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YLEISTÄ  

 

Tämän oppaan tarkoitus on kertoa pääasiassa kuvamateriaalin avulla vanhoissa 

rakennuksissa vastaan tulevasta ureavaahdosta. Ureavaahto on valkoinen 

lisälämmöneriste, joka muistuttaa koostumukseltaan jossakin määrin marenkia. Se on 

haurasta, murentuvaa ja erittäin kevyttä. Ureavaahdon paino on vain n. 8kg/m³. 

Ureavaahtoa on asennettu rakennuksiin 1960-, 1970- ja 1980-luvuilla. Kaikista 

rakennuksista sitä ei löydy, mutta kyseessä on varsin tavallinen materiaali, jota 

urakoitsijat asensivat paineilmalla puhaltaen eri rakennusosiin. 

 

Ureavaahtoa voi erehtyä luulemaan valkoisesta väristään johtuen home- tai 

lahottajasienikasvustoksi. Toisinaan ureavaahto on ollut niin huonolaatuista tai 

asennustyö niin huolimatonta, että suoranaista vaahtoa ei rakenteesta löydy, vaan siitä 

kertoo ainoastaan rakenteeseen tarttunut valkoinen väri sekä asennusreiät. Koska 

vaahto on asennettu paineilmalla puhaltaen, niin sitä on saattanut ajautua varsinaisesta 

asennuskohdasta hyvinkin pitkälle rakenteita pitkin. Ei siis ole tavatonta, että 

ureavaahtoa löytyy ryömintätilan pohjalta tai kylmältä vintiltä. 

 

Ureavaahto on ureaformaldehydiä eli vaahtomuovia. Tuttavallisesti sitä kutsutaan 

”hölynpölyksi”, sillä huhupuheiden mukaan osa ureavaahtoa puhaltavista asentajista 

porasi rakenteisiin vain asennusreiät, mutta jätti varsinaisen asennustyön suorittamatta. 

Ureavaahdon huonoa mainetta lisää se, että sillä tavoiteltiin kyseenalaisella 

menestyksellä vetoisiin rakenteisiin parannusta eli asumismukavuuden lisäämistä sekä 

parempaa energiataloutta. Ureavaahtoa käytettiin siis lisälämmöneristeenä sekä 

tiivisteenä ilmavuotoja vastaan. Huokoinen vaahto on solurakenteeltaan avoin, joten 

rakenteen ilmanpitävyyttä se ei lisännyt. Ilmavuodot saattoivat jopa lisääntyä, koska 

rakenteisiin porattiin runsaasti pieniä, noin 22mm halkaisijaltaan, olevia reikiä. Osa 

rei’istä tulpattiin puutulpilla, mutta vastaan tulee paljon tulppaamattomia reikiä, jotka 
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vuotavat kylmää ulkoilmaa esimerkiksi lattialautojen alle. Ureavaahdon markkinoitiin 

olevan eristysarvoltaan kuusinkertainen verrattuna esimerkiksi sahanpuruun, jolloin 

10cm ureavaahtoa olisi vastannut 60cm sahanpurua. 

 

Ureavaahtoa markkinoitiin sopivan yhtälailla uudisrakentamiseen kuin korjaamiseen. 

Sitä on käytetty hirsi-, tiili- sekä purueristeisissä pystyrunkorakennuksissa. Sen myös 

väitettiin tuhoavan lahottajasienikasvustot. Asennus tehtiin sekoittamalla muovi- ja 

kovetinainetta, jotka puhallettiin paineilmalla rakenteeseen porattujen reikien kautta. 

Vettä ureavaahto ei käytännössä sisältänyt, kuin 0,1-0,06 tilavuusprosenttia, vaikka 

huhupuheiden mukaan ureavaahtoa toisinaan laimennettiin vedellä. 

 

Ureavaahdon väitetään aiheuttaneen rakennuksiin lahovaurioita. Työssäni avaan ja 

tutkin huomattavan paljon vanhojen rakennusten rakenteita ja tähän mennessä ei ole 

tullut vastaan yhtäkään lahovauriota, joka olisi aiheutunut ureavaahdon asentamisesta. 

