijasta.

”Porareikämittauksiin verrattuna lat-

tiarakenteiden sisälle jäävien antureiden 

etuna on se, että niiden avulla rakenteen 

kuivumista ja suhteellisen kosteuden kehi-

tystä voidaan mitata rakenteita rikkomat-

ta kuinka monta kertaa tahansa. Antureilla 

voimme varmistaa takuuaikana vielä vuo-

sien kuluttua myös sen, ettei vedeneristeen 

taakse ole päässyt kosteutta. Mitä enem-

män mittaustietoa saamme kosteuden ke-

hityksestä, sitä paremmin pystymme myös 

tulevissa uudis- ja korjaushankkeissamme 

ohjaamaan suunnittelua ja kosteudenhallin-

taa”, Oinonen sanoo.

Kohteessa tehdään jonkin verran myös 

porareikämittauksia, joiden tarkoituksena 

on varmistaa yhtenäiset mittaustulokset 

antureiden kanssa.

”Jos mittaustulokset ovat riittävän yhte-

neviä, harkitsemme antureiden laajempaa  

käyttöä tulevissa kohteissa. Porareikä-

mittauksissa vedeneristeen rikkominen  

on aina riski, vaikka reiän paikkaukseen 

on tarkat ohjeet. Kosteudenhallinta on 

Hekalle ja ATT:lle hyvin tärkeä asia. Sii-

nä onnistuminen on kaikkien osapuolten 

etu, ja siksi pidämme tärkeänä että uudis- 

ja korjausrakentamiseen kehitetään jatku-

vasti entistä parempia ratkaisuja ja mit-

tausmenetelmiä”, Pekka Oinonen sanoo.

Peruskorjauksen yhteydessä raken-

nuksiin asennetaan myös kymmenen his-

siä. Julkisivuissakin käytetään Weberin 

ratkaisuja.

”Julkisissa hankinnoissa olemme hy-

vin tarkkoja siitä, että kaikilla käytettävillä 

tuoteperheillä on CE-hyväksynnät ja vaa-

dittavat tuotetiedot kunnossa. Urakoitsijat 

hyväksyttävät meillä kaikki käytettävät rat-

kaisut. Heidän hankintojaan helpottaa, et-

tä suurilla ja tunnetuilla valmistajilla vaadit-

tavat tuotetiedot ovat varmasti kunnossa”, 

Oinonen sanoo.

Luotettavampi kuin 
porareikämittaus

Rakennuspäällikkö Tapani Eisanen Consti  

Julkisivut Oy:stä pitää kosteusantureita 

myös urakoitsijan vastuun kannalta positii-

visena kehitysaskeleena.

”Weber on käyttänyt kosteusantureita 

myös pumpattavissa Plaano-lattioissa hy-

vällä menestyksellä. Kylpyhuoneissa antu-

reilla voidaan mitata suhteellista kosteut-

ta rakenteita rikkomatta pidemmällä ajalla. 

Tällöin saadaan tarkempi ja luotettavampi 

kuva kosteuden kehityksestä kuin yksittäi-

sellä porareikämittauksella, joka on kosteu-

den mittauksessa vähimmäisvaatimus”, Ta-

pani Eisanen sanoo.

”Kosteusanturit maksavat saman verran 

kuin yksittäinen porareikämittaus, mutta 

antureiden käytöllä säästytään jälkikäteen 

tehtäviltä korjaus- ja paikkaustöiltä ja mit-

taus voidaan tehdä miten monta kertaa ta-

hansa. Tilaajalle mahdollisuus mitata raken-

teiden suhteellinen kosteus vielä vuosien 

kuluttuakin ilman lisäkustannuksia on mer-

kittävä etu”, Eisanen jatkaa.

Ilmastonmuutos korostaa entisestään 

kosteudenhallinnan merkitystä, kun satei-

suus ja tuulisuus lisääntyvät kaikkina vuo-

denaikoina ja ulkoilman suhteellinen kos-

teus on pitkiä aikoja hyvin korkea.

