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1 Johdanto 

Sisäilmaongelmien uutisointi on viimeisten vuosien aikana ollut jatkuvassa kasvussa ja 

sisäilmaongelmiin, asuntokauppariitoihin sekä ”homekouluihin” keskittyviä artikkeleja 

esiintyy valtamediassa viikoittain. Ongelmat ovat herättäneet asianomaisissa sekä myös 

lukijoissa vahvoja tunteita, sillä sisäilmaongelmissa tyypillisesti yhdistyy suuri huoli ter-

veydellisistä sekä taloudellisista seikoista. Sisäilmaongelmien jatkuva esiintyminen uuti-

soinnissa onkin tuonut koko rakennusalalle negatiivista huomiota ja ongelmat ovat lisän-

neet epäluottamusta ja negatiivisia olettamuksia rakentajia kohtaan. 

Sisäilmalla tarkoitetaan rakennuksen sisätiloissa olevaa hengitettävää ilmaa, joka koos-

tuu ilman perusosien lisäksi eri lähteistä peräsin olevista kaasumaisista ja hiukkasmai-

sista epäpuhtauksista.  Sisäilmasto puolestaan sisältää sisäilman lisäksi useita muita 

tekijöitä, kuten lämpötilan, kosteuden, ilman liikkeen, säteilyn, valaistuksen sekä melun. 

Rakennuksen käyttäjien kokemaa haittaa tilojen terveellisyydessä tai viihtyisyydessä tu-

leekin lähestyä aina kaikkien sisäilmastotekijöiden yhteisvaikutuksena. Sisäilmasto voi-

daan olettaa hyväksi, jos rakennuksen käyttäjät eivät koe rakennukseen liittyviä oireita, 

eivätkä sisäilman haittatekijät aiheuta tilojen käyttäjille haittaa tai vaaraa. [1] 

Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, on sisäilmastoon vaikuttavia tekijöitä useita. 

Tyypillisimpiä sisäilmasto-ongelmia ovat huonetilan tai pintojen lämpötilat, vedon tunne, 

sisäilman kosteus, tunkkaisuus, melu, epämiellyttävät hajut sekä oireilu. Ongelmat ovat 

kuitenkin aina kohdekohtaisia, eikä ongelmia voida yleistää eri rakennusten välillä. 

Huono sisäilma voi aiheuttaa tilojen käyttäjille muun muassa tehottomuutta sekä erilaisia 

ärsytys- ja allergiaoireita. [2, 3] 

Tämä työ tehdään yleiskatsauksena 1970-1980-luvuilla rakennettujen pientalojen sisäil-

maongelmia aiheuttaviin rakenteellisiin vaurioihin, jotka johtuvat virheellisestä suunnitte-

lusta ja toteutuksesta sekä vääränlaisten rakennusmateriaalien käyttämisestä. Työ pe-

rustuu kirjallisuuskatsaukseen sekä omaan kokemukseen vastaavanlaisissa kohteissa. 

Työn tavoitteena on selvittää tyypillisimmät korjaamista vaativat rakenteet ja niiden kor-

jaustavat 1970-1980- lukujen pientaloissa. Työn tuloksia tullaan käyttämään meneillään 

olevassa diplomityötutkimuksessa, jossa pyritään selvittämään 1970-1980- luvuilla 
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rakennettujen pientalojen peruskorjausten taloudellista kannattavuutta kokonaiselinkaa-

rikustannusten näkökulmasta. 

Tarkasteltavan rakennusaikakauden valintaan on vaikuttanut aikakauden suuri raken-

nusvolyymi. Suomen rakennustuotanto oli huipussaan 1970-1989 välisenä aikana ja 

kahden vuosikymmenen aikana rakennetut rakennukset kattavat noin 40% koko Suo-

men rakennuskannan kerrosalasta. Lisäksi pientalorakentamisen osuus kaikesta raken-

tamisesta oli aikakaudella suuri, sillä esimerkiksi pelkästään 1980- luvulla on rakennettu 

lähes 200 000 omakotitaloa. Ajankohdan tarkastelu on perusteltua myös rakennusten 

iän perusteella, sillä kyseisen aikakauden rakennusten rakenteiden ja rakennusosien 

tekninen käyttöikä alkaa olemaan lopuillaan ja niissä alkaa olemaan korjaustarvetta jo 

ikääntymisestä johtuenkin. Tästä syystä aikakauden rakennuksille tullaan suorittamaan 

huomattava määrä peruskorjauksia tulevien vuosien aikana. Peruskorjausten onnistu-

miseksi niissä tulisi huomioida aikakauden virheellisiksi havaitut rakennustavat ja käyte-

tyt materiaalit. Peruskorjausten onnistuminen on tärkeää kiinteistöjen omistajien henki-

lökohtaisen talouden lisäksi myös kansantaloudellisesti, sillä aikakauden rakennukset 

muodostavat myös huomattavan osan koko kansallisvarallisuudestamme. [4] 

Työn rajaamiseksi työssä tarkastellaan ainoastaan valitun rakennusaikakauden tyypilli-

simpiä rakenteellisia vaurioita. Oman kokemukseni mukaan pientalojen omistajat eivät 

koe erityistä huolta sisäilman lämpötilasta tai vedon tunteesta, mutta ovat huolissaan 

rakenteellisista vaurioista ja niiden vaikutuksesta tiloissa oleskelevien terveyteen. 

Yleensä rakenteelliset vauriot ovat myös korjauskustannuksiltaan taloudellisesti sisäil-

masto-ongelmista merkittävimpiä. Työssä pyritään arvioimaan aikakauden tyypillisimpiä 

rakenteita ja niiden virheitä sekä ongelmia, millä pyritään arvioinnin käsittelevän mahdol-

lisimman suurta osaa aikakauden pientaloista. Aikakaudella on kuitenkin käytetty lukui-

sia erilaisia rakenneratkaisuja, eikä työn laajuus huomioiden tarkastelua voida kohdistaa 

kaikkiin aikakaudella käytettyihin rakenneratkaisuihin ja materiaaleihin. 
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2 1970- ja 1980- lukujen pientalot 

2.1 Yleistä 

Rakentamisen vahvan nousukauden aikana rakentaminen teollistui ja uusia materiaaleja 

tuotiin jatkuvasti markkinoille. Kahden vuosikymmenen aikana rakentamisessa tapahtui 

paljon uudistuksia ja muutoksia. Merkittävin tekninen muutos tapahtui vuoden 1973 

energiakriisin seurauksena, kun ulkoseinien eristevahvuutta kasvatettiin ja ulkoseinille 

alettiin asentamaan muovikalvo höyrynsuluksi. Rakennusten ulkonäkö myös muuttui pal-

jon 1970- luvun alusta 1980- luvun loppupuolelle. Vielä 1970- luvulla pientalojen katto-

rakenteet toteutettiin usein tasakattona, kun taas 1980- luvulla rakennettiin paljon jyrk-

käkattoisia ”käkikellotaloja”. Ilmanvaihdon osalla vielä 1970- luvun alkupuolella painovoi-

mainen ilmanvaihto oli suosittua, kun taas 1970- luvun aikana siirryttiin enemmän ko-

neelliseen poistoilmanvaihtoon ja 1980- luvun aikana koneelliseen tulo-poisto-ilmanvaih-

toon. [5] 

 

Kuva 1. Tyypillinen 1970- luvulla rakennettu omakotitalo. [6] 

Vaikka rakentamisessa tapahtui paljon muutoksia 1970-1980- lukujen aikana, on aika-

kauden rakennuksissa myös paljon tyypillisiä rakenneratkaisuja. Rakennukset tehtiin 

tyypillisesti matalaperusteisina ja rakennusten lattiapinta sekä seinärakenteiden lähtö-

taso ovatkin tyypillisesti lähes maanpinnan tasolla tai jopa sen alapuolella. Alapohjara-

kenteena käytettiin pääasiassa alapuoleltaan lämmöneristämätöntä betonilaattaa, jonka 

yläpuolelle asennettiin lämmöneristeet ja betonilaatta tai puurakenteiset lattiat. 
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Seinärakenteiden osalla kantavina rakenteina ja julkisivuverhouksena käytettiin suurim-

maksi osaksi puuta tai tiilimuurausta. [6, 7] 

2.2 Käytetyt rakenneratkaisut ja materiaalit 

Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan tarkastelu ja rakennusmateriaalien vaurioitu-

misherkkyyden huomiointi on kehittynyt huomattavasti 1970-1980- luvun rakentami-

sesta. Lisäksi tietoisuus erilaisten vaurioiden ja epäpuhtauksien vaikutuksista rakennus-

ten sisäilmaan on kasvanut viimeisten reilun 30 vuoden aikana. Vaikka joitain 1970-

1980- luvulla käytetyistä rakenneratkaisuista on käytössä vielä nykypäivän rakentami-

sessakin, on aikakauden rakenneratkaisuissa nykypäivän tietämyksen mukaan paljon 

virheellisiä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja. Virheellisiä toteutuksia löytyy siis myös ra-

kennuksista, jotka noudattavat silloisia rakennusmääräyksiä ja hyvää rakennustapaa. 

