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Tutkimuksessa tarkasteltiin kosteusvaurioitumiselle riskialttiiksi tunnettujen rakenneosien 
eli niin sanottujen riskirakenteiden, vaurioitumisen yhteyttä yleisesti käytössä olevien kiin-
teistöjen kunnossapito-ohjeiden suosittelemiin toimenpiteisiin. Koska rakennusten kosteus-
vauriot ilmaantuvat lähes poikkeuksetta yllättäen, on herännyt kysymys, että johtuuko tämä 
kunnossapidon laiminlyömisestä vai vaurioituvatko jotkin rakenneosat väistämättä ennen-
aikaisesti. Tutkimus tehtiin teoreettisena tutkimuksena hyödyntäen sekä kirjallisuuslähteitä, 
mutta myös yrityksemme tuhansista asiakasprojekteista saatua ja käytössä olevaa tietoa. 
Tutkimus edellytti kyseisten riskirakenteiden määrittelyä. Tässä oli välttämätöntä tehdä 
yleistyksiä, mutta kirjallisuuslähteiden avulla tarkasteluun otettiin kuusi tietynlaista raken-
neosaa, jotka nykyisin yleisesti tiedetään riskialttiiksi. 
 
Kun tarkastellaan 1980-luvulta nykyhetkeen yleisimmin käytössä olevia ohjeistuksia kiin-
teistön kunnossapitoon liittyen, havaitaan että riskirakenteita ei ole sellaisenaan eritelty tai 
edes tunnistettu riskialttiiksi. Pelkästään tämä havainto kertoo osaltaan siitä miksi kosteus-
vaurioihin ei osata varautua. Kun tehdään vertailua kaikille rakenneosille annettujen käyt-
töikäarvioiden ja riskialttiiden rakenteiden välillä, on niissä yksittäisiä merkittäviä ristiriitoja. 
Käyttöikäarvioita noudatettaessa esimerkiksi tiilimuuratun ulkoseinän tulisi kestää koko ra-
kennuksen elinkaaren ajan, vaikka todellisuudessa seinä joudutaan suurella todennäköi-
syydellä uusimaan lämmöneristeen vaurioitumisen vuoksi. Kunnossapito-ohjeissa on myös 
runsaasti suositeltuja tarkastus- ja huoltovälejä eri rakenneosille ja järjestelmille. Niiden 
vertailu riskialttiisiin rakenneosiin paljastaa, että kyseiset toimenpiteet eivät kohdennu pää-
osin oikein tai toimenpiteen vaikutus on vain vähäinen tai välillinen. Yleistäen, kosteusvau-
rioilta ei ole voinut välttyä pelkästään ohjeistuksia noudattamalla. 
 
Nyt havaitut ongelmat kunnossapidonohjeistuksessa vaikuttavat olevan seurausta yksin-
kertaisesti siitä, että tiettyjä rakenneosia ei ole ajateltu riskeiksi tai niille ei ole arvioitu ole-
van tarpeen määritellä toimenpiteitä. Yleinen tietämys kosteusvaurioista ja rakenteiden ris-
keistä on lisääntynyt valtavasti koko 2000-luvun ajan. Näin ollen havaitaan selkeä tarve 
kunnossapito-ohjeistuksien uudistamiselle, huomioiden myös riskirakenteet.      

Avainsanat Kiinteistön kunnossapito, kosteusvaurio, riskirakenne 
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This study surveys the relationship between structures which are susceptible to moisture 
damage and the most common guidelines of property management. Since moisture dam-
age to buildings appears usually unexpectedly, leaves it to the question whether it is a 
negligence of repairs and maintenance or is it so that some structures will inevitably prem-
aturely be damaged. The study was carried out utilizing both sources of literature, but also 
information obtained from our company's thousands of customer projects. The study re-
quired the definition of these structures which are susceptible to moisture damage. This 
was made through sources of literature and six types of construction were selected.  
 
Looking at the most commonly used guidelines for the maintenance of property manage-
ment since the 1980s, it is noticed that the selected structures are specified or even identi-
fied as risky. This observation alone explains why moisture damage cannot be anticipated. 
There were significant contradictions between the lifetime estimates of structures gener-
ally, and structures which are susceptible to moisture damage. For example, the brick-
walled exterior wall should last the entire lifecycle of the building, although the wall is 
highly likely to be replaced due to damage to the thermal insulation. Guidelines offer also 
plenty of inspections intervals for structures and HVAC generally. Their comparison with 
the structures which are susceptible to moisture damage reveals that the measures in 
question are not targeting correctly, or the effect of the measure is only minor. So, it can be 
said that moisture damage could not have been avoided simply by following the most com-
mon guidelines. 
 
The issues that have been identified in the most common guidelines for the maintenance 
of property management seem to be the result simply of the fact that certain structures are 
not considered as risks, or it is not considered necessary to define any measures for them. 
The general knowledge about moisture damage and structural risks has increased enor-
mously throughout the 2000s. Thus, there is a clear need for renewal of the maintenance 
of property management, considering also the structures which are susceptible to moisture 
damage. 
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Lyhenteet 

RIL Rakennusinsinööriliitto 

Termit 

Kunnossapito eli kunnostava korjausrakentaminen. Tarkoittaa korjausrakentamista, 

jossa rakennuksen tai kiinteistön käytettävyys palautetaan hyvälle tasolle uusimalla tai 

korjaamalla vialliset ja kuluneet rakenteet tai järjestelmät. 

Huoltoväli. Rakenneosalle tai talotekniselle järjestelmälle suositeltu huoltojakson aika-

väli. Huoltovälin päätyttyä osan tai järjestelmän odotetaan tarvitsevan konkreettisia huol-

totoimenpiteitä. 

Tarkastusväli. Rakenneosalle tai talotekniselle järjestelmälle suositeltu aikaväli jolloin jo-

takin pitäisi tarkastaa, mutta muita toimenpiteitä ei välttämättä ole odotettavissa. 

Kunnossapitoväli. Rakenneosalle tai talotekniselle järjestelmälle suositeltu huoltavan 

korjauksen aikaväli.  

Riskirakenne. Kosteusvaurioitumiselle altis rakenneosa tai -ratkaisu. 

Korjausvelka eli korjausvaje. Kertoo rahallisesti tai suhdelukuna sen, kuinka paljon ra-

kennukseen olisi pitänyt investoida, jotta sen kunto olisi käytön kannalta hyvä. Korjaus-

velka kasvaa niin kauan, kunnes korjaukset on tehty. 
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1 Johdanto 

Sitowise Oy on Infra- ja talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamis-

palveluja uudis- ja korjauskohteisiin tarjoava suomalainen yritys. Työskentelemme jatku-

vasti ja aktiivisesti erilaisten ja -laajuisten rakennuksiin liittyvien kosteus- ja sisäilmaon-

gelmien parissa. Yleisesti on tiedossa, että syyt kyseisiin ongelmiin ovat useimmiten mo-

ninaisia ja useiden tekijöiden summa. Sisäilmaongelmien tutkimuksissa pyritään löytä-

mään aina varsinainen ongelma sekä sen aiheuttaja. Kun aiheuttaja on saatu selville, on 

yhtä tärkeää selvittää myös, miten ongelman aiheuttaja on syntynyt, jotta ongelman uu-

siutuminen voidaan estää. Esimerkki: ongelmana on sisäilmaan kulkeutuvat mikrobit ja 

niiden lähde on kyetty paikallistamaan ulkoseinään, tällöin halutaan tietää siis miksi ja 

miten seinään syntynyt vaurio. Karkeasti jaoteltuna rakennusten kosteusvaurioita/sisäil-

maongelmia syntyy kolmesta vaurioitumisen syystä; ikääntyminen eli niin sanottu nor-

maali vaurioituminen, kunnossapidon ja korjausten laiminlyönti, josta seuraa ennenaikai-

nen vaurioituminen, tai ennakoimattomat akuutit vahingot. Toki tämän lisäksi muihin kuin 

kosteusvaurioihin liittyviä sisäilmaongelmia voi aiheutua myös monista muista syistä, 

jotka eivät ole seurausta varsinaisista vaurioista vaan muista puutteista, esim. huono 

ilmanvaihto, puutteelliset lämpöolosuhteet tai väärät materiaalivalinnat. 

Yleisesti on tiedossa, että ennakoivan kunnossapidon puutteellisuus ja vääräaikainen 

korjaaminen aiheuttaa Suomen rakennuskantaan jatkuvasti kasvavaa korjausvelkaa. 

Kokemusperäisesti on syntynyt epäily, että osa kalliista kosteusvaurio- ja sisäilmakor-

jauksista olisi ainakin osittain seurausta rakennuksen kunnossapidon puutteellisuudesta. 

Laajamittaisemmissa kosteusvaurio- ja sisäilmakorjauksissa on yksi tyypillinen ominais-

piirre: niihin ole osattu varautua, vaan ne tulevat eteen lähes poikkeuksetta yllättäen. 

Vertailevana esimerkkinä voidaan pitää esimerkiksi kattoremonttia tai putkiremonttia, joi-

den tiedetään aina tulevan eteen väistämättä tietyllä aikavälillä. On myös runsaasti ta-

pauksia, etenkin ulkovaippakorjausten yhteydessä, joissa korjauslaajuutta on jouduttu 

merkittävästi kasvattamaan kesken urakan, purkutöiden yhteydessä ilmenneiden enna-

koimattomien kosteusvaurioiden vuoksi. 

Tietoisuus ja osaaminen liittyen kosteusvaurioiden syntymiseen, esiintymiseen ja niiden 

vaikutuksiin, on lisääntynyt Suomessa merkittävästi koko 2000-luvun ajan. Osana tätä 

prosessia on opittu, että suomalaisessa rakennuskannassa on toteutettu toistuvia kos-

teusvaurioille alttiita rakenneratkaisuja, joita on käytetty useissa erilaisissa 
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rakennuksissa ja eri aikakausina. Toisaalta jo vuosikymmeniä on kuitenkin ymmärretty, 

että olemassa olevat rakennukset vaativat jatkuvaa kunnossapitoa ja ajoittaisia korjauk-

sia pysyäkseen hyväkuntoisina ja käyttökelpoisina. Lisäksi kunnossapidolla on ymmär-

retty ja todettu olevan merkitystä myös rakennuksen ja kiinteistön rahallisen arvon kan-

nalta. Kiinteistön kunnossapitoon on saatu koottuna yleistason kirjallista ohjeistusta li-

sääntyvässä määrin esimerkiksi Rakennustieto säätiön toimesta 1990-luvulla, mutta toki 

osa asioista ovat olleet yleisesti tiedossa jo aiemmin ja esillä ainakin alaa koskevissa 

julkaisuissa, kuten Rakennusinsinööriliiton oppaissa. 

