Sivu 1/6
7.5.2021

Projekti 01-0321

Sensuroitu
Nissintie
26, Espoo
Märkätilojen (sauna, pesuhuone, khh) saneeraus
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Työt pääpiirteissään:
Sauna:
Lauteet, paneelit, höyrynsulku uusitaan. OH-väliseinän eristeiden uusiminen. Kiukaan
uusiminen ja valaistuksen. Sauna-pesuhuone väliseinän uusiminen. Ulkoseinistä 10mm
paksun lastulevyn poisto, ulkoseinien jäykistäminen vinolaudoilla (vanha muovikalvo
poistettiin ulkoseinistä ja uusi höyrynsulku liitettiin yläpohjan / katon vanhaan
muovikalvoon teippaamalla). Ulkoseinien lämmöneristystä lisättiin vaihtamalla lastulevyn
tilalle 30mm paksu PIR-levy, joissa alumiinikalvo molemmin puolin (pontattu). Katon
lämmöneristys lisääntyi samalla PIR-levyeristeellä. Katon vanha höyrynsulkuna toiminut
alumiinipaperi poistettiin, sen päällä oleva umpilaudoitus jäi ja sitä vasten asennettiin em.
PIR-levy. Lattiasta poistettiin vanha muovimatto, 22mm paksu pontattu ja liimattu
lastulevy. Alla olevia noin 190mm korkeita kantavia palkkeja jäykistettiin poikittaisilla
puutuilla ruuvaamalla ja jonkin verran uusittiin villaeristeitä. Kantavissa puupalkeissa on
valmiina lattian kallistuksia, joten ne ovat lähempänä lattiakaivoja hieman matalempia.
Palkiston päälle asennettiin ruuvikiinnityksin (6x100mm) 27mm paksu havuvaneri. Vanerin
päälle asennettiin uusi vesikiertoinen lattialämmitysputkisto ja teräsverkko. Uusi lattian
betonivalu toteutettiin Weber Vetonit 6000 pikamassalla paksuudeltaan noin 45-70mm
(valussa on myös kallistusta). Valupäivä oli 27.3.2021.
Saunan ja pesuhuoneen välinen seinä muurattiin 14.4.2021 kevytsoraharkoista Lecalex
UH-100 käyttäen saumoissa Weber Lecalaastia ML ja tartunnoiksi lattiaan siveltiin
edellisenä päivänä pohjusteaine Ardex P51, sekä lisäksi käytettiin sekä lattiaan, että
seinään tartunnaksi ruuveja (lattian ruuvirei issä liima), seinissä kyseisellä kohtaa taustalla
on puutolppa kipsilevyn takana. Harkkopinnat hierrettiin kevyesti ”rahinakivellä” ja
imuroitiin huolellisesti pölystä, jonka jälkeen päälle siveltiin tartunnaksi samaa pohjustinta
Ardex P51. Osittain harkkoseinää tasoitettiin vielä Ardex A45-pikamassalla, jonka päälle
siveltiin uudelleen pohjustin. Jokaisessa pohjustimen levitysvaiheessa sen on annettu
kuivua yön yli. Harkkoseinän pesuhuoneen puoleinen sivu, sekä reunat vedeneristettiin
sivelemällä kahteen kertaan (paksulti) vedeneriste Ardex S 1-k. Vedeneriste sai kuivua
yön yli levityskertojen välissä ja ennen laatoittamista. Saunan höyrynsulku on liitetty
teippaamalla lämpöä kestävällä alumiiniteipillä liittäen pinnat pesuhuoneen katon
muovikalvoon (sillä kohtaa lisäksi alla ensin höyrynsulkuteippiä varmistamaan parempi
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tartunta vanhaan muovikalvoon), ja seinissä liittäen teippi märkätilan kipsilevyyn / Tulppalevyyn ja teipin päälle levitettiin vedeneriste. Betonivalu jatkuu yhtenäisenä väliseinän
kohdalla.
Pesuhuone:
Lattia toteutettiin samaan tapaan kuin saunassa, lisämainintana, että viemärien läpiviennit
alapohjan ryömintätilaan tiivistettiin PU-vaahdotuksella. Kaikki kolme (sauna, pesuhuone,
khh) lattiakaivoa uusittiin.
Seinien osalta samat pohjatyöt kuin saunassa. Ulkoseinään asennettiin suoraan
runkotolppiin kiinni Tulppa-levy 20mm paksu ohjeiden mukaisesti prikka-ruuvikiinnityksellä,
sekä levyn ja runkopuiden väliin, sekä kaikkiin vaakasaumoihin liimamassa Ardex CA 20
P. Ruuvien kohdat, ikkunaliittymä ja vaakasaumat peitettiin vielä vedeneristeellä Ardex S
1-k. Lattian valu on tehty vasten Tulppa-levyä. Levyjen reunoilla on pohjalla käytetty PUvaahtoa kolojen täytteeksi ja liitoksien tiivistämiseksi. Pesuhuoneen muut 2 väliseinää
eristettiin villaeristeellä (Paroc-kivivilla ja osin Hunton puukuituvillaa) ja muutamien
seinäkiinnityksien varalle asennettiin runkotolppien väleihin tuentoja käyttäen joko lautaa
tai vaneria. Seinät levytettiin märkätilan kipsilevyllä, pohjustettiin Ardex P51 pohjustimella
ja vedeneristettiin Ardex S 1-k vedeneristeellä kahteen kertaan ja suihkun kohdalla alaosa
kolmeen kertaan. Vedeneristeestä otettiin näytepala ja mitattiin kalvopaksuus, joka oli
suositusten mukainen (yli 0,5mm) kahteen kertaan sivellyltä kohtaa. Määränä
pesuhuoneen seinien vedeneristykseen käytettiin noin 14kg vedeneristemassaa, joka on
selkeästi yli Ardex:n laatuvaatimusten mukaisen menekin 1,3kg/m2. Suihkun ja lavuaarin
sekoittajille tulevien hanakulmien läpivientien kohdilla käytettiin Ardex:n
läpivientikappaleita SRM 50-80 ja harkkoseinän yläkulmassa vahvistuskappaletta
ulkokulma SK 270, sekä yhden levysauman kohdalla, kolmessa pystykulmauksessa ja
harkkoseinän ylä-vaakareunassa vahvistusnauhaa Ardex SK 12-50 120mm. Lattialiitos
toteutetaan sen jälkeen kun seinät on ensin laatoitettu.