1970-1980- luvun virheellisiä rakenneratkaisuja on niiden vaurioitumisherkkyyden vuoksi 

tutkittu paljon eri tutkimuslaitosten toimesta. Kokonaisvaltaisempaa tutkimusta on suori-

tettu esimerkiksi Ympäristöministeriön Kosteus- ja hometalkoot- ohjelmassa. Rakenteita, 

joiden vaurioitumisherkkyys on muita rakenteita huomattavasti korkeampi, kutsutaan ris-

kirakenteiksi. Riskirakenteita on listattu esimerkiksi Rakennustiedon julkaisemassa oh-

jekortissa KH 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä – suoritusohje) sekä 

Hometalkoiden ”Tunnista ja tutki riskirakenne”- julkaisussa. Riskirakenteiden korjaa-

miseksi on esitetty useita erilaisia korjaustapoja ja korjausten yleisyyden vuoksi markki-

noille on ilmestynyt myös useita eri valmistajien erikoistuotteita, joilla korjaamista on py-

ritty tehostamaan. 

Myös rakennusmateriaalien osalla on nykytietämyksen mukaan tehty useita virheitä 

1970-1980- luvun rakentamisessa. Virheitä on tehty sijoittamalla vaurioitumisherkkiä ma-

teriaaleja liian kosteisiin olosuhteisiin. Toisaalta aikakaudella on käytetty myös raken-

nusmateriaaleja, joiden tiedetään olevan sisäilmalle haitallisia ilman merkittävää kos-

teusvauriotumistakin. Aikakaudella käytetyistä materiaaleista, niiden käyttökohteista 

sekä haitoista löytyy tietoa esimerkiksi Ympäristöhallinnon kotisivuilla olevasta vanhojen 

rakennusmateriaalien tietopankista. 
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2.2.1 Perustus- ja alapohjarakenteet 

Pääasiallinen perustustapa 1970-1980- luvun rakentamisessa oli antura- ja sokkelipe-

rustus. Antura ja sokkeli toteutettiin pääosin paikallavaluna betonirakenteisina, mutta 

myös harkkosokkelia on käytetty jonkin verran. Sokkeliin on pääosin tehty valesokkeli-

osuus, jolla pyrittiin rakennusten esteettömyyteen, helppokulkuisuuteen sekä vähentä-

mään seinän alaosien kylmäsiltaa. Valesokkelissa kantavat ulkoseinät rakennettiin sok-

kelin päälle, mutta sokkelin ulkoreunalla valesokkeliosuus jatkuu tyypillisesti noin 200-

400mm ulkoseinien lähtötason yläpuolelle. Valesokkelirakenteessa ulkoseinien lähtö-

taso on useimmiten maanpinnan tason alapuolella. Sokkelin ja valesokkelin sisäpinta on 

usein pietty, mutta sokkelin ulkopuolinen vedeneristys puuttuu useista rakennuksista. [8-

10] 

Toisena perustusratkaisuna aikakaudella on käytetty reunavahvistettua betonilaattaa. 

Reunavahvistettu betonilaatta on maanvarainen betonilaatta, johon ulkoseinien osalla 

on tehty vahvikeosat, jotka toimivat kantavien ulkoseinien kuormansiirtorakenteina. Reu-

navahvistetun betonilaatan alapuolella on käytetty lämmöneristeenä pääasiassa eps- 

eristettä. Reunavahvistetun betonilaatan päälle on laitettu suoraan lattiapinnoitteet tai 

vaihtoehtoisesti betonilaatan yläpuolelle on tehty puukoolatut lattiat. [10] 

Vielä 1950- ja 1960- luvullakin suositun tuulettuvan alapohjan eli ”rossipohjan” käyttö 

vähentyi 1970- luvulle tultaessa ja tyypillisimpiä alapohjarakenteita 1970-1980- luvun ra-

kentamisessa olivat maanvaraisen betonilaatan päälle rakennetut lattiarakenteet. Maan-

varaisen betonilaatan yläpinta on usein vedeneristetty pikikerroksella. Maanvaraisen be-

tonilaatan päälle asennettiin alapohjan eristeet ja tapauskohtaisesti joko puukoolatut lat-

tiat tai pintabetonilaatta. Maanvaraisen betonilaatan alapuolella ei useimmissa raken-

nuksissa ole käytetty lämmöneristettä, eikä kapillaarikatkokerrosta, vaan betonilaatta va-

lettiin suoraan hienojakoisen hiekkatäytön päälle. Puukoolattujen lautalattioiden läm-

möneristeenä on käytetty pääasiassa mineraalivillaa ja sahanpurua. Niin sanottujen kak-

soisvalulattioiden lämmöneristeenä on betonilaattojen välissä käytetty pääosin eps- eris-

tettä, mutta myös mineraalivillaa löytyy joidenkin rakennusten alapohjista. [10] 
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2.2.2 Seinärakenteet 

Ulkoseinärakenteena on käytetty puurakenteista pystyrunkoa sekä tiilimuurausta. Myös 

julkisivuverhoukset on toteutettu pääosin puurakenteisena tai tiilimuurauksella. Ulkosei-

närakenteet on rakennettu tyypillisesti sokkelin päälle, valesokkelin sisäpuolelle, lattia-

pinnan alapuolelle.  

Puurunkoisten ulkoseinien lämmöneristeenä on käytetty pääosin mineraalivillaa. Sisä-

levytyksen taustalla on useimmiten muovikalvo. Muovikalvona on käytetty pääosin ra-

kennusmuovia, mutta myös rakenteeseen sopimattomia pakkausmuoveja. Pystyrungon 

vahvuus on useimmiten 100mm ja joissakin rakennuksissa pystyrungon ulkopuolelle on 

tehty 50mm vaakakoolaus ja lisäeristys. Eristekerroksen ulkopuolella on useimmiten tuu-

lensuojalevy tai -villa. Tiilirakenteiset ulkoseinät ovat tyypillisesti tiili-villa-tiili- seiniä. Kan-

tava tiiliseinä on muurattu sokkelin päälle ja julkisivuverhous valesokkelin päälle. Eris-

teenä on käytetty pääosin mineraalivillaa, jonka ulkopuolella on usein tuulensuojavilla.  

Väliseinärakenteet rakennettiin pääosin puurakenteisina levyseininä tai tiilimuurattuina 

seininä. Muurattuja väliseiniä on käytetty erityisesti kosteissa tiloissa. Seinärakenteet on 

pääosin rakennettu maanvaraisen pohjalaatan päälle lattiapinnan alapuolelle. [6, 7] 

2.2.3 Yläpohja- ja kattorakenteet 

1970-1980- luvun kattorakenteet ovat pääosin puurakenteisia ja paikallarakennettuja. 

Yläpohjan eristeenä on pääosin käytetty mineraalivillaa. Sisäkattojen ilmasulkuna on 

käytetty sekä rakennuspaperia että erilaisia muovikalvoja. 1970- luvun tyypillinen katto-

rakenne on tasakatto. Tasakattojen vesikatteena on käytetty pääosin kumibitumikermi-

katetta. 1970- luvun loppupuolella tasakatot vähenivät ja kattotyyppinä käytettiin loivaa 

harjakattoa, jonka vesikatteena käytettiin pääosin peltiä sekä tiilikatetta. 1980- luvun 

puolella tehtiin paljon jyrkkiä harjakattoja eli niin sanottuja ”käkikellotaloja”. Jyrkkien har-

jakattojen vesikatteena käytettiin tyypillisimmin tiili- ja peltikatetta. [6, 7] 

2.2.4 Ulkopuoliset kuivatusjärjestelmät 

Rakennukset ovat pääosin matalaperusteisia ja rakennusten ulkopuolinen maanpinta on 

usein lähes lattiapinnan tasolla. Rakennukset sijaitsevat usein myös tasamaalla, sillä 
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maanpintaa ei ole muotoiltu kallistamaan riittävästi rakennuksesta poispäin. Sokkelin ul-

kopuolella on joissain rakennuksissa tehty vedeneristys pikeyksellä, mutta suuresta 

osasta rakennuksia sokkelin ulkopuolinen vedeneristys puuttuu. Salaojia on asennettu 

jonkin verran, mutta salaojille ei usein ole asennettu tarkistuskaivoja, joten niiden tark-

kailu ja huoltaminen on ollut mahdotonta. Perustusten vierelle ei myöskään ole tehty 

asianmukaista salaojakerrosta, vaan perustusten vierellä oleva maatäyttö on usein hie-

nojakoista hiekkaa, jolla ei ole kapillaarikatko-ominaisuuksia. Kapillaarikatko puuttuu 

usein myös maanvaraisen betonilaatan alapuolelta, sillä betonilaatta on tyypillisesti va-

lettu suoraan hienojakoisen hiekkatäytön päälle. Sadevedet laskevat tyypillisesti syök-

sytorvia pitkin rakennuksen vierustalle tai niitä on esimerkiksi loiskekivillä ohjattu noin 1-

2 metrin päähän rakennuksesta. [11-13] 

2.2.5 Ilmanvaihto 

Painovoimaista ilmanvaihtoa on käytetty paljon vielä 1970- luvun alkupuolella, mutta 

1970- luvun aikana lisääntyi koneellinen poistoilmanvaihto huippuimurilla. Koneellisesta 

poistoilmanvaihtoa ohjataan usein keittiön liesituulettimelta ja poistoilmaventtiilejä on si-

joitettu keittiöön, kosteisiin tiloihin sekä vaatehuoneisiin. Koneellisen poistoilmanvaihdon 

yhteydessä korvausilmaa ei kuitenkaan usein ole järjestetty lainkaan. 1980- luvun aikana 

käytettiin vielä paljon koneellista poistoilmanvaihtoa, mutta myös koneellinen tulo-pois-

toilmanvaihto lisääntyi huomattavasti. Aikakauden ilmanvaihtojärjestelmillä on pyritty te-

kemään asunnoista selkeästi alipaineisia. 