Tässä työssä pureudutaan rakennuksen ja/tai kiinteistön kunnossapidon ja nykyisin tun-

netusti kosteusvaurioille alttiiden rakenneratkaisujen, eli niin sanottujen riskirakenteiden, 

vaurioitumisen väliseen yhteyteen. Yleisesti tiedetään, että osa joidenkin rakenteiden tai 

rakenneosien vaurioalttiudesta johtuvat suoraan rakenteen suunnitteluratkaisusta, mutta 

suuri osa myös siitä, että rakenteen toteutus poikkeaa suunnitellusta. Tutkimusongelman 

kuvaus: onko rakennusten oikealla kunnossapidolla ehkäisevää vaikutusta riskiraken-

teissa ilmenevien kosteus- ja mikrobivaurioiden syntymiseen, vai syntyvätkö kyseiset 

vauriot tietynlaisiin rakenteisiin suurella todennäköisyydellä hyvästä kunnossapidosta 

huolimatta.  

Esitetyn tutkimusongelman käsittely auttaa kehittämään yrityksen tarjoamia palveluita 

etenkin kunnossapidon suunnittelun mutta myös hanke- ja korjaussuunnittelun saralla. 

Mikäli kunnossapidon puutteilla todetaan olevan merkittävä vaikutus, sillä on toimintata-

poja ohjaavia tekijöitä myös kuntotutkimustoiminnassa. Mikäli taas todetaan, että joiden-

kin riskirakenteiden vaurioituminen ei ole hallittavissa rakennuksen normaalien nykyisten 

kunnossapidon keinoin, sillä on vaikutus koko ketjun jokaiseen vaiheeseen kunnossapi-

don suunnittelusta varsinaisten korjausten tekniseen suunnitteluun saakka.   

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen tavoite on kaksitasoinen. Ensisijainen tavoite on tarkastella sitä, että voiko 

kiinteistön omistaja välttyä riskirakenteiden ennenaikaiselta vaurioitumiselta, eli riskin to-

teutumiselta, noudattamalla olemassa olevia suositeltuja rakenteiden ja järjestelmien 

kunnossapitotoimenpiteitä ja niihin kytkeytyviä tarkastus- ja huoltojaksoja. Osana tätä 

pyritään kirjallisuuslähteiden avulla määrittelemän yleisimmät riskirakenteet sekä tarkas-

tellaan niihin liittyvät kunnossapito-ohjeet ja -syklit. Toissijainen tavoite määrittyy sen 



3 

  

perusteella mitä havaitaan ensisijaista tavoitetta tavoiteltaessa, mutta yleisenä toissijai-

sena tavoitteena on pyrkiä löytämään ratkaisuehdotuksia olemassa oleviin ohjeistuksiin 

ja toimintatapoihin, mikäli sellaisille tarve havaitaan.   

1.2 Tutkimuksen rajaukset 

Tämä opinnäyte sekä tutkimus edellyttää jonkinlaista määrittelyä sille, mikä on kosteus-

vaurioitumiselle riskialtis rakenne tai rakenneratkaisu. Tämä määrittely tehdään hyödyn-

täen kirjallisuuslähteitä, sekä yrityksemme että myös muiden alalla toimivien tahojen to-

teutuneita projekteja. Riskialttiita rakenteita voidaan olettaa olevan suuri joukko, ja jokai-

sesta niistä on olemassa useita erilaisia variaatioita. Työn ja tutkimusongelman kannalta 

kaikki eri variaatiot eivät ole olennaisia, vaan on luontevaa valita tarkasteluun selkeimpiä 

ja yleisimpiä riskirakenteita, vaikka tarkastelussa jouduttaisiinkin tekemään joiltakin osin 

yleistyksiä. 

Tutkimus on pääosin teoreettinen ja pohjautuu aineistojen keskinäiseen vertailuun ja 

niistä tehtäviin johtopäätöksiin. Tutkimuksen ja etenkin johtopäätösten tueksi hyödynne-

tään kuitenkin yrityksemme asiakasprojekteissa havaittuja ja todettuja asioita. 

1.3 Kiitokset 

Tämän työn tekemisen mahdollisti nykyinen työnantajani Sitowise Oy, joka on tarjonnut 

minulle mahdollisuuden jo vuosien ajan toimia kuntoarvioijana, kuntotutkijana ja monissa 

muissa erilaisissa asiantuntijatehtävissä korjaushankkeiden ja kosteusvaurioiden pa-

rissa. Erityiset kiitokset työnantajalleni haluan antaa ensinnäkin tämän Rakennuster-

veysasiantuntija-koulutuksen tarjoamisesta sekä toisaalta sen sujuvan suorittamisen 

mahdollistamisesta normaalin arkityön ohessa.  
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2 Riskirakenteiden määrittely 

Kosteusvaurioitumiselle riskialttiiden rakenneratkaisujen määrittely on tehty tätä tutki-

musta varten pääosin kirjallisuuslähteiden perusteella. Sen tueksi on hyödynnetty kui-

tenkin myös yrityksen asiakasprojekteista saatua kokemusperäistä tietoa. Riskialttiiksi 

rakenteeksi tai rakenneratkaisuksi on tässä yhteydessä, selvästi yleistäen, mielletty ra-

kenne, joka ei ole rakennusfysikaalisesti tai kosteusteknisesti toimiva, mutta on yleisesti 

suomalaisessa rakennuskannassa käytetty. [1.] Näin ollen joitakin harvinaisempia, vaik-

kakin tunnetusti vaurioalttiita rakenneratkaisuja, on rajattu myös työn sisällön ulkopuo-

lelle. Tällaisia harvinaisempia, mutta tunnettuja, ratkaisuja esiintyy esimerkiksi jäähdyte-

tyissä rakennuksissa. 

Kirjallisuuslähteiden sekä asiakasprojektien perusteella käsittelyyn valittiin seuraavat ra-

kenneosat ja -ratkaisut: 

• maanvastaiset alapohjarakenteet 

• maanvastaiset lämmöneristetyt seinärakenteet 

• kuorimuurattu ulkoseinärakenne 

• ulkoseinän ja alapohjan liittymä eli niin kutsuttu valesokkelirakenne 

• puurakenteiset yläpohjat 

• ryömintätilalliset alapohjarakenteet, puurakenteinen 

• kevytrakenteiset yläpohjat [1.] 

Riskialttiita rakenteita on käsitelty kappaleessa 3. Rakenteet on esitelty tarkkuudella, 

jolla asiayhteys tähän työhön käy ilmi, yksityiskohtia ei ole käsitelty kattavasti. Kunkin 

rakenneosan kohdalla sivutaan myös niihin liittyviä rakenneosia niiltä osin, kun ne tämän 

työn kannalta ovat olennaisia. Lisäksi joidenkin rakenteiden kohdalla on tarpeen mukaan 

käsitelty myös samasta rakenteesta olemassa olevia muita variaatioita. 
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3 Riskialttiit rakenteet, rakenneratkaisut ja järjestelmät 

3.1 Maanvastaiset alapohjat 

3.1.1 Rakenteen yleiskuvaus 

Maanvastaisia alapohjarakenteita on rakennettu lukuisilla eri tavoilla ja rakennekerrosten 

yhdistelmillä. Olennaisin osa kaikissa useimmissa variaatioissa on kuitenkin valettu be-

tonilaatta. Laatta voi olla suoraan alapohjatäytön päällä tai sen alla voi olla jokin läm-

möneriste. Rakenne voi olla myös monikerroksinen ja koostua esimerkiksi kahdesta be-

tonilaatasta ja niiden välissä olevasta lämmön- ja/tai vedeneristeestä. Myös lämmöneris-

temateriaali voi vaihdella, tyypillisimmät ovat kevytsora, styrox ja mineraalivilla. Vedene-

risteen esiintyminen alapohjissa painottuu yleensä vain yksittäisiin tiloihin kuten pesuti-

loihin. Joissakin rakennuksissa esiintyy kuitenkin myös lähes kauttaaltaan vedeneristet-

tyä alapohjaa, vedeneristys on tällöin tyypillisesti vain ohut bitumisively betonilaattojen 

välissä. [2.] 

 

Kuva 1. Eräs tyypillinen alapohjarakenne, kyseessä 1970-luvulla toteutettu asuinrakennus 
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Kuva 2. Alapohja, jossa lämmöneristeenä kevytsorabetonia 250 mm, reuna-alueella myös 50 
mm styrox, täyttöainesta ei ole ilmoitettu piirustuksessa 

 

Kuva 3. Eräässä 1980-luvun suunnitelmassa rakennetyypissä on esitetty myös erillinen kapil-
laarikatkoksi tarkoitettu höyrynsulkumuovi 
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Kuva 4. Ohut vedeneriste betonilaattojen välissä, kuva 1950-luvun lopun kerrostalon alapoh-
jasta 

 

Kuva 5. Maanvastainen alapohja, jossa lämmöneristeenä mineraalivilla betonilaattojen välissä, 
kuva on 1960-luvun alun rivitalon korjaustyömaalta  
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3.1.2 Maanvastaisen alapohjan riskialttius 