”Myös vanhat betoni- ja tiilirakenteet si-

tovat itseensä kosteutta kun ulkoilman suh-

teellinen kosteus on korkea. Rakenteiden 

kuivumisen varmistaminen on entistäkin 

tärkeämpää. Antureiden avulla saatava tie-

to auttaa meitä ymmärtämään paremmin 

myös olosuhteiden vaikutusta rakenteiden 

kuivumiseen”, Eisanen sanoo.

Julkisivuissa käytetään Weberin kolmiker-

rosrappausta, kaksikerrosrappausta lämpö-

rappauksena ja tuulettuvaa SerpoVent-levy-

rappausta jälkiasennushissien edellyttämien 

porrashuoneiden laajennuksissa.

”Meillä on hyvin pitkä kokemus Weberin  

tuotteiden käytöstä uudis- ja peruskorjaus-

kohteiden julkisivuissa. Meille oli selvää että 

käytämme tässäkin hankkeessa Weberin tuo-

teperhettä kun tilaaja sen hyväksyi”, Tapani  

Eisanen sanoo.

Rakenteita rikkomatta 
tiedot pilvipalveluun

Aluepäällikkö Tero Liimatainen Weberiltä  

kertoo, että weberfloor Kosteudenhallinta- 

palvelusta on tullut hyvää palautetta raken-

nushankkeiden eri osapuolilta. Jotkut raken-

nuttajat ovat päättäneet asentaa kosteusan-

turit kaikkiin rakennettaviin kiinteistöihin sekä 

työmaa-aikaista että rakennuksen käytön ai-

kaista kosteusseurantaa varten.

”Kosteudenhallintapalvelu on laadunvar-

mistusmenetelmä, jolla voidaan rakenteita 

rikkomatta todeta suhteellinen kosteus ve-

deneristeen alta. Porareikämittauksiin ver-

rattuna menetelmästä on paljon hyötyä eri 

osapuolille. Urakoitsija voi seurata kosteu-

den kehitystä työmaa-aikana helposti pi-

demmällä aikavälillä ja tilaaja voi varmistaa 

että rakenteet pysyvät kuivina vielä vuosien 

kuluttua eikä vedeneristeen alle ole päässyt 

kosteutta”, Tero Liimatainen sanoo.

Antureista luetaan suhteellinen kosteus ja 

lämpötila langattomasti lukulaitteella ja mit-

taustiedot tallennetaan Relia-pilvipalveluun, 

jossa pohjapiirustuksiin merkittyjen mittaus-

pisteiden tiedot ovat kaikkien osapuolten 

katsottavissa. Palvelusta saadaan havainnolli-

nen kuivumiskäyrä olosuhdetietoineen.

”6000 Pikamassa voidaan vedeneristää 

jo kolmen tunnin kuluttua, koska kuivumi-

nen perustuu veden haihtumisen sijaan eri-

koissementtien sitoutumiseen kemiallisessa 

reaktiossa. Nopean kuivumisen varmistami-

seksi vesimäärä ei saa olla liian suuri. Antu-

rit toimivat myös laadunvarmistuksena ja oh-

jaavat pääurakoitsijoita ja lattiaurakoitsijoita 

pitämään huolta siitä, ettei ohjeiden mukais-

ta vesimäärää ylitetä”, Liimatainen sanoo.

”Rakennuksen valmistuttua tilaaja voi 

hyödyntää antureita esimerkiksi vuosita-

kuutarkastusten yhteydessä varmistamaan 

sen, että rakenteet ovat edelleen riittävän 

kuivia. Huoltomies voi myös mitata kosteu-

den samalla kun käy asunnoissa, jolloin esi-

merkiksi mahdolliset vesivuodot on helppo 

havaita ennen kuin ne ehtivät aiheuttaa laa-

jempaa vahinkoa. Mittaustuloksista tallen-

tuu pilvipalveluun dokumentoitu kosteus- 

historia kiinteistön koko elinkaarelle”, Tero 

Liimatainen sanoo.

6000 Pikamassalla ja kosteusantureilla

Tero Liimatainen Weberiltä mittaa lattiarakenteen kosteuden.

Pekka Oinonen Hekasta ja vastaava mestari 
Kimmo Hintsala Consti Julkisivut Oy:stä.
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Yleisnäkymä Relia-pilvipalvelusta.