2.2.6 Haitalliset materiaalit 

Eri haitta-aineista suurimman huomion on saanut asbesti, jota on käytetty vielä runsaasti 

1970-1980- luvun rakentamisessa esimerkiksi eristeissä, pinnoitteissa ja liimoissa. As-

bestia sisältävien materiaalien käsittelystä säädetään nykyisin lainsäädännössä ja as-

bestipurkuja saavat suorittaa ainoastaan toimenpiteisisiin erikoiskoulutuksen saaneet 

henkilöt. Asbestin lisäksi aikakaudella on käytetty kuitenkin myös paljon muita haitta-

aineita. Kreosoottia eli kivihiilipikeä on käytetty puuosien kyllästämisessä sekä alapohjan 

ja perustusten vedeneristämisessä. Lisäksi 1970-1980- luvulla lattia-, seinä- ja kattole-

vytyksessä käytetyssä lastulevyssä on käytetty fenoliformaldehydiliimaa, joka aiheuttaa 

haitallisia formaldehydipäästöjä vuosikymmeniä erityisesti materiaalin kastumisen jäl-

keen. Fenoliformaldehydi liimaa on käytetty myös esimerkiksi liimapuussa. Puunsuoja-
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aineissa ja painekyllästetyssä puussa on käytetty lukuisia haitallisia ja karsinogeenisiä 

aineita, kuten CCA- ja CC-suolaa, kivihiilipikeä ja kloorifenolia. [14] 

3 Tyypillisimmät sisäilmaongelmia aiheuttavat rakenteelliset virheet 
1970- ja 1980- lukujen pientaloissa 

3.1 Valesokkeli 

Valesokkeli on 1960-1990- luvuilla käytetty perustusrakenne, jossa ulkoseinien alaosat 

ja lattiapinta sijaitsevat maanpinnan tasolla tai jopa sen alapuolella. Valesokkeli on hyvin 

yleinen 1970-1980- luvun pientaloissa. Rakenteella on pyritty rakennusten esteettömyy-

teen ja helppokulkuisuuteen sekä poistamaan kylmäsiltaa lattiarajoista. Valesokkeliksi 

kutsutaan ulkoseinän rungon ulkopuolella olevaa, varsinaisen sokkelin jatko-osaa. Vale-

sokkeli on useimmiten helppo tunnistaa rakennuksen ulko-ovilla, sillä valesokkeliraken-

teessa sokkeli nousee ulko-oven alareunan yläpuolelle. [8, 9] 

 

Kuva 2. Valesokkelin tunnistaa ulko-oven kynnyksen yläpuolelle jatkuvasta sokkelista. 

Valesokkeli on tyypillisesti toteutettu paikallavalettuna betonirakenteisena, mutta osa va-

lesokkeleista on tehty myös harkkomuurauksella. Valesokkelin korkeus vaihtelee raken-

nusten välillä, mutta tyypillisesti se on 200-400 millimetriä korkea. Valesokkelin sisäpinta 

on usein pietty.  
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3.1.1 Vaurioitumismekanismi ja vauriot 

Vaikka valesokkeli on sen käyttämisen aikana noudattanut sen aikaisia ohjeita ja mää-

räyksiä, luokitellaan valesokkeli nykytietämyksen mukaan riskirakenteeksi. Valesokkeli 

on saanut riskirakennemääritelmän, sillä se on todettu vaurioitumisalttiiksi rakenteeksi. 

Riskirakenne ei tarkoita, että kaikki valesokkelirakenteet olisivat vaurioituneita, mutta 

vaurioitumisriski on huomattava. Valesokkelin riski muodostuu puurakenteisten ulkosei-

nien alaosien ja lämmöneristeiden vaurioitumisesta. Valesokkeliin kohdistuu tyypillisesti 

kosteusrasitusta pintavesistä, maapohjasta kapillaarisesti nousevasta kosteudesta sekä 

rakenteeseen tiivistyvästä huoneilman kosteudesta. [8, 9, 15] 

1970-1980- luvun rakennuksissa pintavesien ohjaaminen on usein puutteellista ja sok-

kelin vierustäyttö on hienojakoista hiekkaa. Hienojakoinen vierustäyttö nostaa kapillaari-

sesti maapohjan kosteutta ja ylläpitää maapohjan kosteutta korkealla sokkelin vierellä. 

Valesokkeli on usein ulkopuoleltaan vedeneristämätön, joten maapohjan kosteus siirtyy 

sokkeliin ja sokkelin kosteus tasaantuu maapohjan kosteuteen. Valesokkeliin on myös 

useissa rakennuksissa jäänyt muottitapituksia, joiden lahoamisen seurauksena pintave-

sillä on esteetön pääsy rakenteen sisälle. Lisäksi kosteusrasitusta aiheuttaa ulkoseinien 

epätiiviin höyrynsulun kautta rakenteeseen kulkeutuvan huoneilman tiivistyminen kylmän 

valesokkelin pintaan. [10] 

  

Kuva 3. Valesokkelirakenteen kosteusrasituksia. [10] 
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Valesokkeli on tuulettumaton rakenne, joten rakenteeseen kertyvä kosteus ei pääse kui-

vumaan ja kosteusrasitus aiheuttaa merkittävän kosteusvaurioitumisriskin. Valesokkeli-

rakenteen tyypillisimpiä vaurioita ovat ulkoseinän runkorakenteiden alaosien laho- ja 

mikrobivauriot sekä lämmöneristeiden, tuulensuojalevytyksen ja sisälevytyksen mikrobi-

vauriot. Joissain tapauksissa seinälevytyksen vauriot aiheuttavat myös kemiallisia ha-

joamisreaktioita, joista yleisin on lastulevytysten formaldehydipäästöt. Vaurioituminen 

johtuu rakenteellisista ratkaisuista, joten vauriot ovat yleensä koko rakenteen alalla. Vau-

riot sijoittuvat tyypillisesti vain seinän alaosaan, lattiapinnan alapuolisiin rakennusosiin, 

mutta pitkäaikaisen vaurioitumisen seurauksena vauriot saattavat ulottua myös jonkin 

verran lattiapinnan yläpuolelle. Vauriot saattavat levitä myös alapohjarakenteisiin ulko-

seinien vierustalla. [9] 

3.1.2 Vaikutus sisäilmastoon 

Luonnollisten painesuhteiden seurauksena rakennuksen huonetila on normaalisti alipai-

neinen alapohjaan nähden, jolloin paine-erojen seurauksena korvausilmaa pyrkii kulkeu-

tumaan alapohjasta huonetilaan. Etenkin betonirakenteisissa alapohjissa korvausilma 

pyrkii tällöin kulkeutumaan lattianrajoista, jolloin alapohjan sekä seinärakenteiden ala-

osien vaurioiden epäpuhtaudet kulkeutuvat sisäilmaan. Tästä syystä valesokkeliraken-

teiden vauriot usein havaitaankin ensin lattialistojen sekä pistorasioiden kautta tulevasta 

maakellarimaisesta hajusta. 

 

Kuva 4. Valesokkelirakenteesta otettujen materiaalinäytteiden analyysitulos. 

Vaurioitunut valesokkelirakenne ylittää Asumisterveysasetuksessa määritellyn toimenpi-

derajan ja vauriot aiheuttavat altistumisriskiä. Valesokkeli onkin yksi 1970-1980- luvuilla 

rakennettujen pientalojen merkittävimmistä sisäilmaongelmien aiheuttajista. 
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3.1.3 Korjaaminen 

Valesokkelirakenteen yleisyyden ja vaurioitumisherkkyyden vuoksi valesokkelikorjauk-

sia on viime vuosien aikana tehty paljon. Tämän vuoksi valesokkelikorjaukseen on usei-

den eri valmistajien tarjoamia tuotteita, joista ehkä tunnetuin on Lamox Oy:n ja Finn-

foamin yhteistyössä valmistama Termotuote. Valesokkelikorjauksen perusperiaate on 

poistaa vaurioituneet puu- ja levyrakenteet sekä eristeet ja uusia rakenne kosteustekni-

sesti turvallisemmaksi nostamalla ulkoseinien alajuoksu lattiapinnan tasolle. 

Valesokkelikorjauksen kaksi käytetyintä korjaustapaa ovat harkkonosto ja Termotuote. 