Kun ajatellaan maanvastaisen alapohjarakenteen vaurioitumista, eli käsiteltävän riskin 

toteutumista, voidaan yleistäen sanoa, että ajan kuluessa ilmaantuvat kosteusvauriot 

johtuvat valtaosassa tapauksista kosteuden siirtymisestä maaperästä rakenteeseen. Ra-

kennuksen pitkäaikaisesta sisäpuolisesta kosteusrasituksesta johtuvat alapohjan vauriot 

ovat harvinaisia, joskin asioilla voi olla myös yhteisvaikutusta. Kosteuden siirtyminen ta-

pahtuu siis useimmiten maaperästä kapillaarisesti rakenteeseen, mutta myös diffuusio 

voi myötävaikuttaa vaurioiden syntymiseen joissakin tapauksissa. Kosteuden kapillaari-

sen siirtymisen suunta voi olla suoraan alhaaltapäin tai myös rakennuksen ulkopuolelta 

sivuttaissuunnassa. Merkittävimmät riskit rakenteen toimivuuden kannalta ovat siis ra-

kennetta ympäröivän maaperän liiallinen kosteus sekä kosteuden kapillaarisen siirtymi-

sen estävän rakennekerroksen vaurio, puute tai puuttuminen kokonaan. Vaurioitumisen 

mahdollisuus kasvaa, mikäli rakenteessa on käytetty herkästi vaurioituvia materiaaleja 

kuten mineraalivillaa lämmöneristeenä. Lisäksi kosteuden haihtumisen estävä tiivis pin-

tamateriaali kuten muovimatto, voi edesauttaa vaurioiden syntymistä. [1; 3] 

Kun tarkastellaan maanvastaisten alapohjarakenteiden suunnitteluratkaisuja menneiltä 

vuosikymmeniltä, on havaittavissa, että kapillaarisen kosteuden siirtymisen estämisen 

suunnittelussa on ollut paljon puutteita. Suunnittelua tehdään tietenkin aina vain kysei-

sen ajankohdan parhaan tietämyksen mukaan, josta syystä nykytietämyksen mukaan 

aiemmissa suunnitelmissa voidaan katsoa olevan suoranaisia teknisiä virheitä. Merkittä-

vämpää kuitenkin on, että puutteita ilmenee paljon suunnitelmien tarkkuudessa, josta 

seurauksena on ollut, että työmaavaiheessa on päätetty tarkemmasta toteutuksesta. Lo-

pullista toteutusta on näin ollen varmuudella ohjannut muun muassa urakoitsijan aika-

taulu ja kustannuspaineet, ei niinkään paras tekninen toteutus. Tyypillisiä epätarkkuuksia 

vanhoissa suunnitelmissa ovat esimerkiksi 

• alapohjan täyttömateriaalia ei ole määritelty 

• alapohjan täyttömateriaalin paksuutta ei ole määritelty 

• salaojituksen ja kuivatusrakenteiden piirustukset puuttuvat kokonaan 

• epätarkkuus vedeneristeen materiaalissa ja paksuudessa 

• epätarkkuus lämmöneristeen materiaalissa.   

On hyvin tavanomaista etenkin 1990-lukua vanhemmissa suunnitelmissa, että erillistä 

kapillaarikatkoa ei esitetty lainkaan tai alapohjan täyttömaan on oletettu toimivan kapil-

laarikatkona, tyypillisin merkintä on salaojitussora. Etenkin 1980-luvun suunnitelmissa 
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esiintyy usein kapillaarikatkoksi tarkoitettu muovikalvo alapohjatäytön ja betonilaatan vä-

lissä. [1.] 

Perustuen sekä yrityksemme, että muiden alalla olevien toimijoiden tekemiin tuhansiin 

kuntotutkimuksiin sekä vielä useampiin rakenneavauksiin, voidaan sanoa, että raken-

nusten toteutuksessa on enemmän virheitä ja puutteita kuin niiden suunnittelussa. Toisin 

sanoen, usein rakennuksia ei ole alapohjien ja täyttöjen osalta rakennettu niin kuin ne 

on suunniteltu. Tyypillisin vanhemmissa suunnitelmissa esitetty alapohjatäyttö on sora, 

ja sen on ajateltu ainakin vähentävän kosteuden kapillaarista nousua. Soran raekoko 

nykyisen määritelmän mukaan 2 – 20 mm [4.], ja etenkin karkea sora ja riittävän paksu 

kerros laskee veden kapillaarista enimmäisnousukorkeutta myös todellisuudessa. Pe-

rustuen tietoihin useista sadoista rakenneavauksista, ei alapohjien täyttöinä useimmiten 

ole soraa vaan hienojakoista hiekkaa tai muuta vastaavaa sekalaista maa-ainesta. Hie-

nojakoinen hiekka kyky estää veden kapillaarista nousua on erittäin heikko. Eräässä yri-

tyksemme tutkimuskohteessa teetettiin analyysi vedenimeytymiskorkeudesta näyt-

teestä, josta vain noin 30 % oli raekooltaan alle 2 mm, eli luokiteltavissa hienojakoisem-

maksi kuin sora. Kyseisessä näytteessä vesi nousi yli suunnitelmien mukaisen täytön 

vähimmäispaksuuden 300 mm, noin 10 päivässä. Tästä on helppo kyseenalaistaa aja-

tus, että yleisimmin käytetty hiekka voisi pitää rakenteita kuivina kymmeniä vuosia.   

Maanvastaisissa alapohjarakenteissa voi siis olla useita yksityiskohtia tai ominaispiir-

teitä, jotka tekevät siitä riskialttiin vaurioitumiselle. Alla olevassa taulukossa on yhteen-

vetona näitä ominaispiirteitä sekä niihin liittyviä puutehavaintojen tyypillisten suunnitel-

maratkaisujen että todettujen toteutustapojen perusteella. 

Taulukko 1. Maanvastaisten alapohjarakenteiden riskejä 

Riski Suunnittelu Toteutus 

Kuivatusrakenteet ja 
salaojitus 

Usein suunnitelmat puut-
tuvat, salaojituksesta 
saattaa olla maininta työ-
selostuksessa tai maape-
rän pohjatutkimuksessa. 

Jos on suunniteltu, niin usein to-
teutuksessa ei ole suuria puutteita. 
Jos suunnitelmat ovat epätarkat, 
on toteutuksessa suurta vaihtelua. 

Alapohjan täyttömate-
riaali  

Materiaalin ja paksuuden 
määrittely on usein puut-
teellinen 

Vaikka olisi suunniteltu, on erittäin 
tavanomaista, että siitä on poi-
kettu. 
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Kapillaarisen kosteu-
den katkaiseva kerros 
(jos jokin muu kuin 
täyttö) 

Voi puuttua kokonaan tai 
määritelty epätarkasti 

On yleistä, että toteutettu suunni-
telmien vastaisesti tai puuttuu ko-
kokaan 

Herkästi vaurioituvat 
rakennusmateriaalit 

Tiettyjen aikakausien omi-
naispiirteitä. Suunnitte-
luajankohtana niitä ei ole 
tunnistettu riskeiksi. 

Rakennusmateriaalit ovat useim-
miten suunnitelmien mukaiset. 
Lämmöneristekerroksen paksuu-
dessa on toisinaan poikkeamia ja 
niistä voi aiheuttaa kosteuden siir-
tymistä diffuusiolla.  

3.2 Maanvastaiset lämmöneristetyt seinärakenteet 

Maanvastaisissa seinissä on runsaasti samankaltaisia ominaispiirteitä ja riskejä kuin 

maanvastaisissa alapohjissa. Huomattavaa on, että maanvastaisen seinän oletetaan 

tässä olevan lämmöneristetty ja sen toisella puolella olevan normaalia käyttötilaa, jossa 

mahdolliset kosteusvauriot tai -ongelmat voidaan havaita. Näin ollen esimerkiksi ryömin-

tätilojen tai rinnetalon alle jääviä maanvastaisia seiniä ei käsitellä. 

3.2.1 Rakenteen yleiskuvaus 

Maanvastaisia seiniä on toteutettu alapohjien tapaan useilla eri ratkaisuilla. Koska sei-

nään kohdistuu maanpaine, on seinien kantava osa rakennettu lähes poikkeuksetta ki-

viaineisista materiaaleista kuten betoni, tiili tai harkko. Jos rakenne on lämmöneristetty, 

voi eriste sijaita joko kantavan rakenneosan ulko- tai sisäpuolella, ja materiaalivaihtoeh-

toja on useita, tyypillisimmät ovat mineraalivilla, puukuitulevy (toja), EPS tai korkki. Läm-

möneristetyissä seinissä rakenteessa voi kantavan osan ja lämmöneristeen lisäksi olla 

vielä kolmas rakennekerros. Tällaisia tavanomaisia ratkaisuja ovat muun muassa betoni 

sandwich-elementtirakenne sekä betoni-mineraalivilla-tiili/harkko ja harkko-EPS-harkko 

–yhdistelmät sekä eri variaatiot niistä. Näiden lisäksi etenkin 1950- ja 1960-luvuilla on 

tehty ratkaisuja, joissa lämmöneristettä on asennettu korkeussuunnassa vain osalle sei-

nää, niin sanottuun sokkelihalkaisuun. [1.] 
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Kuva 6. Tavanomainen suunnitteluratkaisu 1960-luvulta, maanvastaisen seinän lämmöneristys 
on vain yläosassa sokkelihalkaisussa, sisäverhouksena tiilimuuraus.  

 

Kuva 7. Tavanomainen maanvastainen seinä 1970 luvulla valmistuneesta kohteesta. Läm-
möneristeenä mineraalivilla ja se on sijoitettu sisäpuolen tiiliverhouksen ja kantavan be-
toniseinän väliin. 
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Kuva 8. Suunnitelma on 1980-luvun rivitalokohteesta. Kosteuseristys ulkopinnassa, mutta läm-
möneristys sisäpuolella. 

Poikkeuksena alapohjiin nähden, maanvastaisissa seinissä, joissa toisella puolella on 

käyttötilaa, on tyypillisesti toteutettu rakenteen vedeneristys jollakin tavalla. Alapohjissa 

tämä on harvinaisempaa. Vanhojen suunnitelmien sekä suunnitteluohjeiden perusteella 

vedeneristeen tärkeys on ymmärretty seinien osalta yleisesti jo 1900 luvun alussa ja se 

on esitetty sekä toteutettu valtaosassa tapauksista 1920 – 1930 luvuilta lähtien. Vede-

neristeen sijainti rakenteessa vaihtelee rakennusaikakauden ja rakennetyypin mukaan. 