Näyte otettiin kuvaan merkatulta kohtaa ja mittauksen jälkeen kohta paikattiin.
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Pesuhuoneen kaikki vesikalusteet uusitaan ja väliovi kodinhoitohuoneeseen.
Pesuhuoneen katon vanha muovikalvo teipattiin niiltä kohdin missä havaittiin epätiiveyttä.
Kattopintaa laskettiin puukoolauksella (ristirimotus) siten, että pesuhuoneen ja saunan
kattopinnat saadaan samaan tasoon. Kattoon asennettiin uusia vesijohtoja suojaputkissa
(nousevat lattiasta khh-väliseinän sisällä ulkoseinän lähellä ja laskevat katosta ohväliseinän sisällä villaeristekerroksessa hanakulmille). Katto levytettiin märkätilan
kipsilevyllä.
KHH:
Lattian saneeraus toteutettiin samaan tapaan kuin pesuhuoneessa. Lattian valupäivä oli
5.4.2021.Seinistä poistettiin vain vanhat tapetit ja tilalle asennettiin ns. remppalevy 6mm
paksu kipsilevy. Katon vanhan maalatun lastulevyn päälle asennettiin märkätilan kipsilevy.
Ulko-ovi uusittiin. kalusteet uusitaan. Vanha lämmönjakolaite jää ja sen taustaa ei
operoitu.