Molemmissa korjaustavoissa ulkoseinien levytys katkaistaan alaosastaan, useimmiten 

ikkunoiden alapinnan korkeudelta. Avatun ulkoseinän osalta poistetaan vaurioituneet 

eristeet sekä tuulensuojalevytyksen alaosa. Tämän jälkeen runkotolpat katkaistaan lat-

tiapinnan yläpuolelta ja runkotolppien alaosat sekä ulkoseinän alajuoksu poistetaan. 

Runkotolpat ovat rakennuksen kantavia rakenteita, joten niitä katkaistaessa tulee huo-

mioida ulkoseinien työn aikainen tuenta. Vaurioituneiden rakenteiden poistamisen jäl-

keen kaivanto tulee puhdistaa huolellisesti ja säästettäville rakenteille on suositeltavaa 

suorittaa desinfiointikäsittely mahdollisesti rakenteeseen jäävien mikrobien eliminoi-

miseksi. [9] 

Harkkonostossa valesokkelia vasten asennetaan kosteutta kestävä eriste, esimerkiksi 

polystyreenilevy. Eristelevyn yläreuna tiivistetään tuulensuojalevyn alareunaan esimer-

kiksi uretaanivaahdolla. Eristeen asentamisen jälkeen sokkelin päälle muurataan kevyt-

soraharkko. Sokkelin ja kevytsoraharkon väliin tulee asentaa kosteussulku. Harkon 

päälle asennetaan uusi alajuoksu ja runkotolpat kiinnitetään tukevasti alajuoksuun. Ala-

juoksun ja harkon väliin tulee asentaa kosteussulku. Alajuoksun asentamisen jälkeen 

poistetut eristeet uusitaan, höyrynsulku korjataan ja seinä levytetään. Höyrynsulkua kor-

jatessa tulee kiinnittää huomiota lattiarajan tiiveyteen. [9] 
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Kuva 5. Valesokkelikorjaus harkkonostolla. [9] 

Termotuotteella tehtävässä korjauksessa ulkoseinien purkutyöt tehdään samassa laa-

juudessa kuin harkkonostossakin. Purkutöiden jälkeen runkotolppien alapuolelle asen-

netaan teräsjalat, joilla runkotolppien kuormat siirretään sokkelille. Termotuote on suun-

niteltu pääasiassa betonisokkeleille, joten Termotuotetta käytettäessä harkkosokkelissa 

tulee rakenteen lujuus tarkastaa lujuuslaskelmilla, sillä Termotuotteella pistemäiset kuor-

mat kasvavat verrattuna alkuperäiseen rakenteeseen. Teräsjalkojen väliin asennetaan 

tuoteperheeseen kuuluva polystyreenilevy, joka tiivistetään tuulensuojaan kuten harkko-

nostossa. Tämän jälkeen ulkoseinän eristeet uusitaan ja rakenne ummistetaan, kuten 

harkkonostossa. Termotuotteella korjaaminen on viime vuosina kasvattanut suosiotaan, 

sillä tuotteen asennus koetaan harkkomuurausta nopeammaksi. Termotuotteella saavu-

tetaan myös harkkomuurausta parempi lämmöneristyskyky. [16] 
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Kuva 6. Valesokkelikorjaus termotuotteella. [17] 

Kokemuksen mukaan valesokkelikorjaus vaatii usein myös lattiarakenteen uusimista vä-

hintään ulkoseinien viereltä. Ulkoseinien vauriot ovat usein merkittäviä ja laaja-alaisia, 

jolloin mikrobivauriot ovat levinneet myös alapohjan osalle. Tämän vuoksi valesokkeli-

korjauksen onnistumisen varmistamiseksi tulisi lattiarakenne avata ulkoseinien vierus-

talta esimerkiksi vajaan puolen metrin leveydeltä ja uusia alapohjaeristeet ennen täyttö-

valua. Tällä korjaustavalla myös lattiarajojen tiivistys helpottuu, sillä ulkoseinien höyryn-

sulku on tällöin mahdollista taittaa betonilaatan ja alapohjaeristeiden väliin. 

Valesokkelikorjauksen yhteydessä on useimmiten tarpeellista korjata myös ulkopuoliset 

kuivatusjärjestelmät. Vaikka korjauksen yhteydessä rakenne uusitaankin kosteutta kes-

tävämpiin materiaaleihin, muodostaa jatkuva kosteusrasitus myös uusittuihin materiaa-

leihin kosteusvaurioitumisriskiä. 
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3.2 Maanvaraisen betonilaatan päälle puukoolatut lattiat 

Maanvaraisen betonilaatan päälle puukoolattu lattia on tyypillinen alapohjarakenne 

1970-1980- lukujen pientaloissa. Pintarakenteena on käytetty lattialautaa sekä lastule-

vyä. Alapohjan eristeenä on käytetty mineraalivillaa ja sahanpurua. Alapohjarakenteen 

kantavana rakenteena olevat lattiavasat on asennettu oikeaan korkoon betonilaattaa 

vasten asennetuilla laudoilla sekä puukorokkeilla. Eristeet on asennettu lattiavasojen vä-

liin ja lattialaudat tai lastulevyt on kiinnitetty lattiavasoihin. [10] 

 

Kuva 7. Periaatekuva maanvaraisen betonilaatan päälle puukoolatusta lattiarakenteesta. [10] 

Maanvaraisen betonilaatan yläpinta on usein vedeneristetty pikeyksellä. Maanvaraisen 

betonilaatan alapuolella ei useinkaan ole käytetty lämmöneristettä, eikä betonilaatan ala-

puolella ole kapillaarikatkokerrosta. 

3.2.1 Vaurioitumismekanismi ja vauriot 

Nykytietämyksen mukaan maanvaraisen betonilaatan päälle puukoolatut lattiat luokitel-

laan riskirakenteeksi. Rakenteen riski muodostuu kosteudelle herkkien materiaalien si-

joittamisesta maanvaraista betonilaattaa vasten, joka pysyy jatkuvasti kosteana alapuo-

lisen kapillaarikatkon ja lämmöneristeen puuttumisen seurauksena. Betonilaatan alapuo-

linen hienojakoinen täyttöhiekka nostaa maapohjan kosteutta kapillaarisesti betonilaat-

taan ja ajansaatossa betonilaatan kosteus tasaantuu maapohjan kanssa lähes 100 RH% 

kosteuteen. Betonilaatan yläpinnassa oleva pikeys ei tyypillisesti ole ehjä, jolloin 
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betonilaatan kosteus siirtyy lattiarakenteisiin. Maapohjan ja betonilaatan kosteuteen vai-

kuttaa salaojien toiminta ja sadevesien ohjaus, mutta betonilaatan alapuolisen kapillaa-

rikatkon puuttuessa alapohjan kosteus nousee lähes poikkeuksetta mikrobivaurioitumi-

selle riittävälle tasolle. Kosteusrasitusta lisää myös huoneilman kosteuden tiivistyminen 

kylmän betonilaatan pintaan, jolloin alapohjan eristetilan kosteus pysyy jatkuvasti mikro-

bikasvun kannalta kriittisellä tasolla. [10, 15] 

 

Kuva 8. Puukoolatun lattiarakenteen eristeet ovat mikrobivaurioituneet. Maanvaraista betoni-
laattaa vasten olevissa sahanpuruissa havaittavissa maatumista. 

Alapohjan kosteus aiheuttaa lattiarakenteisiin ja eristeisiin mikrobivaurioita. Lattiaraken-

teisiin saattaa muodostua myös lahovaurioita ja sahanpurueristeen alimmaiset kerrokset 

saattavat maatua betonilaatan pintaan. Pitkäaikaisen mikrobikasvun seurauksena vau-

riot saattavat siirtyä myös betonilaattaan. 

3.2.2 Vaikutus sisäilmastoon 

Puurakenteinen alapohja on harvoin tiivis, joten alapohjasta on aina ilmayhteys sisäil-

maan. Luonnollisten painesuhteiden seurauksena alapohjasta ohjautuu korvausilmaa 

huonetilaan kuljettaen alapohjan vaurioiden epäpuhtauksia sisäilmaan. Alapohjan vau-

riot ylittävät Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ja vauriot aiheuttavat altistumis-

riskiä. Maanvaraisen betonilaatan päälle puukoolattujen lattioiden mikrobivauriot ovatkin 

tyypillinen sisäilmanongelmien aiheuttaja 1970-1980- lukujen pientaloissa.   
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3.2.3 Korjaaminen 

Alapohjan korjaamiseksi tulee kaikki vaurioituneet rakenteet ja eristeet poistaa, mikä tar-

koittaa useimmiten koko alapohjarakenteen purkamista maanvastaiselle betonilaatalle 

saakka. Betonilaatan korjaustarve vaihtelee kohdekohtaisesti. Käytännössä rakennetta 

korjataan kuitenkin kahdella tavalla, joissa toisessa betonilaatta puretaan ja rakenne uu-

sitaan kokonaisuudessaan ja toisessa betonilaatan yläpuolelle järjestetään tuuletusker-

ros ja rakenne uusitaan kaksoisvalulattiaksi. 