Vanhemmissa rakennuksissa vedeneriste on tavanomaisesti uloimman kiviainesosan si-

säpinnassa, uudemmissa rakennuksissa sekä nykyisin vedeneristys asennetaan suo-

raan maata vasten olevaan pintaan. Vedeneristysmateriaalina on aluksi ollut bitumipoh-

jaiset siveltävät eristeet, joissa on yleisesti ollut haitta-aineiksi luokiteltavia PAH-yhdis-

teitä sekä toisinaan myös asbestia. Myöhemmin kun eristys on asennettu rakenteen ul-

kopintaan, on yleistynyt kumibitumikermien käyttö. Nykyisin perusmuurien vedeneristys 

tehdään kermin, sivelyn sekä muovisen patolevyn yhdistelmillä. [5; 6.] 
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Kuva 9. Kuva rakenneavauksesta seinään, jossa vedeneristys on kantavan osan sisäpinnassa, 
sisäverhouksena on tiilimuuraus, lämmöneristettä ei ole, avaus tehty käyttötilan puolelta 
sokkelihalkaisun alapuolelle. 

 

Kuva 10. Kuva samasta kohteesta kuin kuva 9, mutta avaus tehty ulkopuolelta sokkelihalkaisuun, 
lämmöneristeenä kova mineraalivilla 
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Kuva 11. Maanvastainen betoniseinä, jonka sisäpinnassa vedeneristys. Lämmöneristeenä suo-
raan betoniseinään kiinnitetty laastipinnoitettu puukuitulevy  

3.2.2 Maanvastaisen lämmöneristetyn seinärakenteen riskialttius 

Maanvastaisen alapohjien tapaan, myös maanvastaisiin seiniin kosteus pääsee valta-

osassa tapauksista rakennuksen ulkopuolisesta maaperästä, ja kosteusvaurio syntyy 

useimmiten lämmöneristeeseen. Riippuen ulkoseinän ja maanvastaisen seinän raken-

teista sekä niiden välisestä liittymästä, on myös mahdollista, että vesi pääsee oikeastaan 

maanpinnan yläpuoliseen ulkoseinään, mutta valuu eristetilaa pitkin maanpinnan ala-

puolisiin osiin niin pitkälle kuin eristetila on avoin eli sokkelihalkaisuun tai alapohjaan 

saakka. Kummassakaan tapauksessa vesi ei kuitenkaan pääse pois rakenteesta, ra-

kenne ei kuivu, ja vaurion syntyminen on todennäköistä. [1.] 

Kuten edellä esitettiin, kosteuden kulkeutuminen maaperästä rakenteeseen on pyritty 

useimmiten estämään erillisellä vedeneristyskerroksella. Sen sijaan ulkoseinien ja 

maanvastaisten seinien liittymissä on runsaasti erilaisia ratkaisuja eikä tätä yksityiskoh-

taa ei ole aina vedenohjauksen kannalta osattu huomioida suunnittelussa. Näin ollen 

voidaan sanoa, että maanvastaisten seinien merkittävimmän riskin vaurioitumiselle ai-

heuttaa vedeneristyksen pettäminen, puutteet, sen puuttuminen kokonaan tai vaihtoeh-

toisesti puutteellinen vedenohjauksen toteutuksessa ulkoseinän liittymässä.  
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Maanvastaisen seinän vedeneristys on varsin yksinkertainen ja helppoasenteinen raken-

nekerros. Jos asennus on onnistunut moitteetta, eikä vedeneristeeseen pääse kohdistu-

maan mitään poikkeavia mekaanisia voimia tai rasituksia, sen ainoa syy vaurioitumiseen 

on ikääntyminen. Rakenneosien liittymät esimerkiksi ulkokulmat ja sisänurkat ovat tyy-

pillisesti paikkoja, joissa vedeneristeen vauriot syntyvät ensiksi. Ympäröivän maaperän 

heikko tai puutteellinen kuivatus voi osaltaan kiihdyttää vedeneristeen, ja siten koko ra-

kenteen vaurioitumista. Ulkoseinän ja maanvastaisen seinän liittymään ei sen sijaan 

kohdistu käytännössä lainkaan erityisiä rasituksia, joten mikäli rakenteessa on vedenoh-

jaus tai -poisto, sen voidaan olettaa toimivan pysyvästi ja niin hyvin kuin sen toteutus on 

onnistunut. [6.] 

Tietyissä rakennetyypeissä myös sisäpuolinen kosteusrasitus voi aiheuttaa tai ainakin 

kiihdyttää rakenteen vaurioitumista. Tällaisia tapauksia on havaittu muun muassa kella-

reissa, jotka on jälkeenpäin lämmöneristetty sisäpuolelta huomioimatta kuitenkaan esi-

merkiksi höyrynsulkua tai koko rakenteen rakennusfysikaalista toimintaa. [1.] 

Taulukko 2. Maanvastaisen lämmöneristetyn rakenteen riskit 

Riski Suunnittelu Toteutus 

Kuivatusrakenteilla ja 
salaojituksella samat 
riskivaikutukset kuin 
alapohjiin 

Useimmiten suunnitelmat 
puuttuvat, salaojituksesta 
saattaa olla maininta työ-
selostuksessa tai maape-
rän pohjatutkimuksessa. 

Jos on suunniteltu, niin usein to-
teutuksessa ei ole suuria puutteita. 
Jos suunnitelmat ovat epätarkat, 
on toteutuksessa suurta vaihtelua. 

Vedeneristys Perustuen kentällä tehtyi-
hin havaintoihin, on vede-
neristystä usein asen-
nettu, vaikka sitä ei olisi 
esitetty suunnitelmissa. 
Mitä uudempi rakennus, 
sen todennäköisempää 
on myös vedeneristyksen 
esittäminen suunnitel-
missa. 

Yleistäen voidaan sanoa, että to-
teutus vesitiiveyden puolesta on 
pääsääntöisesti onnistunut. 

Ulkoseinän ja maan-
vastaisen seinän liitty-
män vedenohjaus 

Vaihtelu on suurta. On ta-
vanomaista, että suunnit-
telussa ei ole huomioitu 
ulkoseinään mahdollisesti 
pääsevän veden poista-
mista tai sen kulkeutumi-
sen estämistä maanpin-
nan alapuolisiin osiin. 

Vedenohjauksen osalta toteutus 
vastaa pääsääntöisesti suunnitel-
maa. 
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Herkästi vaurioituvat 
rakennusmateriaalit, 
kuten alapohjissa 

Tiettyjen aikakausien omi-
naispiirteitä. Suunnitte-
luajankohtana niitä ei ole 
tunnistettu riskeiksi. Asun-
tokohteissa on lisäksi run-
saasti jälkikäteen tehtyjä 
muutoksia, joita ei ole kui-
tenkaan suunniteltu asi-
anmukaisesti.  

Alkuperäiset lämmöneristeet ovat 
pääsääntöisesti suunnitelmien mu-
kaiset. Alun perin eristämättömään 
rakenteeseen jälkikäteen tehdyissä 
lämmöneristystöissä esiintyy run-
saasti rakennusvirheitä. 

 

3.3 Tiilimuurattu ulkoseinä 

Tässä kappaleessa käsitellään erillisellä lämmöneristyksellä toteutettuja tiilimuurattuja 

ulkoseiniä, jotka ovat Suomessa erittäin yleisiä ja niitä esiintyy niin julkisissa rakennuk-

sissa, asuinrakennuksissa kuin pientaloissakin. Tiili itsessään on hyvä ja erittäin pit-

käikäinen sekä huoltovapaa rakennusmateriaali. Tiili on kuitenkin myös melko kallis ma-

teriaali, ja osittain siitä syystä 1950-luvulla yleistyi rakennetyypit, jossa paksut täystiili-

muuratut (ilman erillistä lämmöneristettä olevat) seinät korvattiin erillisellä lämmöneris-

teellä ja niin sanotulla kuorimuurauksella. [7.] 

Tämän kaltaisten ulkoseinien osalta on valitettavan tavanomaista, että mitään näkyviä 

viitteitä vaurioista ei ole, mutta epäily vaurioista tulee esiin viitteinä sisäilmaongelmista. 

Sitä, miten ulkoseinän kosteusvauriot liittyvät sisäilmaongelmiin, käsitellään tässä kui-

tenkin vain rajatusti. 

3.3.1 Kuorimuuratun ulkoseinän rakennekuvaus 

Nimensä mukaan kuorimuuratun ulkoseinän olennaisin osa on ulkoilmaa vasten oleva 

tiilimuuraus. Tiilimuurattuja ulkoseiniä on pääsääntöisesti maalattuja, rapattuja ja puh-

taaksi muurattuja. Tyypillisimmässä tapauksessa lämmöneriste on mineraalivillaa ja 

runko puuta. Riippuen rakennuksen aikakaudesta, voi rakenteessa olla tiilimuurauksen 

ja lämmöneristeen välissä erillinen tuulensuojalevy- tai villa, yleistyneet 1970-luvulla ja 

käytössä nykyisinkin. Sisäpuolisia rakenteita on toteutettu useilla eri tavoilla ja tavan-

omaisimmat sisäverhoukset ovat tiilimuuraus, levyverhous ja betoninen sisäkuori. [1; 7.] 
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Kuva 12. Tavanomainen kuorimuurattu rakenne, jossa sisäkuorena on betoni, rakennetyyppi on 
1970-luvun alun pienkerrostalosta. 

 

Kuva 13. Kunnollisella tuuletusraolla suunniteltu rakennetyyppi, 2000-luvulla toteutetusta koulu-
rakennuksen laajennuksesta 
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Kuva 14. Rakennetyyppi, jossa sisäverhouksena levyrakenne 

3.3.2 Kuorimuuratun ulkoseinän riskit 

Perustuen kirjallisuuteen ja alalla toimivien tahojen ja yritysten tekemiin tuhansiin kunto-

tutkimuksiin, voidaan todeta kuorimuurattujen tiiliseinien olevan herkkiä kosteusvauri-

oille, kun niissä esiintyy tiettyjä ominaispiirteitä. Rakenteessa vaurioituvia osia ovat sekä 

lämmöneriste että mahdollinen puurunko. Poiketen alapohjista ja maanvastaisista ulko-

seinistä, voi tietynlaisiin ulkoseiniin muodostua vaurioita herkemmin myös sisäpuolisen 

kosteusrasituksen myötä. Kun vaurio on rakenteeseen syntynyt, sen vaikutukset raken-

nuksen sisäilman laatuun riippuvat rakenteen tiiveydestä ja painesuhteista eli yksinker-

taistettuna siitä, pääseekö vaurioalueelta ilmaa sisälle. [1.] 