Pikemminkin tilanne on se, että ureavaahdolla on yritetty korjata jo vaurioituneita 

rakenteita eli vaahtoa on puhallettu valmiiksi vaurioituneeseen rakenteeseen. 
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Kuva 1 Useimmiten ureavaahdon asentamisesta löytää merkkejä ulkovuorauksesta. Pari 

senttiä sen korkeuden alapuolelta, jossa sijaitsee rakennuksen lattiapinnan korkeus, 

löytyy ulkovuorauksesta usein suora rivi tulpattuja asennusreikiä. Ureavaahtoa on siis 

asennettu lattiaan lisälämmöneristeeksi suoraan ulkovuoren läpi. Näitä reikiä löytyy 

yhtälailla hirsirakenteisen talon sekä RM-talon ulkovuorauksesta. Ureavaahto on voitu 

puhaltaa myös yläkautta lattiaan, jolloin tulpatut reiät ovat lattian pinnassa. Usein reiät 

katoavat näkyvistä, kun rakennusta kunnostetaan. 
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Kuva 2 Merkkejä ureavaahdon asentamisesta voi löytyä myös seinien pinnoilta. 

Paksummissa seinälevyissä voi olla tulpattuja reikiä. Ohuemmissa pahvimaisissa levyissä 

on monesti kolmion mallinen kohta, josta kaksi sivua on viilletty auki ja kolmas sivu on 

taitos. Tämän kaltaisista viiltoaukoista on puhallettu seinään ureavaahtoa. 
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Kuva 3 Kuvassa on lahottajasienen kasvustoa välipohjassa. Valkoinen kasvusto näyttää 

erehdyttävän paljon ureavaahdolta, mutta rakenne on selvästi erilainen. Ureavaahto on 

haurasta ja herkästi hajoavaa, kun lahottajasienen kasvusto taas on nahkean elastista. 
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Kuva 4 Hirsirakennuksen sisäseinät on levytetty 3mm kovalevyllä. Kovalevyn ja hirren 

väliin on puhallettu pistemäisesti ureavaahtoa. Ureavaahto muistuttaa erehdyttävästi 

lahottajasienen kasvustoa. 
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Kuva 5 Purueristeiseen ulkoseinän alaosaan on asennettu ureavaahtoa, joka on 

rakenteen ilmavuotoa pitkin kulkeutunut yläpohjaan asti. 
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Kuva 6 Purueristeistä seinää on lisälämmöneristetty ureavaahdolla. Vaahtoa on 

kulkeutunut kylmälle vintille. Ulkoseinässä näkyvät kosteuden aiheuttamat valumajäljet 

eivät ole aiheutuneet ureavaahdosta, vaan seinään satavasta viistosateesta. 
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Kuva 7 Maanvaraisen laatan päällä ollut lattia on rakenteineen purettu pois, jolloin 

pystyrunkoisen ja purueristeisen seinän alaosa on tullut näkyviin. Purun seassa on 

runsaasti ureavaahtoa. 
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Kuva 8 Purueristeisen ja pystyrunkoisen seinän lahovauriot eivät ole aiheutuneet 

ureavaahdosta, vaan maanvaraisesta laatasta kapillaarisesti nousseesta kosteudesta. 

Ureavaahto ja sahanpurut on poistettu, mutta tervapahvissa on edelleen nähtävissä 

ureavaahdon valkoista väriä. 
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Kuva 9 Alapohjarakenteena on kuvan lattiassa tuulettuva alapohja eli rossipohja. 

Vesiputkien jäätymistä on yritetty estää lisälämmöneristämisellä, joka on suoritettu 

ureavaahtoa asentamalla. Valkoinen vaahto lattiarakenteessa muistuttaa 

lahottajasienen kasvustoa. 
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Kuva 10 Lattiaremontin yhteydessä paljastui ureavaahdolla suoritettu 

lisälämmöneristys. Alkuperäisen lämmöneristeen painuessa on muodostunut lattian alle 

tyhjä tila, johon on puhallettu ureavaahto ulkoseinien lävitse porattujen reikien kautta. 
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Kuva 11 Seinän lisälämmöneristämisen yhteydessä on ureavaahtoa purkautunut 

ryömintätilaan asti.  
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Kuva 12 Termoeriste Oy:n kaksipuolisen mainoksen etupuoli vuodelta 1969. 
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Kuva 13 Termoeriste Oy:n kaksipuolisen mainoksen takapuoli vuodelta 1969. 
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