Jos vauriot johtuvat maapohjan kautta kapillaarisesti nousevasta kosteudesta, on turval-

lisin korjaustapa purkaa koko maanvarainen betonilaatta maapohjalle. Betonilaatan ala-

puolista hiekkatäyttöä poistetaan noin 400mm ja täyttö uusitaan kapillaarikatkolla, esi-

merkiksi salaojasepelillä. Tämän jälkeen kapillaarikatkon päälle asennetaan alapohjan 

lämmöneristeet ja alapohjarakenne vaihdetaan nykyaikaiseen, maanvaraiseen, yksilaat-

tarakenteeseen. Tämä korjaustapa on kosteusteknisesti turvallisin vaihtoehto ja erittäin 

suositeltava etenkin jos alapohjan vauriot ovat siirtyneet betonilaattaan tai betonilaattaan 

kapillaarisesti nouseva kosteus on runsasta. [18, 19] 

Toisena korjaustapana on betonilaatan yläpuolelle järjestettävä tuuletuskerros. Korjaus-

tavassa betonilaatta puhdistetaan mekaanisesti ja se desinfioidaan. Tämän jälkeen be-

tonilaatan päälle levitetään tuuletuskerros esimerkiksi lecasoralla. Tuuletuskerrokseen 

asennetaan tuuletusputkisto esimerkiksi salaojaputkella. Tuuletusputkistosta nostetaan 

poistoputki rakennuksen keskeiseltä paikalta vesikatolle, jolloin tuuletusputkisto tuulettaa 

alapohjaa ja pitää sen jatkuvasti alipaineisena suhteessa huonetilaan. Tuuletuskerrok-

sen päälle asennetaan alapohjan lämmöneristeet ja valetaan uusi pintabetonilaatta.  

Puurakenteisten lattioiden toteuttaminen ei ole suositeltavaa, sillä lecasorakerroksen 

kosteus pysyy jatkuvasti hieman kohollaan betonilaatasta nousevasta kosteudesta, jol-

loin rakenteessa tulisi käyttää ainoastaan kosteutta kestäviä materiaaleja. Lattiarakenne 

saadaan betonilaatan avulla myös tiiviimmäksi kuin puurakenteinen lattia. Korjausta-

vassa tulee aina huomioida pintabetonilaatan saumojen tiivistäminen niin, ettei alapoh-

jan ja huonetilan välille jää ilmayhteyttä. Korjaustapa ei ole täysin riskitön, mutta se on 

kustannussyistä yleisessä käytössä. [18, 19] 
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3.3 Kaksoisvalulattiat 

Kaksoisvalulattiat ovat puukoolattujen lattioiden ohella 1970-1980- lukujen yleisimpiä 

pientalojen alapohjarakenteita. Kaksoisvalulattioissa maanvaraisen betonilaatan päälle 

on asennettu lämmöneristeet ja valettu pintabetonilaatta. Kaksoisvalulattioiden läm-

möneristeenä on käytetty pääosin eps-eristettä, mutta myös mineraalivillaa on käytetty 

betonilaattojen välissä. Maanvaraisen betonilaatan alapuolella ei useinkaan ole käytetty 

lämmöneristettä tai kapillaarikatkokerrosta. Kaksoisvalulattioita on käytetty myös pesuti-

lojen alapohjarakenteena rakennuksissa, joissa asuintilojen alapohjarakenteena on puu-

koolatut lattiat. [19] 

3.3.1 Vaurioitumismekanismi ja vauriot 

Kaksoisvalulattioiden riski muodostuu pohjalaattaan kapillaarisesti nousevasta kosteu-

desta, kuten puukoolatuissa lattioissakin. Kaksoisvalulattioissa on kuitenkin tyypillisesti 

käytetty kosteutta kestävämpää eps-eristettä, jolloin vaurioita ei esiinny yhtä suuressa 

osassa kuin puukoolattujen lattioiden osalla. Kaksoisvalulattioissa, joissa eristeenä on 

käytetty mineraalivillaa, on kuitenkin merkittävä vaurioitumisriski. Kaksoisvalulattioihin 

kohdistuvat vauriot johtuvat useimmiten pohjalaatalle rakennettujen puurakenteisten sei-

nien vaurioista. Alapohjaankin muodostuu vaurioita, jos pohjabetonilaattaan kohdistuva 

kosteusrasitus on merkittävää tai pohjalaatan päälle on rakennusvaiheessa jäänyt or-

gaanista rakennusjätettä. [19] 

Kaksoisvalulattiat luokitellaan riskirakenteeksi, jos betonilaattojen välisenä eristeenä on 

käytetty mineraalivillaa tai alapohjan eristetilaan on sijoitettu vesi- tai lämpöputkia. Vesi- 

ja lämpöputkien sijoitus kaksoisvalulattioiden eristetilaan on riskialtista, sillä mahdollisen 

vuotovahingon havaitseminen on hankalaa ja alapohja on usein kastunut lähes kauttaal-

taan ennen vuodon havaitsemista. Kaksoisvalulattioiden tyypillisimmät vauriot ovat be-

tonilaatan pinnassa ja eristeiden alapinnassa olevat mikrobivauriot. [15] 

3.3.2 Vaikutus sisäilmastoon 

Kaksoisvalulattioiden pintabetonilaatan kuivumiskutistuman vuoksi alapohjasta on lattia-

rajoista useimmiten ilmayhteys huonetilaan. Tämän vuoksi kaksoisvalulattioiden vauriot 
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ylittävät Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ja aiheuttavat tilojen käyttäjille altistu-

misriskin vaurioiden epäpuhtauksille. 

3.3.3 Korjaaminen 

Kaksoisvalulattioiden korjaaminen aloitetaan purkamalla lattiarakenteet pohjalaatalle. 

Pintabetonilaatan ja eristeiden purkamisen jälkeen pohjalaatalle suoritettavat korjaustar-

peet tulee arvioida, kuten kappaleessa 3.2.3 puukoolattujen lattioiden korjaamisen yh-

teydessä. Vaihtoehtoina ovat maanvaraisen betonilaatan purkaminen ja alapohjaraken-

teen muuttaminen yksilaattarakenteeksi tai tuuletuskerroksen asentaminen pohjalaatan 

yläpuolelle ja pintabetonilaatan uusiminen. [19] 

Kaksoisbetonilaattojen osalla korjausvaihtoehtona saatetaan joskus käyttää myös tiivis-

tyskorjausta. Tiivistyskorjauksessa lattia-seinäliittymät tiivistetään ja lattia kapseloidaan, 

jolloin poistetaan alapohjan ja huonetilan välinen ilmayhteys. Tämän kaltaiset tiivistys-

korjaukset ovat kuitenkin aina riskialttiimpia korjaustapoja kuin rakenteiden uusiminen ja 

tiivistystä tulisikin harkita ainoastaan kohteissa, joissa sillä saavutettaisiin merkittäviä 

kustannussäästöjä. Korjauskohteet ja niiden vauriot ovat kuitenkin yksilöllisiä ja oikea 

korjauslaajuus ja korjaustapa tulee suunnitella aina kohdekohtaisesti. 

3.4 Reunavahvistettu betonilaatta 

Reunavahvistettu betonilaatta on erityisesti 1980- luvulla käytössä ollut perustustapa, 

jossa rakennuksen perustus- ja alapohjarakenne toteutettiin yhtenä rakenteena. Ra-

kenne on maanvarainen betonilaatta, jossa ulkoseinien alapuolella betonilaattaan on 

tehty huomattavat vahvikeosat. Betonilaatan alapuolelle on poikkeuksetta asennettu 

lämmöneristeet, mutta niin sanottu sokkelihalkaisu puuttuu useiden rakennusten osalta. 

Sokkelihalkaisun tarkoituksena on eristää lattiarakenne ulkoilmaa vasten olevasta sok-

keliosuudesta. Reunavahvistetun betonilaatan päälle on asennettu suoraan lattiapinnoit-

teita, mutta betonilaatan päälle on myös tehty puukoolattuja lattiarakenteita. 
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3.4.1 Vaurioitumismekanismi ja vauriot 

Reunavahvistetun betonilaatan riskeinä ovat rakentamisvaiheessa betonilaattaan jäänyt 

rakennekosteus, kylmäsiltojen vuoksi rakenteeseen tiivistyvä kosteus sekä maapohjasta 

siirtyvä kosteus. Rakentamisvaiheessa ei ole välttämättä huomioitu reunavahvisteen 

vaatimaa kuivumisaikaa, jolloin reunavahvisteen osalle on jäänyt huomattava määrä ra-

kennekosteutta. Betonilaatan kosteusrasitusta usein lisää hienojakoinen vierustäyttö, 

joka nostaa kapillaarisesti maapohjan kosteutta betonilaattaan. Koska reunavahvisteen 

alapuolella on käytetty usein tiivistä eps-eristettä, on kosteus päässyt siirtymään ainoas-

taan ylöspäin lattia- ja seinärakenteisiin aiheuttaen niissä vaurioita. [10] 

 

Kuva 9. Reunavahvistettuun betonilaattaan on usein jäänyt rakennekosteutta. [10] 

Lisäksi kosteusvaurioriskiä aiheuttaa reunavahvistetulle laatalle tyypilliset kylmäsillat. 