Alla olevassa taulukossa on esitetty tavanomaisimmat vaurioita todetusti aiheuttaneet 

ominaispiirteet sekä suunnittelun että itse toteutuksen kannalta. Niitä on lisäksi käsitelty 

hieman tarkemmin taulukon jälkeen. [1; 3.] 
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Taulukko 3. Todetusti kosteusvaurioita aiheuttaneet ominaispiirteet [1.] 

Ominaispiirre Suunnittelu Toteutus 

Tuuletuksen puuttumi-
nen 

Tuuletusta ei ole aina 
suunniteltu lainkaan tai 
esitys voi olla epäselvä 

Vastaa näissä tapauksissa lähes 
poikkeuksetta suunnitelmaa, eli 
tuuletusta ei ole tehty, jos sitä ei 
ole suunniteltu. 

Tuuletuksen puutteelli-
suus 

Suunnitelmissa on esitetty 
tuuletusväli kuorimuurin ja 
lämmöneristeen väliin. 
tuuletusvälin leveys vaih-
telee aikakausien mukaan 
mutta on useimmiten 
10…30 mm. 

Toteutus vastaa useimmiten periaat-
teessa suunnitelmaa, mutta todelli-
suudessa tuuletusväli on tukkeutunut 
muurauslaastista. Tämä mahdollis-
taa tuuletuksen puutteellisuuden li-
säksi veden siirtymisen kapillaarisesti 
tiilestä eristeeseen. Tuuletusväli 
saattaa usein olla tukittuna myös 
muurauksen alapäästä ja/tai räys-
täältä.    
 
Tuuletuksen puutteet ovat todennä-
köisesti yleisin yksittäinen syy kuori-
muurattujen seinien eristeiden vauri-
oitumiselle. 

Rakenteen höyryn-
sulku, levyverhotut si-
särakenteet 

Suunnittelussa esiintyy 
epätarkkuutta etenkin ma-
teriaalin, asennuksen ja 
tiiveyden suhteen. 

Höyrynsulku on useimmiten asen-
nettu oikeaan paikkaan, mutta lä-
hes poikkeuksetta epätiiviisti, pois 
lukien 2000-luvun rakennukset. 
Epätiiveys mahdollistaa sisäilman 
laadun heikentymisen kosteusvau-
rion seurauksena. 

Lämmöneristeen si-
jainti höyrynsulun si-
säpuolella 

Tietyn aikakauden omi-
naispiirre, jossa eristettä 
on sijoitettu myös höyryn-
sulun ja sisälevyn väliin. 
Ratkaisua voidaan pitää 
riskialttiina, jos sisäpuoli-
nen eriste pääsee vaurioi-
tumaan. Kosteutta voi 
päästä esimerkiksi sisäil-
masta, sillä höyrynsulku 
ei ole sitä estämässä. 

Toteutus pääsääntöisesti suunni-
telmien mukainen. Höyrynsulun lii-
toksien puutteet (ks. edellinen 
kohta) ovat tavanomaisia. 
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Alttius ulkopuoliselle 
sää- ja kosteusrasituk-
selle 

Säärasituksien huomiointia 
ei voi suoraan tulkita suun-
nitelmista. Maalatut ja rapa-
tut ulkoseinät ehkäisevät 
sadeveden imeytymistä tiili-
muuraukseen, kun taas 
puhtaaksi muurattu seinä on 
sille erittäin altis. Räystäät ja 
rakennuksen sijoitus ilman-
suuntiin nähden vaikuttavat 
suuresti viistosateen aiheut-
tamaan rasitukseen. 
 
Säärasituksen vaikutukseen 
on vaikuttaa eniten arkkiteh-
tisuunnittelu, joka määritte-
lee ulkoseinien materiaalit ja 
pintakäsittelyn sekä raken-
nuksen kattotyypin. 

Säärasituksen osalta toteutuksessa 
ei pääsääntöisesti esiinny poik-
keamia suunnitelmin nähden. 

Perustuen yrityksemme sekä muiden alalla toimivien tahojen tutkimuksiin ja suunnitel-

miin, on todettavissa, että kuorimuuratuissa ulkoseinissä eniten ongelmia ja korjaustar-

peita aiheuttavat selvästi tuuletuksen puutteellisuus, höyrynsulkujen epätiiveys sekä näi-

den kahden yhteisvaikutus. Erittäin tavallisia 1950 – 1990-lukujen rakennuksissa ovat 

tilanteet, jossa tiilimuurauksen taustaan suunniteltu tuuletusväli on tukkeutunut muuraus-

laastin purseista ja ovat siis kiinni tuulensuojalevyssä tai suoraan lämmöneristeessä. 

Viistosade kastelee huokoista tiiliseinää ja kosteus siirtyy kapillaarisesti eristetilaan. Kun 

tätä jatkuu pitkään, voi eristetilassa alkaa mikrobikasvusto. Jos tämän lisäksi raken-

teessa on höyrynsulun tiiveyden puutteita sisätilojen suuntaan, on mahdollista, että vau-

rioitunut eriste vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi. Sisäilmaongelmiin liittyvien 

kuntotutkimusten yhteydessä on havaittu, että ehjä betoninen sisäkuori on ilmatiivis, jos-

kin rakenneosien liittymissä vuotoja usein havaitaan. Sen sijaan tiilimuuratuissa sekä 

etenkin levyverhotuissa rakenteissa ilmavuodot ovat erittäin tavanomaisia.  
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Kuva 15. Kuva rakenneavauksesta, jossa laastipurse tukkii tuuletusraon 

 

Kuva 16. Sisäpuolelta purettu rakenne, laastipurseet ovat olleet kiinni eristeessä 
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Kuva 17. Höyrynsulun epätiiveys on erittäin tavanomaista 

3.4 Ulkoseinän ja alapohjan liittymä, niin kutsuttu valesokkelirakenne 

Suomalaisessa rivi- ja pientalokannassa on 1960 – 1980-luvuilla käytetty hyvin yleisesti 

niin sanottua valesokkelia, joka on tietynlainen ratkaisu liittää maanvarainen alapohjara-

kenne ulkoseinään. Niissä on todettu runsaasti ongelmia ja rakenne tunnetaan erittäin 

riskialttiina, lisäksi sen korjaaminen on vaikeaa ja kallista. [1.] 

3.4.1 Valesokkelin rakennekuvaus 

Tarkkaa määritelmää valesokkelille ei ole ja siitä on olemassa useita eri variaatioita. Va-

lesokkelissa on kuitenkin muutama ominaispiirre, josta se on tunnistettavissa: 

• Seinärakenteessa on puurunko, jonka alaohjauspuu on asuintilan lattiapin-
nan alapuolella. 

• Joissakin tapauksissa puurungon alaohjauspuu on myös ulkopuolista 
maanpinnan tasoa alempana 

• Lattiapinta on alempana kuin ulkopuolisen sokkelin taso. 

• Ulkoseinän lämmöneriste jatkuu ulkopuolisen sokkelin taakse ja sisätilan 
lattiapinnan alapuolelle. [1.] 
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Kuva 18. Perustusleikkaus ja tyypillinen valesokkelirakenne, punaisilla merkinnöillä merkitty 
edellä mainitut ominaispiirteet 
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Kuva 19. Kun sokkelin yläpinta on lattiaa ylempänä, kyseessä on usein valesokkeli 

3.4.2 Kosteusvaurioitumisen riskit valesokkelissa 

Valesokkelin vaurioituminen tunnetaan melko hyvin, ja kokemusperäisesti on tiedossa, 

että siihen vaikuttaa usein moni asia samanaikaisesti, ja alapohjan ja ulkoseinän liitty-

mään kohdistuu kosteusrasitusta useasta suunnasta. [1.] Alla olevassa kuvassa on esi-

tetty kosteusrasituksen mahdolliset suunnat.  
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Kuva 20. Valesokkeliin kohdistuvat kosteusrasitukset 

Valesokkeliin kohdistuu pahimmassa tapauksessa kosteusrasitusta jokaisesta suun-

nasta. Mikäli kuivatusrakenteet toimivat puutteellisesti tai puuttuvat kokonaan, kohdistuu 

perusmuuriin, kuvassa 20 harkkomuurattu, maaperän kosteus sekä ulko- että sisäpuo-

lelta ja se vaikuttaa myös alapohjarakenteeseen. Perusmuurin ja ulkoseinän puurungon 

välissä tulisi olla kosteuden kapillaarisen nousun katkaiseva kerros, mutta mikäli se puut-

tuu tai se on asennettu puutteellisesti, nousee kosteus väistämättä alapohjauspuuhun ja 

lämmöneristeen alaosiin. Maanpinnan yläpuolisen sokkelin ja lämmöneristeen välissä ei 

tyypillisesti ole toimivaa tuuletusrakoa, eli jos sokkeli kastuu esimerkiksi sade- ja sula-

misvesien vaikutuksesta, on kosteuden mahdollista siirtyä kapillaarisesti suoraan sen 

takana oleviin lämmöneristeisiin. Kappaleessa 3.3.2 käsiteltiin kuorimuuratun tiiliseinän 
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vaurioitumisen riskejä ja todettiin että tiilimuurauksen läpi on mahdollista kulkeutua kos-

teutta eristetilan puolelle. Ellei tuuletusväli ole kunnossa tai veden määrä on huomattava, 

valuu eristetilaan päässyt vesi alas ja valesokkelin tapauksessa juuri muutenkin eniten 

rasitetulle alueelle rungon alaosiin. Sisäpuolinen kosteusrasitus voi osaltaan kiihdyttää 

rakenteen vaurioitumista, mikäli kosteutta on runsaasti ja seinärakenteen höyrynsulku ei 

ole tiivis. 