Tilanne 7.5.2021:
Edelliseen lisäyksenä tehty…
Saunassa lattian ja 20cm seinänostoille vedeneristys ja laatoitus. Vedeneristeenä
käytettiin samaa tuotetta kuin seinissä, nurkkiin asennettiin vahvikenauha / erilliset
kulmakappaleet ja lattiakaivoon kaivokappale Ardex sta 40x40, lavuaarin viemärin
läpivientikappale. Ennen vedeneristystä lattiaan siveltiin pohjuste P51. Seinänostojen
kohdilla PIR-levyn pinnasta poistettiin alumiinikalvo ja vedeneristeen tartunta on PIReristeeseen. Harkkoseinän laatoitus ja vedeneriste vain alaosaan ja reunoille.
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Vastaavaan tapaan pesuhuoneessa lattia vedeneristetty ja laatoitettu, tässä vaiheessa
seinien alin laattarivi ja harkkoseinän pääty ja yläosa, jotta kulmalistat sai asennettua.
Patteriputken ja tulevan wc-pytyn kohdalla ei ole vielä tehty laatoitusta.
Laattojen kiinnityslaastina käytettiin Ardex x 77, saumaukseen Ardex G8s flex ja työmaalle
on toimitettu saniteettisilikonit Ardex se. Vedeneristeen kalvopaksuutta ei mitattu, mutta
levitys tehtiin kahteen kertaan pääosin lastalla ja pensselillä siten, että alustan pienet
epätasaisuudet / huokoset peittyivät vedeneristeestä, joten kalvopaksuus on arviolta
riittävän paksu. Vedeneristeen menekki oli noin 22kg. Lattiakaivot 3kpl Vieser on uusittu ja
vedeneristyksen kaivokappeleen asennukseen käytettiin uusien kaivojen mukana tulleita
kyseiseen kaivoon soveltuvia kiilarenkaita. Kaivojen kannet ovat kulmikkaita metallisia rstkansia. Kannen alla näkyy vedeneristettä, joka liittyy kaivoon – avointa vedeneristettä tulee
varoa kaivoa puhdistettaessa, ettei se vahingoitu.
Pesuhuone-khh välioven karmi asennettu (pu-vaahdotus tai muu lisätuenta ruuvien lisäksi
puuttuu). Kynnyksen kohta jäi vielä avoimeksi.
Kodinhoitohuoneessa lattia vastaavasti vedeneristetty ja laatoitettu. Vedeneristyksessä ei
ole käytetty seinäliitoksissa vahvikenauhaa kuin pesuhuoneen seinällä ja lavuaarin
kohdalla, kaivokappale ja lavuaarin viemärin läpivientikappaleet on asennettu. Seinille tuli
vain yhden 10x10-laatan nosto, laatoitus ulko-oven kohdalta vielä puuttuu ja vesimittarin
kohdalta, sekä LVV:n kohdalta riippuen millainen ratkaisu siihen tulee. KHH:een
vedeneristys ei muodosta ns. kaukaloa, vaan reunat ovat avoimia ulko-oven, LVV:n ja
keittiön oven kohdilla.
Huomioitavaa: Kaikki silikonisaumaukset vielä puuttuvat, mm. hanakulmat, lattia-seinäliitoksista ja seinien sisäkulmista. Ikkunan karmiin on liitytty vedeneristeellä, joten sen
peittäminen sopivalla listoituksella riittää. Pesuhuoneen katto on vielä tasoituksiltaan
viimeistelemättä ja maalamatta. Katon ja seinien liitokseen on suositeltavaa asentaa
silikonisaumaus ja tarvittaessa listoitus.
Vielä tekemättömiä työvaiheita:
Sauna:
-Höyrynsulun teippaus (PIR-al-levyjen saumat, mahdolliset pienet ruuvireiät, ikkunan liitos,
sekä seinien alaosissa laatoituksen päälle tuleva teippaus, patteriputkien kohta.
Soveltuvaa lämpöä kestävää alumiiniteippiä jäi työmaalle).
-Seinien rimotus ja panelointi, sekä listotus.
-Lauteet, mahdollinen kaide ja kiuas, sekä valaistus.
-Tuloilmaventtiili, patteri
-Lasiseinä pesuhuoneeseen ja sen ovi.
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Pesuhuone:
Katon tasoitus ja maalaus, sekä kulmiin silikonit / listat
Valaistus, kalustus kaikkinensa
Ovi- ja ikkunalistat
Oven kynnyksen kohta jäi epäselväksi jääkö se avoimeksi khh:een.
Pytyn kotelorakenne ja hieman laatoitusta

Kodinhoitohuone:
-Kaikki listotukset, kalustukset
-katon ja seinien tasoituksien viimeistely ja maalaus, silikonisaumaukset.
-LVV:n alustan puhdistus ja vedeneristys, sekä lattiareunojen viimeistely.
-Hieman laatoitusta on kesken ja mahdollinen vesimittarin / jakotukin kotelorakenne.
-Valaistus, rättipatteri, villojen asettelu yms. viimeistely yläpohjan tuuletustilassa käytöstä
poistetun keskuspölynimurin putkien kohdalla.
Huomioitavaa: vesipostille on 32mm asennusputki valmiina ulkoseinässä vanhalla paikalla,
sen sisään voi asentaa uuden putken ja välin täyttää lämmöneristeellä esim. PUvaahdolla. Tuloilmaventtiilin putki koostuu muutamista osista ja ainakin yksi liitos on
löystynyt ja villaeristettä pilkottaa siitä –putken voi uusia / asetella paremmin ulkokautta
ehkä helpommin. Sisäpinnaltaan putki on teipattu vanhaan lastulevypintaan
remonttikipsilevyn taakse.
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Espoo 7.5.2021

________________
Juha Tuuli, RI
Vakatuuli Oy
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