Jos sokkelihalkaisun eriste on asennettu heikosti tai sitä ei ole lainkaan, betonilaatta py-

syy kylmänä ulkoseinien vierustalla muodostaen huoneilman kosteuden tiivistymisriskiä 

betonilaatan pintaan. Betonilaattaan tiivistyvä kosteus siirtyy lattia- ja seinärakenteisiin 

aiheuttaen niissä vaurioitumisriskiä. [10] 

Reunavahvistetun laatan tyypillisiä vaurioita ovat ulkoseinien alaosien ja ulkoseinäeris-

teiden mikrobivauriot sekä lattiarakenteiden mikrobivauriot ulkoseinien vierellä. Lattian 

vauriot ovat laaja-alaisempia, jos betonilaatan päälle on tehty puukoolatut lattiaraken-

teet, sillä betonilaatan yläpuolella olevien lämmöneristeiden seurauksena huoneilman 

lämmittävä vaikutus pienenee ja kosteuden tiivistyminen on runsaampaa. 
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3.4.2 Vaikutus sisäilmastoon 

Reunavahvistetun betonilaatan vauriot ovat kaikkien alapohjarakenteiden tapaan mer-

kittävä riski rakennuksen sisäilmalle. Betonilaatan pinnalla olevista vaurioista on suora 

ilmayhteys huoneilmaan, joten vaurioiden epäpuhtauksille altistuminen on todennä-

köistä. 

3.4.3 Korjaaminen 

Kuten kaikessa korjausrakentamisessa, tulee ensin poistaa kaikki vaurioituneet raken-

neosat ja materiaalit. Korjaamisessa tulee huolehtia reunavahvikkeen riittävästä kuiva-

tuksesta, jotta rakennekosteus saadaan rakenteesta pois. Tämän jälkeen uusi rakenne 

on suunniteltava siten, ettei maapohjan kosteus pääsee siirtymään betonilaattaan ja kyl-

mäsillat saadaan poistettua. 

Yleisin korjaustapa on poistaa reunavahvistetun laatan vierustäytöt, asentaa ”sokkelia” 

vasten lämmöneristeet ja täyttää vierustäyttö kapillaarikatkokerroksella. Sokkelin ulko-

puolisen eristyksen yhteydessä joudutaan usein uusimaan myös julkisivurakenteet. 

3.5 Lattiapinnan alapuolelle rakennetut seinärakenteet 

1970-1980- luvun pientalorakentamisessa alapohjat toteutettiin suurimmaksi osaksi 

maanvaraisen, alapuoleltaan lämmöneristämättömän betonilaatan yläpuolelle. Maanva-

raisen, niin sanotun ”pohjalaatan” varaan on rakennettu myös tyypillisesti kaikki pienta-

lojen kantavat väliseinärakenteet. Poikkeuksena on rivitalojen huoneistojen väliset sei-

nät, jotka on useissa rakennuksissa rakennettu oman sokkeliperustuksen päälle. Kanta-

vien väliseinien lisäksi myös kevyitä väliseiniä on rakennettu pohjalaatan päälle, lattia-

pinnan alapuolelle. 
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Kuva 10. Puurakenteinen väliseinä rakennettu pohjabetonilaatan päälle. [10] 

Väliseinien runkojen lisäksi myös seinien levytys ulottuu tyypillisesti lattiapinnan alapuo-

lelle. Rakenne on tunnistettavissa poistamalla väliseiniltä jalkalistoja ja seuraamalla sei-

nän levytystä. 

3.5.1 Vaurioitumismekanismi ja vauriot 

Nykytietämyksen mukaan tiedetään, että rakennustapa on riskialtis ja tästä syystä ra-

kenne luokitellaankin riskirakenteeksi. Seinärakenteiden alaosat sijaitsevat viileässä ja 

kosteassa tilassa pohjalaatan yläpuolella. Alapohjan lämmöneristeet sijaitsevat tyypilli-

sesti suurimmaksi osaksi pohjalaatan yläpuolella, joten seinärakenteiden lämpötila ta-

saantuu lähelle maapohjan ja pohjalaatan lämpötilaa, mikä aiheuttaa alapohjaan kulkeu-

tuvalle huoneilmalle kosteuden tiivistymisriskin. Pääosin väliseinien vauriot johtuvat kui-

tenkin pohjalaattaan kapillaarisesti nousevan kosteuden siirtymisestä seinärakenteisiin. 

[10, 15] 

Puurakenteisten seinien osalla tyypillisimmät vauriot ovat väliseinien alaosien mikrobi- 

ja lahovauriot. Seinälevytysten kastuminen aiheuttaa levytyksiin mikrobivaurioita sekä 

mahdollisesti myös kemiallisia epäpuhtauksia, kuten formaldehydipäästöjä. Kiviraken-

teisten tai muurattujen väliseinien osalla mikrobivauriot ovat harvinaisempia, mutta käy-

tetyistä pinnoitteista riippuen kosteuden aiheuttamat kemialliset epäpuhtaudet ovat mah-

dollisia. 
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3.5.2 Vaikutus sisäilmastoon 

Väliseinien määrä on 1970-1980- lukujen pientaloissa suuri, joten rakenteellisista ratkai-

suista aiheutuvien vaurioiden laajuus on usein merkittävä. Kuten ulkoseinien osalla, on 

lattiarajoissa yleensä betonin kuivumiskutistuman seurauksena ilmayhteys alapohjan ja 

huonetilan välillä, jolloin seinärakenteiden alaosissa olevilla vaurioilla on merkittävä riski 

kulkeutua sisäilmaan ja rakenteessa olevat vauriot ylittävät Asumisterveysasetuksen toi-

menpiderajan. 

3.5.3 Korjaaminen 

Väliseinien korjaaminen suoritetaan valesokkelikorjausta muistuttavalla tavalla. Ensin 

kaikki vaurioituneet puu- ja levyrakenteet sekä eristeet poistetaan ja uusittava alajuoksu 

nostetaan lattiapinnan tasolle. Seinän nosto voidaan toteuttaa harkkomuurauksella tai 

väliseinäkorjausta varten kehitetyillä teräsjaloilla, joita on tarjolla useilla eri toimittajilla. 

Kevyiden väliseinien osalla korjaus voidaan suorittaa katkaisemalla seinä lattiapinnan 

tasolta, valamalla väliseinän alapuolinen osa umpeen ja uusimalla alajuoksu täyttövalun 

päälle. Puurakenteisen alajuoksun ja kivirakenteiden väliin tulee aina asentaa kosteus-

sulku. [18] 

 

Kuva 11. Lattiapinnan alapuolelta lähtevän väliseinän korjaaminen. [18] 

Väliseinien korjaamisessa tulee huomioida mikrobien mahdollinen leviäminen, kuten va-

lesokkelikorjauksessa. Ennen korjaustyöhön ryhtymistä on selvitettävä, onko väliseinien 

alaosiin muodostuneet vauriot levinneet myös alapohjan osalle väliseinien vierellä. Jos 
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vaurioita on myös alapohjan eristeiden osalla, tulee lattiarakennetta avata ja eristeitä 

uusia vaurioituneilta osilta. Jos seinien korjaamisen yhteydessä on päätetty uusia lattia-

pinnoitteet, olisi lattian avaaminen seinien viereltä suositeltavaa automaattisesti, sillä 

alapohjan eristeille tehtävien kuntotutkimusten ja materiaalinäytteiden kustannukset 

nousevat helposti väliseinien vierustojen korjauskustannuksia suuremmiksi. Lattiaraken-

teen avaaminen helpottaa myös lattiarajan tiivistämistä, mikä tulee huomioida aina ala-

pohjalle ja seinärakenteille suoritettavien korjaustöiden yhteydessä. 

3.6 Ulkoseinärakenteiden puutteellinen taustatuuletus 

1970-1980-luvuilla rakennetuissa pientaloissa räystäät ovat tyypillisesti lyhyet. Lyhyet 

räystäät altistavat julkisivuverhouksen viistosateelle ja julkisivuverhoukset kastuvat aina 

sateiden aikana. Julkisivuverhouksen taustalla tulisi olla pystysuuntainen tuuletusrako, 

joka kuivattaisi kastunutta julkisivua ja estäisi julkisivuun kertyneen kosteuden siirtymistä 

seinärakenteisiin. Aikakauden pientaloissa julkisivujen taustatuuletus on kuitenkin usein 

puutteellista. [20] 

Tiilimuuratuissa julkisivuissa tiilimuurauksen taustalle on usein jätetty niin sanottu ”kyn-

sirako” eli noin 20mm tuuletusrako. Tiilimuurauksen taustalla oleva tuuletusrako jätettiin 

yläreunasta avoimeksi ja tiilimuurauksen alimman tiilirivin joka kolmas pystysauma jätet-

tiin avoimeksi, millä pyrittiin pystysuuntaisen taustatuuletuksen mahdollistamiseen. On-

gelmana tiilimuuratuissa julkisivuissa on kuitenkin muurausvaiheessa tuuletusraon tuk-

kineet laastipurseet. Laastipurseet tukkivat tuuletusraon alaosasta, eikä taustatuuletus 

voi täten toimia suunnitellusti. [10] 
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Kuva 12. Laastipurseet tukkivat tiilimuurauksen taustatuuletuksen. [10] 

Laudoitetuissa julkisivuissa taustatuuletukseen liittyvät ongelmat johtuvat tuuletustilan 

puuttumisesta sekä pystysuuntaisen tuuletustilan katkaisemisesta vaakarimoituksella.  