Valesokkelin vauriot kohdentuvat valtaosin siis puurunkoon sekä seinän alaosien läm-

möneristeisiin. Valesokkelirakenteiden vaurioiden yhteydessä havaitaan toisinaan myös 

samoista syistä ilmenneitä vaurioita alapohjan lämmöneristeissä tai myös ylempänä ul-

koseinässä. On lisäksi todella yleistä, että valesokkelissa olevia vaurioita ei havaita sil-

min vaan ne tulevat ilmi rakennuksen käyttäjien oireiluna ja ilmoituksina heikosta sisäil-

man laadusta. Valesokkelin vaurioiden korjaaminen on mahdollista, mutta teknisesti 

hankalaa ja siksi kallista. Korjauksen perusperiaatteena on poistaa kaikki vaurioitunut 

materiaali ja muuttaa rakennetta siten, että puurungon alin osa nostetaan ylemmäksi 

pois lattiapinnan alapuolelta. Tällainen työ on tehtävissä rakennuksen sisäpuolelta ja se 

voidaan rajata korkeussuunnassa vain seinän alaosiin. Normaalitapauksessa korjaus tu-

lee ulottaa kuitenkin vaakasuunnassa koko ulkoseinän matkalle, jolloin on huomioitava 

kaikki tilat, joita ulkoseinää vasten on. Korjaustyötä hankaloittaa ja kustannuksia nostaa 

merkittävästi, mikäli ulkoseinällä on esimerkiksi wc- tai märkätiloja, keittiöitä tai kodinhoi-

tohuoneita, sillä valesokkeli tulisi korjata myös näiden tilojen alueella. [1.] Valesokkelin 

korjaamisen suunnittelu on siis tärkeää tehdä huolellisesti, jotta kaikki liittyvät asiat tulee 

huomioitua ja todellinen korjauslaajuus selvitettyä myös alapohjan sekä ulkoseinien 

ylempien osien osalta. Tiedossa on jopa tapauksia, joissa valesokkelien laaja-alainen 

vaurioituminen on johtanut koko taloyhtiön purkamisen suunnitteluun, koska yhtiöillä on 

ollut jo ennestään huomattava määrä korjausvelkaa. 
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3.5 Vesikatot ja puurakenteiset yläpohjat 

Rakennuksen vesikatto on jo nimensäkin mukaisesti alttiina suurelle kosteusrasitukselle. 

Vaikka vesikatot osataan rakentaa hyvin ja toimiviksi, rakennusmateriaalit ovat laaduk-

kaita ja rakennusfysiikka tunnetaan hyvin, on vesikatot niin olennainen osa rakennuksen 

suojaamista kosteusvauriolta, että niitä käsitellään tässä työssä merkittävimmiltä osin. 

[8.] 

Yläpohja tarkoittaa rakennekokonaisuutta, joka pitää korkeussuunnassa sisällään kaikki 

rakennekerrokset ylimmän sisätilan ja ulkoilman välissä, mutta piirustuksissa ja normaa-

lissa kielenkäytössä yläpohja ja vesikate on usein eroteltu toisistaan, etenkin muissa kuin 

tasakatoissa. Tässä yhteydessä käsitellään kevyen puurakenteisen yläpohjan ominais-

piirteitä ja riskejä. Ne ovat Suomessa yleisiä etenkin rivi- ja pientalorakentamisessa, 

mutta myös julkisissa rakennuksissa. Puurakenteisissa yläpohjissa on alalla toimivien 

yritysten ja tahojen toimesta todettu vaurioita enemmän kuin esimerkiksi betonirakentei-

sissa yläpohjissa. 

 

Kuva 21. Leikkauskuva yläpohjasta, jossa kantava osa on ontelolaatta vesikatteena tiilikate 
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3.5.1 Vesikatteen toiminta ja riskit 

Rakennuksesta riippumatta, vesikaton päätarkoitus on estää sadeveden pääsy raken-

nuksen sisälle vuodenajasta riippumatta. Koska vesikattoon kohdistuu selvästi muita ra-

kenneosia suurempi kosteusrasitus, tulee katon olla vesitiivis riippumatta kattomuodosta 

ja katemateriaalista. Vesikate on usein itsessään vesitiivis rakennekerros, mutta esimer-

kiksi tiilikate ei ole, ja se vaatii vesitiiviin aluskatteen toimiakseen oikein. Ilmiselvää on, 

että myös kaikkien epäjatkuvuuskohtien, kuten läpivientien, ylösnostojen ja taitteiden tu-

lee olla vesitiiviitä. [8.] 

 

Kuva 22. Tiilikate vaatii aina aluskatteen, kuvassa tiilikatteen ja aluskatteen väliin on kulkeutunut 
roskaa, joka on homehtunut. 

Vesikaton yhteys kosteusvaurioihin on helppo ymmärtää; jos vesikate vuotaa, on kos-

teusvaurion syntyminen todennäköistä. Kattovuotojen osalta vuodon ilmentyminen ja 

vaurion laajuus riippuvat merkittävästi koko yläpohjarakenteen toteutuksesta. Toisinaan 

vuodot on helppo havaita, koska näkyviä merkkejä ilmaantuu sisätiloihin, mutta toisinaan 

vuoto on pieni ja paikallinen tai vuotava vesi ehtii imeytyä rakenteisiin ennen kuin näkyviä 

viitteitä ilmenee. Pienemmät mutta pitkäaikaiset vuodot aiheuttavat usein laajamittaisia 

vaurioita ja toisinaan jopa sisäilmahaittoja. Vuotoja on vaikea havaita ja paikallistaa esi-

merkiksi seuraavanlaisista rakenteista: 
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• Tasakatto, jossa kantavana yläpohjana betoni tai siporex koska vuotovesi 
imeytyy siihen 

• Rakenne, jossa lämmöneristeenä paksu mineraalivillakerros, koska eris-
teellä on kyky sitoa paljon vettä 

• Rakenne, jossa kantavan betoniyläpohjan päälle on tehty höyrynsulku ku-
mibitumikermillä, jonka päälle vuotovedet kerääntyvät 

• Paksut rakennekerrokset sisätilojen alakattorakenteissa, joihin vuotovesi 
imeytyy 

• Yleisesti yläpohjat, joita ei ole mahdollista tarkastaa aistinvaraisesti esimer-
kiksi tilan puutteen vuoksi. 

Yleistäen voidaan sanoa, että vedenohjauksen ja -poiston osalta kaikki epäjatkuvuus-

kohdat ovat aina riskialttiimpia kulumiselle ja vaurioille. Vesikattojen osalta tämä riski 

toteutuu usein, ja onkin hyvin tavanomaista, että kattojen ensimmäiset paikalliset vuodot 

ilmaantuvat läpivientien tai ylösnostojen alueille. [8.] 

 

Kuva 23. Joissakin kattotyypeissä vesivuoto on varsin helppo havaita 

3.5.2 Puurakenteisen yläpohjan rakenne ja riskitekijät 

Puurakenteisia yläpohjia on käytetty runsaasti kohteissa, joissa rakenteen on haluttu ole-

van kevyt. Kuten muitakin rakenneosia, myös puurakenteisia yläpohjia on toteutettu 

useilla eri tavoilla ja variaatioilla. Rakenteen keveys saavutetaan kuitenkin siten, että 

yläpohjan ja katon kantavat rakenteet tukeutuvat rakennuksen kantaviin seinälinjoihin, 
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mutta yläpohjan pinta-alasta valtaosa on kevyitä levy- ja lautarakenteiden yhdistelmiä 

sekä lämmöneristettä. Tyypillinen, yksinkertainen ja nykyisinkin käytetty rakenne on al-

haaltapäin katsottuna: 

• sisätilan levytys 

• koolaus tai harvalaudoitus 

• höyrynsulkumuovi 

• puhallusvilla tai mineraalivilla 

• ullakon ilmatila ja kattokannattajat sekä vesikate. [1.] 

Kattomuoto on useimmiten harja, mutta myös tasakattoja esiintyy. Harjakatoilla yläpohja 

ei ole aina vaakatasossa vaan se voi olla myös kalteva lappeen suuntaisesti. Tämän 

kaltaisen yläpohjan olennaisimmat tekijät ovat höyrynsulku ja sen tiiveys sekä ilmatilan 

tuuletus. [1.] 

 

Kuva 24. Yksi nykyisin käytössä oleva rakennetyyppi, vesikate ja alakatto vaihtelevat runsaasti 

On hyvin tavanomaista, että sisätiloissa ylimpien kerrosten yläosiin muodostuu ylipai-

netta ullakon ilmatilaan nähden. Tällöin siis ilma pyrkii virtaamaan sisältä ullakon suun-

taan. Rakennusten painesuhteet vaihtelevat jatkuvasti ulkoilman olosuhteiden mukaan, 

mutta mikäli rakennuksessa ei ole hyvin toimivaa koneellista tulo-poisto ilmanvaihtojär-

jestelmää, voi ylipaine olla katon rajassa hyvin pitkäaikaista. Jos yläpohjarakenteen 
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höyrynsulku ei ole tiivis, sisäilmaa virtaa siis yläpohjan lämmöneristeisiin. Sisäilmassa 

on aina myös kosteutta, jonka määrä vaihtelee, ja lisäksi riippuu merkittävästi rakennuk-

sen käytöstä sekä käyttäjien määrästä. Mikäli siis höyrynsulku ei ole tiivis ja sisäilmassa 

on riittävästi kosteutta, on mahdollista, että yläpohjaan muodostuu ajan kuluessa kos-

teusvaurio. [1; 3] 

 

Kuva 25. Yläpohjan höyrynsulkumuovien epätiiveys on tavanomaista 

Kun suunnitellaan ja rakennetaan kevyitä puurakenteisia yläpohjia, on niihin poikkeuk-

setta järjestettävä ilmatilan tuuletus. Sen tarkoituksena on kuivattaa ullakkoa, sillä ilman 

kosteuden pääsemistä sinne ei ole mahdollista estää ja myös muita kosteuslähteitä on. 

Tavanomaiselle ullakolle kosteutta voi päästä ulkoilman mukana, mahdollisten vuotojen 

kautta, sisätiloista ja lisäksi tiivistymällä. Jos tuuletus on liian heikko, on riskinä, että kos-

teutta alkaa kerääntyä ullakolle ja kosteusvaurioiden muodostuminen on mahdollista. [8.] 
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Kuva 26. Silmin havaittavaa kosteutta yläpohjan höyrynsulun päällä. 

3.6 Ryömintätilallinen puurakenteinen alapohja 

3.6.1 Rakennekuvaus 

Kyseistä alapohjatyyppiä kutsutaan puhekielessä rossipohjaksi ja sen eri muunnokset 

ovat olleet käytössä pientaloissa erittäin kauan. Muissa rakennustyypeissä sitä esiintyy 

vähemmän, mutta on käytössä nykyäänkin esimerkiksi päiväkodeissa sekä rivi- ja luhti-

taloissa. Rossipohjaakin on toteutettu lukuisilla eri rakennekerrosten yhdistelmillä, raken-

netyypin ominaispiirteet ovat kuitenkin toistuvia. Alapuolella on tuulettuva ryömintätila, 

jonka korkeus vaihtelee erittäin rakennuskohtaisesti erittäin paljon. Tuuletus on useim-

miten painovoimainen, mutta myös koneellisesti avustettuja tuuletus ratkaisuja on toteu-

tettu. Alapohjan kantavat palkistot ovat yleisimmin puuta, mutta etenkin uudemmassa 

rakennuskannassa käytetään myös terästä. Lämmöneristyksenä on yleisimmin mineraa-

livillaa. Höyrynsulkurakennetta on alettu käyttää 1960 – 1970-luvuilla, ja sen osalta on 

tehty niin suunnittelu kuin toteutusvirheitäkin. Monista muista rakenneosista poiketen, 

puurakenteissa alapohjissa ilman- ja höyrynsulkuna voidaan käyttää muovikalvon sijasta 

esimerkiksi ympäripontattua havupuuvaneria.  Muut rakennekerrokset ovat useimmiten 

erilaisia puu- ja kipsilevyjen yhdistelmiä, joskin myös betonilaatta saattaa olla lattiapin-

noitteen alustana. [1; 9.] 



33 

  

 

Kuva 27. Leikkaus eräästä 1970-luvun puurakenteisesta alapohjasta, kantavat palkit terästä, 
lämmöneristeenä mineraalivilla ja höyrynsulku muovilla 

 

Kuva 28. Nykyisin käytössä oleva toteutustapa, höyrysulku on tehty muovin sijaan ympäriponta-
tulla havuvanerilla 



34 

  

 

3.6.2 Puurakenteisen alapohjan riskit ja ominaispiirteet 

Kosteusvaurioitumisen kannalta merkittävimmät tekijät puurakenteisissa alapohjissa 

ovat, tuuletus sekä höyrynsulun tiiveys. Koska alapohjan ilman lämpötila ei ole sama 

kuin rakennuksen ulkopuolella, tiettyinä vuoden aikoina tai tietyissä olosuhteissa voi kos-

teutta päästä tiivistymään alapohjan rakenteisiin. Myös alapohjan tuuletuksen yhtey-

dessä ryömintätilaan kulkeutuu väistämättä ilmankosteutta ja etenkin keväisin ilma voi 

olla alapohjan ilmaa lämpimämpää, ja sisältää enemmän kosteutta kuin alapohjan vii-

leämpi ilma kykene sitomaan. Tällöin alapohjan ilman suhteellinen kosteus nousee ja 

tiivistyminen on mahdollista. Alapohjan rakenteiden ja käytettävien materiaalien tuleekin 

kestää jonkin verran kosteusrasitusta sekä kosteuspitoisuuden sekä lämpötilojen vaih-

teluja. Kosteuden ja lämpötilojen vaihteluja ei ole aina ymmärretty tai otettu riittävällä 

tasolla huomioon, jonka seurauksena alapohjan puu- ja levyrakenteisiin on voinut alkaa 

muodostua mikrobikasvustoa. [1; 3] 

Höyrynsulun tehtävä on alapohjan osalta sama kuin kaikissa muissakin rakenteissa, 

mutta ryömintätilallisen alapohjan osalta sen mahdollisilla puutteilla on havaittu olevan 

monitahoinen vaikutus. Jos ajatellaan esimerkiksi tilannetta, jossa ryömintätilan tuuletus 

on puutteellinen ja siitä on aiheutunut rakenteeseen mikrobivaurioita, mutta alapohjan 

höyrynsulku on tiivis, on hyvin mahdollista, että vaurioista ei aiheudu haittaa sisäilman 

laadulle. Jos taas samassa tilanteessa myös höyrynsulku on epätiivis, on haitta raken-

teiden lisäksi myös sisäilman laadulle todennäköinen. Toisaalta on olemassa tapauksia, 

joissa kunnollista höyrynsulkua ei ole tai se on väärässä kohtaa rakennetta. Tällöin myös 

sisäpuolelta rakenteeseen päin kulkeutuva kosteus voi olla osasyynä rakenteen vaurioi-

tumiselle. [1; 3.] 
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Kuva 29. Kuva alapohjarakenteesta, jossa näkyvää mikrobikasvustoa höyrynsulun kummallakin 
puolella, sekä näkyvä kosteusjälki 

Ryömintätilallisten alapohjien osalta painesuhteet ryömintätilan ja sisäilman välillä ovat 

merkittävässä roolissa. Tehdään olettamus, että tarkasteltavan rakenteen höyrynsulku 

on puutteellinen ja ilmaa pääsee virtaamaan rakenteen läpi. Luonnollisessa tilanteessa 

ilma pyrkii kulkeutumaan alapohjasta sisälle jo pelkästään lämpötilaeron vuoksi ja jos 

rakennuksen ilmanvaihto on koneellinen poistojärjestelmä, voi se osaltaan luoda huo-

mattavankin paine-eron rakenteen yli. Tämä mahdollistaa sekä hajujen että mahdollisten 

epäpuhtauksien kulkeutumisen sisälle. Ryömintätiloihin liittyvissä korjaushankkeissa on 

usein yhtenä tekijänä tuuletuksen parantaminen koneellisesti, jolloin esim. rakennuksen 

katolle asennettaan huippuimuri tehostamaan ilman vaihtumista alapohjassa. Ratkaisu 

on hyvä, kun samalla varmistetaan, että alapohjaan tulee riittävä määrä korvausilmaa 

ulkopuolelta, mutta varmistetaan samalla, että ilman suhteellinen kosteus ei aiheuta tii-

vistymisen riskiä.  

 



36 

  

4 Ohjeissa olevat riskirakenteisiin liittyvät kunnossapitojaksot ja -toimen-
piteet 

Tämän opinnäytteen yksi tavoitteista on tarkastella, voiko yleisimmin käytössä olevia 

kunnossapitoon liittyviä ohjeita noudattamalla välttyä kappaleessa 3 esitettyjen riskialt-

tiiden rakenteiden vaurioitumiselta. Kiinteistöjen ylläpitoon sekä kunnossapitoon on ole-

massa erilaisia kiinteistöjen omistajille suunnattuja ohjeita. Niiden avulla on mahdollista 

suunnitella ja aikatauluttaa kunnossapitotoimenpiteitä pidemmälläkin aikavälillä. Tässä 

työssä otetaan tarkasteluun Suomen merkittävimmät rakentamiseen liittyvän ohjekirjalli-

suuden julkaisijat Rakennustietosäätiö sekä Rakennusinsinööriliitto. Näiden lisäksi tar-

kasteltiin vesikatto- ja yläpohjarakenteiden osalta Kattoliitto ry:n Toimivat Katot julkaisut 

Rakennustietosäätiö sekä Rakennusinsinööriliitto RIL ovat erittäin merkittävä rakentami-

seen liittyvien suunnitteluohjeiden tuottajia. Rakennustiedon tuottamat ohje- ja tuotekortit 

sekä RIL:n suunnitteluohjeet ovat valtakunnallisesti käytössä ja niihin viitataan hank-

keissa niin rakentamisen suunnittelussa, rakennuttamisessa, toteutuksessa kuin valvon-

nassakin. Ohjekortteihin sekä suunnitteluohjeisiin viitataan erittäin yleisesti myös riita- ja 

oikeustapauksen selvittelyissä. Tämän työn yhteydessä on käyty läpi Rakennustiedon 

sekä RIL:n aineistoa kiinteistöjen kunnossapitoon liittyen tai sitä sivuten. Alla olevat jul-

kaisut liittyvät otsikon perusteella aiheeseen mutta huomattavaa on, että aivan kaikkia 

ohjeita ei ollut työn puitteissa mahdollista hankkia. Kohdissa 4.1. ja 4.2 on käsitelty tar-

kemmin ne ohjeet, joissa asiaa on käsitelty laajimmin ja lisäksi listattu yksityiskohtia 

muista alla luetelluista ohjeista.  

• RIL 241-2016 Erityismenettelyn soveltaminen – rakennuksen turvallisuus, 
terveellisyys ja kulttuurihistorialliset arvot 

• RIL 216-2013 Rakenteiden ja rakennusten elinkaaren hallinta 

• RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen  

• RIL 241-2007 Rakenteellisen turvallisuuden erityismenettelyohje 

• RIL 216-2001 Rakenteiden elinkaaritekniikka 

• RIL 183-7-1996 Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikäohjeet.  

• RIL 183-4.14-1996 Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä 4.14 
Kunnon arviointi. 

• RIL 183-1.1-1992 Rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikä I Perus-
teet. 1. Perusjulkaisu. 

• RIL 184-1990 KÄ Rakennusmateriaalien ja rakennusosien kestävyys 

• Ohjetiedosto 2018 RT 18-11295 Asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitel-
man laatiminen 
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• Ohjetiedosto 2008 RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossa-
pitojaksot 

• Ohjetiedosto 1998 RT 18-10663 Tavoitteelliset käyttöiät ja ohjeelliset kun-
nossapitojaksot 

• Ohjetiedosto 1996 LVI 01-10259 Tarkastus-, hoito- ja huolto-ohjeet, poik-
keus- ja häiriötilanteiden ohjeet 

• Ohjetiedosto 1992 RT 18-10493 Rakennusosien, tilojen ja ulkoalueiden 
kunnossapitojaksot 

• Ohjetiedosto 1982 LVI00-10004 LVIS-laitteiden käyttöikä 

• Ohjetiedosto 1996 LVIS-laitteiden kunnossapitojaksot 

4.1 Havainnot Rakennusinsinööriliiton julkaisuista 

Kun tarkastellaan Rakennusinsinööriliiton oppaita, on pääteltävissä, että kiinteistöjen 

kunnossapitoon on osattu ottaa kantaa jo 1980 – 1990-lukujen taitteesta saakka. Tar-

kempaan tarkasteluun otettiin kolme tähän opinnäytteeseen parhaiten soveltuvaa opasta 

eri aikakausilta. 