3.6.1 Vaurioitumismekanismi ja vauriot 

Ulkoseinien tuuletusvälin puuttumisen seurauksena julkisivun sadevesien kosteusrasi-

tus siirtyy ulkoseinärakenteisiin. Julkisivun ja ulkoseinärakenteiden kosteusrasitusta 

saattaa lisätä myös epätiiviin höyrynsulun kautta ulkoseinärakenteeseen kulkeutuva 

huoneilma, joka tiivistyy kylmiin seinärakenteisiin. Kun tuuletusväli ei ole toimiva, ei kos-

teus pääse poistumaan rakenteesta ja rakenteeseen muodostuu kosteusvaurioita. Kos-

teusvauriot ovat yleensä pahimpia seinän alaosissa, mutta vaurioita on usein lähes koko 

seinärakenteen korkeudella. [20] 
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Kuva 13. Julkisivumuurauksen taustalla ei tuuletusta ja seinäeristeet ovat mikrobivaurioituneet. 

Puutteellisen tuuletuksen aiheuttamat tyypillisimmät vauriot ovat seinäeristeiden ja run-

korakenteiden mikrobi- ja lahovaurioituminen. Tiilimuurauksen puutteellisen taustatuule-

tuksen tyypillisimpiä viitteitä ovat tiilimuurauksen sammaloituminen ja rapautuminen. 

Laudoitetuissa julkisisivuissa puutteellisen tuuletuksen tunnusmerkkejä ovat maalipin-

noitteen hilseily ja laudoituksen lahoaminen.  

3.6.2 Vaikutus sisäilmastoon 

Vaikka 1970-1980- luvun rakentamisessa on pyrittykin tekemään rakenteista höyrytii-

viitä, ei siinä usein ole onnistuttu, vaan seinärakenteiden ja huoneilman välille on jäänyt 

ilmayhteys. Tyypillisesti seinien alaosissa olevat vauriot ovat kriittisempiä sisäilman kan-

nalta, mutta myös ylempänä seinärakenteissa olevat vauriot saattavat aiheuttaa ongel-

mia, etenkin jos vauriot ovat laaja-alaisia tai huonetila on voimakkaasti alipaineinen. 

3.6.3 Korjaaminen 

Julkisivun tuulettumattomuudesta johtuen vauriot ovat tyypillisesti lähes koko seinära-

kenteen korkeudella ja täten vaurioiden korjaamiseksi tulee ulkoseinien lämmöneristeet 

poistaa kokonaisuudessaan. Vaurioiden syntymiseen on usein vaikuttanut höyrynsulun 

epätiiveydet, joten korjauksen yhteydessä on suositeltavaa poistaa vanha höyrynsulku 
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ja uusia se kokonaisuudessaan. Runkotolppien vauriot pyritään tyypillisesti poistamaan 

mekaanisella puhdistuksella ja desinfioimalla. 

Ulkoseinien levytysten, höyrynsulun ja eristeiden poistamisen jälkeen tulee julkisivun 

taustalle järjestää toimiva taustatuuletus. Laudoitetuissa julkisivuissa tyypillisin tapa on 

purkaa vanhat julkisivulaudoitukset sekä tuulensuojalevytykset ja uusia julkisivurakenne 

kokonaisuudessaan. Muurattujen julkisivujen osalla tuuletusta saadaan usein parannet-

tua avaamalla alimman tiilirivin pystysaumoja. Jos seinärunko tai tuulensuojalevytys on 

liian lähellä tiilimuurausta, tulee tuuletuksen järjestäminen suunnitella tapauskohtaisesti. 

[18] 

3.7 Tuulettumattomat yläpohjarakenteet 

Yläpohjan vaurioihin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat vesikatteen ja sisäkaton höyryn-

sulun tiiveys sekä yläpohjan tuuletus. Useimmiten yläpohjan tuuletuksella on kuitenkin 

suurin merkitys yläpohjaan muodostuvissa vaurioissa. Pienet vesikatevuodot ja yläpoh-

jaan tiivistyvä kosteus ei useinkaan aiheuta merkittäviä vaurioita, jos yläpohjan tuuletus 

on toimiva, sillä yläpohjaan kertyvällä kosteudella on täten kuivumismahdollisuus. [21] 

 

Kuva 14. Puutteellisen tuuletuksen seurauksena kattorakenteisiin muodostunut vaurioita. 

1970-1980- luvulla rakennettujen pientalojen yläpohjien ongelmana on niiden toimimaton 

tuuletus. Suurimmat ongelmat ovat 1970- luvulle tyypillisissä tasakatoissa, joissa tuule-

tusta ei usein ole järjestetty lainkaan ja yläpohjan ilmatila on hyvin pieni. Ongelmia on 

kuitenkin myös matalissa harjakatoissa, joissa korkeuseroa ei ole riittävästi yläpohjan 
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tuulettamiseksi luonnollisten painesuhteiden avulla. Lisäksi harjakattojen ongelmana on 

räystästuuletuksen tukkeutuminen yläpohjan eristeellä. Usein tuuletus onkin tukkeutunut 

rakentamisen jälkeen tehdyn lisälämmöneristyksen seurauksena. Tuuletusvälin tukkeu-

tuminen lämmöneristeellä on myös tyypillinen ongelma jyrkkäkattoisissa ”käkikellota-

loissa”. [10, 21] 

3.7.1 Vaurioitumismekanismi ja vauriot 

Yläpohjaan muodostuu kosteusvaurioita, jos vesikatevuotojen tai sisäilman tiivistymi-

sestä yläpohjaan kohdistuvilla kosteusrasituksilla ei ole kuivumismahdollisuutta. Vauriot 

ovat tyypillisesti pahimmillaan läpivientien läheisyydessä, sillä sisäkattojen höyrynsulun 

tiiveys on usein puutteellista läpivientien ympärillä. Tyypillisimpiä sisäilmaongelmien ai-

heuttajia ovat sahanpurueristeiden ja mineraalivillan mikrobivauriot sekä eristeiden kas-

tumisesta vapautuvat kemialliset epäpuhtaudet, kuten formaldehydi. 

3.7.2 Vaikutus sisäilmastoon 

Yläpohjan vaurioiden vaikutus sisäilmaan ei ole yhtä merkittävä kuin seinärakenteissa 

tai alapohjassa sijaitsevilla vaurioilla. Yläpohja on luonnollisten painesuhteiden vaikutuk-

sesta ”ylipaineen puolella”, joten yläpohjasta ei ohjaudu korvausilmaa huoneilmaan, jos 

rakennuksen painesuhteet ovat kunnossa. Yläpohjan vauriot saattavat kuitenkin aiheut-

taa sisäilmaongelmia, jos vauriot ovat laaja-alaiset tai yläpohjasta ohjautuu korvausilmaa 

huonetilaan esimerkiksi huonetilan liiallisen alipaineistamisen vuoksi. 

3.7.3 Korjaaminen 

Yläpohjan vaurioiden korjaaminen aloitetaan vaurioituneiden rakenteiden ja eristeiden 

poistamisella. Purkutöiden jälkeen tulee vaurioiden aiheuttaja korjata. Jos vauriot ovat 

johtuneet vesikatevuodoista, tulee vuotopaikat korjata tai vaihtoehtoisesti uusia vesikatto 

kokonaisuudessaan. Jos vaurioiden aiheuttajana on puolestaan ollut yläpohjaan tiivis-

tyvä huoneilma, tulee sisäkattojen höyrynsulku uusia, mikä edellyttää myös sisäkattojen 

uusimista. 



28 

 

Jos vaurioiden muodostumiseen on vaikuttanut yläpohjan heikko tuuletus, tulee korjaa-

misessa huomioida tuuletuksen parantaminen. Tasakattojen osalla parhaaksi korjaus-

toimenpiteeksi on useissa rakennuksissa koettu koko kattorakenteen uusiminen ja 

muuntaminen harjakatoksi, jolloin yläpohjaan on helpompi järjestää toimiva tuuletus. 

Harjakattojen osalla tuuletuksen parantamiseksi tehtäviä tyypillisiä toimenpiteitä ovat 

räystäslaudoituksen harventaminen, yläpohjan eristevahvuuden alentaminen ulkosei-

nien vierustoilla sekä harjatuuletus- tai päätyventtiileiden lisääminen. [22-24] 

3.8 Ilmanvaihto ja painesuhteet 

Ilmanvaihdolla ja painesuhteilla on merkittävä vaikutus varsinaisten rakenteellisten vau-

rioiden syntymiseen, niiden havaitsemiseen sekä niistä aiheutuviin sisäilmaongelmiin. 

Riittävällä ilmanvaihdolla sisäilma pysyy raikkaana ja tilan käyttäjät ovat tyytyväisiä si-

säilmaan. Tasapainossa olevilla painesuhteilla ja riittävällä ilmanvaihdolla rakenteissa 

saattaa paikoitellen olla huomattaviakin vaurioita, ilman että tilojen käyttäjät edes huo-

maavat niitä. Puolestaan puutteellisen ilmanvaihdon ja liiallisen alipaineen rakennuk-

sissa saattaa pienet paikallisetkin vauriot aiheuttaa merkittäviä sisäilmaongelmia. 

Ilmanvaihdon tehtävänä on pitää sisäilma raikkaana poistamalla likaantunut huoneilma 

ja korvaamalla se raikkaalla ulkoilmalla. Koneellisissa ilmastoinnissa tuloilmaa lisäksi kä-

sitellään esimerkiksi puhdistamalla, lämmittämällä sekä säätelemällä sen kosteutta. Pai-

novoimaisessa ja koneellisessa poistoilmanvaihdossa ulkoilma johdetaan sellaisenaan 

huonetilaan. 

Rakennuksen painesuhteilla tarkoitetaan sisäilman ja ulkoilman sekä rakennuksen huo-

netilojen välistä paine-eroa, mikä ohjaa ilman liikettä tilojen välillä. 1970-1980- luvulla 

rakennettaessa rakennukset pyrittiin tekemään selkeästi alipaineisiksi, ulkoseinäraken-

teisiin kulkeutuvan huoneilman minimoimiseksi. Rakennusten ylipaineisuus muodostaa 

riskin huoneilman kulkeutumisen ulkoseinien höyrynsulun epätiiveyskohdista ulkoseinä-

rakenteeseen, jossa huoneilma tiivistyy kylmiin seinärakenteisiin aiheuttaen mikrobi- ja 

lahovaurioitumisriskiä. Nykytietämyksen mukaan rakennusten liiallinen alipaineisuus ai-

heuttaa kuitenkin korvausilman kulkeutumista rakenteiden läpi kuljettaen rakenteiden 

epäpuhtauksia sisäilmaan. Rakennusten alipaineisuus onkin yksi nykypäivän 
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merkittävimmistä sisäilmaongelmien osatekijöistä. Nykyään rakennusten painesuhteet 

pyritäänkin tasapainottamaan niin, ettei rakenteiden yli muodostuisi merkittäviä paine-

eroja. 

3.8.1 Ongelmat 

Kun huomioidaan ainoastaan sisäilmaan vaikuttavat tekijät, liittyvät 1970-1980- luvun 

ilmanvaihtojärjestelmien ongelmat pääasiassa ilmanvaihdon riittävyyteen sekä hallitse-

mattomiin painesuhteisiin. Painovoimainen ilmanvaihto on useissa rakennuksissa riittä-

mätön, eikä sisäilma pysy täten raikkaana. Ongelma on tyypillisesti merkittävin matalissa 

rakennuksissa, sillä poistohormi on usein jäänyt tällöin lyhyeksi, eikä ”savupiippu- ilmi-

öllä” tapahtuvan poiston voimakkuus ole riittävä. Riittämätön ilmanvaihto ei kuitenkaan 

ole ainoastaan painovoimaisten ilmanvaihtojen ongelmana, vaan ongelmia esiintyy 

myös paljon koneellisissa poistoilmanvaihdoissa, kun tarvittavia korvausilmaventtiilejä ei 

ole asennettu. 

Painesuhteisiin liittyviä ongelmia ei tyypillisesti ole painovoimaisten ilmanvaihtojen 

osalla, vaan ongelma on lähinnä koneellisissa ilmanvaihdoissa, etenkin koneellisessa 

poistoilmanvaihdossa. Koneellisessa poistoilmanvaihdossa huippu-imurilla imetään ra-

kennuksesta ilmaa ulos, mutta korvausilmaventtiilien asentaminen on jäänyt pois useista 

1970-1980- luvuilla rakennetuissa pientaloissa. Tämä aiheuttaa rakennuksen alipaineis-

tumisen, jonka seurauksena korvausilmaa alkaa virrata rakenteiden läpi, tuodan sisäil-

maan rakenteissa olevia epäpuhtauksia. 

3.8.2 Korjaaminen 

Ilmanvaihdon parantamiseen on useita erilaisia toimenpiteitä ja korjaustapa tulee muo-

dostaa aina kohdekohtaisesti. Painovoimaisessa ilmanvaihdossa korvausilmaventtiilejä 

voidaan lisätä ja tarvittaessa poistohormia kasvattaa, jolloin ilmanvaihtoa saadaan ra-

kennuksessa lisättyä. Koneellisessa poistoilmanvaihdossa korjaustoimenpiteet liittyvät 

yleensä korvausilmaventtiilien lisäämiseen ja poiston säätämiseen painesuhteiden tasa-

painottamiseksi. Koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon huolto- ja korjaustarpeet liittyvät 

yleensä kanaviston puhdistamiseen sekä ilmavirtojen säätämiseen oikeiden painesuh-

teiden aikaansaamiseksi. 
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Joissain tapauksissa ilmanvaihtoa ei kuitenkaan saada riittäväksi järjestelmän pienem-

millä korjaus- huoltotoimenpiteillä, vaan järjestelmä tulee uusia kokonaisuudessaan. Täl-

löin rakennuksiin halutaan useimmiten asentaa nykyaikainen koneellinen ilmastointi läm-

möntalteenotolla. Ilmanvaihtojärjestelmää uusiessa tulee kuitenkin huomioida vanhan 

rakennuksen asettamat rajoitteet, sillä suuri osa nykypäivän ilmastoinneista on suunni-

teltu nykypäivän tiiviisti rakennettuihin taloihin ja tällöin ongelmia saattaa aiheutua van-

han rakennuksen epätiiveyskohdista ja vanhoissa rakenteissa olevista vaurioista. Onnis-

tuneella ilmanvaihtojärjestelmän uusimisella saatetaan aikaansaada merkittävä sisäil-

maston paraneminen, mutta väärin toteutetulla ilmanvaihtoremontilla saatetaan pahen-

taa rakennuksessa olevia ongelmia. Tästä syystä ilmanvaihtoremonttia suunnitellessa 

tulisikin aina käyttää ilmanvaihtosuunnitteluun erikoistuneita ammattilaisia. 

4 Yhteenveto ja pohdinta 

Ongelmallisia rakenteita on useita erilaisia 1970-1980- lukujen pientaloissa. Nykytietä-

myksen mukaan vielä 1970-1980- luvuilla rakennusmääräykset täyttävät ja silloin ylei-

sessä käytössä olleet rakennustavat ja rakenteet ovat virheellisiä ja niiden seurauksena 

aikakauden rakennuskannassa on useita riskialttiita ratkaisuja. Nämä riskirakenteet ovat 

aiheuttaneet aikakauden pientaloihin merkittäviä rakenteellisia vaurioita, mikä on ilmen-

nyt muun muassa sisäilmaongelmina. Useita aikakauden rakennuksia on jo korjattu, 

mutta suuri osa näistä niin kutsutuista riskirakenteista on vielä korjaamatta.  

Suuri osa 1970-1980- lukujen pientalojen rakenteellisista ongelmista aiheutuu rakennus-

ten heikosta korkeusasemasta, ulkopuolisten kuivatusjärjestelmien ja kapillaarikatkojen 

puuttumisesta, kosteudelle herkkien materiaalien käyttämisestä riskialttiissa rakennus-

osissa ja rakenteiden puutteellisesta tuuletuksesta. Sisäilman kannalta merkittävimmät 

ongelmat ovat alapohjarakenteet sekä seinien alaosat, sillä luonnollisten painesuhteiden 

seurauksena korvausilmaa pyrkii kulkeutumaan alapohjasta huonetilaan. Useissa raken-

nuksissa tulevaa korjaustarvetta pystytäänkin siirtämään tiivistämällä lattiarajoja. 

Koska ongelmat johtuvat rakenteellisista ratkaisuista, vaatii ongelman poistaminen tyy-

pillisesti koko rakenteen tai rakennusosan uusimista. Tällöin korjauskustannukset nou-

sevat usein niin suuriksi, että useiden 1970-1980- luvuilla rakennettujen pientalojen 

osalla peruskorjaus ei ole enää taloudelliselta kannalta tarkasteltuna perusteltua. Oman 
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kokemukseni mukaan useissa rakennuksissa, joissa korjaaminen on tehty vain välttä-

mättömille osille pyrkien kustannussäästöihin, on ongelmat uusiutuneet muutamien vuo-

sien kuluessa korjauksen valmistumisesta.  

Aikakauden pientalojen sisäilma- tai peruskorjauksissa tulee edellä mainittujen riskira-

kenteiden korjaamisen lisäksi huomioida myös muiden sisäilmastoon, energiatehokkuu-

teen ja viihtyisyyteen vaikuttavien tekijöiden korjaustarve. Peruskorjausten onnistuminen 

1970-1980- lukujen pientaloissa vaatiikin erityisosaamista ja kaikkien sisäilmastotekijöi-

den huomioonottamista. 
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