RIL 184-1991 Rakennusmateriaalien ja -osien kestävyys 

Teoksen johdannossa kerrotaan, että kyseinen opas on ollut osa RIL:n käynnistämää 

laajaa tutkimusta. Kyseisen tutkimuksen päätarkoitus on ollut tuottaa hallintajärjestelmä 

rakentamistuotteiden kestävyys- ja käyttöikäkysymyksille. Teoksen kerrotaan olevan 

laaja-alainen perusteos rakennusmateriaalien ja -osien kestävyydestä. 

Teos käsittelee laajasti yksittäisten rakenneosien turmeltumista ja sen mekanismeja 

sekä kunkin materiaalin kykyä vastustaa fysikaalisia ja kemiallisia rasitustekijöitä. Teok-

sessa ei kuitenkaan anneta millekään rakenneosalle tai materiaalille varsinaisia käyt-

töiän arvoja vuosissa, tai selkeitä aikajaksoja kunnossa- tai ylläpidon osalta. Teoksen 

alussa on lyhyt ja erittäin viitteellinen listaus rakennuksen osien ylläpitojaksoista, mutta 

se ei ole tarkkuustasoltaan käyttökelpoinen kiinteistön kunnossapidon suunnitteluun. Te-

oksessa ei ole myöskään huomioitu rakenneosien yhdistelmiä, joista rakennukset todel-

lisuudessa koostuvat. Kun teosta tarkastellaan opinnäytteen ongelman kannalta, on to-

dettavissa, että kiinteistön omistaja ei ole voinut hyödyntää tätä riskirakenteiden vaurioi-

tumisen havaitsemiseen. 
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Kuva 30. Rakennuksen keskimääräisiä ylläpitojaksoja, RIL184-1991 

 

RIL 183-7-1996 rakennusmateriaalien ja rakenteiden käyttöikäohjeet 

Samankaltaisesta nimestään huolimatta vuonna 1996 julkaistu opas eroaa sisällöstään 

vuoden 1991 oppaasta merkittävästi. Se on suunnattu rakennushankkeen kaikille osa-

puolille huomioiden myös ylläpidon ja käytön. Oppaassa on esitetty melko seikkaperäi-

sesti käyttöikiin ja niiden tavoitteisiin liittyviä asioita, jotka tulisi olla esitettynä hankkeen 

asiakirjoissa. Jos tehdään oletus, että kuvitteellisen hankkeen tai korjaushankkeen asia-

kirjat sisältävät tämän oppaan mukaiset huolto- ja kunnossapitosuunnitelmat, ja niitä 

noudatetaan riittävän tarkasti, olisi sillä todennäköisesti positiivinen vaikutus myös ris-

kialttiiden rakenteiden säilymisen osalta.  

Oppaan mukaan hyvä kunnossapitosuunnitelma ohjaa myös oikea-aikaisiin kuntotutki-

muksiin ja sitä kautta korjaushankkeisiin. Oppaassa on sivulla 32 lisäksi havainnollistava 

listaus kunnossapitotoimenpiteiden jaottelusta, eli siitä millä perusteilla kunnossapitoa 

voidaan suunnitella. Jaottelussa osa toimenpiteistä on sidottu aikatauluun, eli arvioituun 

käyttöikään, osa toimenpiteistä ajoitetaan sen todellisen kunnon mukaan, eli tutkimusten 

kautta.  
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Taulukko 4. Kunnossapidon tasot, RIL 183-7-1996 

Kunnossapi-
don taso 

Tason kuvaus Kunnossapidon 
laajuus 

Esimerkki 

1 Pakollinen kor-
jaus 

Korjaus tai uusi-
minen kun vaurio 
on todettu 

Muun muassa useat eri taloteknii-
kan osat, esimerkiksi patteriventtii-
lien uusiminen niin rikkoutuessa 

2 Aikatauluun si-
dottu korjaus 

Korjaus tietyin ai-
kavälein 

Julkisivun puuosien maalaustyöt 

3 Kuntotiedon 
mukaan ajoi-
tettava korjaus 

Korjaukset ajoite-
taan ja päätetään 
tarkastusten ja 
tutkimusten tuot-
taman tiedon pe-
rusteella 

Betonirakenteisen parvekelinjan kun-
totutkimus ja sen pohjalta tehtävä kor-
jaus 

Vaikka tämä 1990-luvulla laadittua opas ei tunnista tämän työn kannalta olennaisia ra-

kenteita riskialttiiksi, on siinä selvästi ymmärretty, että olemassa rakenteiden todellinen 

käyttöikä ei määräydy aina näkyvän rakenneosan mukaan. Oppaassa mainitaan sivuilla 

33 – 34, että lämmöneristeiden sekä vedeneristeiden kunnossapito on tärkeää korjaus-

rakentamisen hankkeissa, ja ne ovat tässä työssä käsiteltävien riskialttiiden rakenteiden 

kannalta useimmiten olennaisimpia osia. Opas ei kuitenkaan kerro tässäkään tapauk-

sessa tarkemmin eikä millekään taholle, että mitä asioita tarkalleen pitäisi uusia, korjata 

tai tutkia milloinkin.    

RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 

Vuonna 2011 julkaistu RIL 250-2011 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen 

keskeinen olemassa oleva ohje/opas opinnäytteen ongelman kannalta. Vaikka ohje on 

suunnattu vahvasti suunnittelijan käyttöön ja painottuu oikeiden suunnitteluratkaisujen 

löytämiseen, on siinä kokonaiset kappaleet ensinnäkin kiinteistön ylläpitoon ja kosteu-

denhallintaan ja toisaalta rakennuksen käyttöön ja kosteudenhallintaan. Ohje painottuu 

ensisijaisesti uudisrakentamisen kosteudenhallintaan, mutta on sovellettavissa joiltain 

osin jo olemassa oleviin rakennuksiin ja kiinteistöihin. Tämän opinnäytteen kannalta kes-

keisin asia on esitetty ohjeen sivulla 116 – 117, jossa on listattuna kiinteistön ylläpitoon 

liittyvät yleiset kriittiset laatutekijät, joita voi ajatella esimerkiksi tarkastuslistana. Kriittiset 

laatutekijät on jaettu teknisiin, hallinnollisiin sekä käyttöön liittyviin laatutekijöihin. Alla on 

listattuna opinnäytteen kannalta tärkeimmät tekniset laatutekijät.  
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• Istutusten ja kasvillisuuden pitäminen irti rakennuksesta 

• Pintavesien poiston jatkuva toimivuus, maanpinnan kallistusten oikea 
suunta 

• Salaojien ja sadevesijärjestelmien toimivuuden varmistus 

• Ulkovaipparakenteiden vesitiiveyden ja vedenpoiston sekä -ohjauksen var-
mistaminen 

• Sisäkuoren /-pinnan ilmatiiveyden varmistaminen 

• Julkisivusaumausten tiiveyden varmistaminen 

• Tuulettuvien rakenteiden tuuletuksen toimivuuden varmistaminen 

• Ilmanvaihdon toiminnan säännöllinen seuranta ja huolto 

Edellä oleva listaus on kuivanapidon kannalta hyvä ja melko kattava normaaliin käyttöön 

ja ylläpitoon liittyen. Mikäli kiinteistön omistaja ei ole rakennusalan ammattilainen, jättää 

lista sellaisenaan kuitenkin paljon asioita auki. Siinä ei ole mainittu lainkaan, kuinka usein 

toimenpiteitä tai tarkastuksia pitäisi tehdä eikä sitä, mihin kaikkeen tarvitaan ulkopuoli-

nen asiantuntija. Harva, muun kuin rakennusalan ihminen, osaa sanoa miten esimerkiksi 

sisäkuoren sisäpinnan ilmatiiveyttä voidaan tarkastella tai arvioida. Lisäksi, pelkästään 

oheisen listan avulla ei kyetä huomioimaan tai yhteensovittamaan kiinteistön muita nor-

maaleja kunnossapitotoimenpiteitä ja -korjauksia. 

4.2 Havainnot Rakennustiedon ohjeista 

Ohjekortit liittyen rakenneosien ja järjestelmien käyttöikäarvioihin 

Kun ajatellaan opinnäytetyön keskeistä seikkaa, mitkä kunnossapidon toimenpiteet vai-

kuttavat tai voivat estää piilevien kosteusvaurioiden syntymistä, voi asiaa tarkastella ra-

kenneosien arvioitujen käyttöikien kautta. Rakennustieto on julkaissut ohjekortteja ra-

kennusosien teknisistä käyttöikäarvioista jo 1990-luvun alusta ja LVIS-laitteiden osalta 

jo 1980-luvun alkupuoliskolta. Alla oleviin taulukoihin 5 ja 6 on koottu vuosien 1982, 

1992, 1996 1998 ja 2008 ohjekorteissa olevia arvioituja käyttöikäarvioita niiltä osin kuin 

ne riskirakenteisiin liittyvät. Taulukoita tarkasteltaessa on huomattava, että rakenneosat 

on nimetty ohjekorttien mukaan, eivät siis samoilla termeillä kuin riskirakenteet sivulla 4. 

Taulukossa 6 on käsitelty ilmanvaihtoon liittyvät käyttöiät, koska ilmanvaihdon toimin-

nalla tiedetään olevan vaikutusta tietynlaisten kosteusvaurioiden syntymiseen. Uusim-

massa vuoden 2008 ohjeessa on annettu eri käyttöikä rakennukseen kohdistuvan 
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rasitusluokan mukaan, eli vaikeassa rasitusluokassa käyttöiät ovat lyhyemmät. Taulu-

kossa 5 on esitetty käyttöiät keskimmäisen, eli normaalin rasitusluokan mukaan.  

Taulukko 5. Käyttöikiä eri ohjekorttien mukaan, R=käyttöikä sama kuin koko rakennuksen, J = 
järjestelmän käyttöikä. Tyhjä tarkoittaa, että kortissa ei ole huomioitu osan käyt-
töikää. [10; 11; 12.] 

Käyttöikäarviot eri ikäisen ohjekorttien mukaan 

Ohjekortti RT 18-10922 RT 18-10663 RT 18-10493 

Vuosi 2008 1998 1992 

Kuivatusrakenteet    

Salaojajärjestelmä 40…50 v > 50 v 50 v 

Perusmuuri R R > 50 v 

Perusmuurin vedeneristys, 
kermi 

30 v   

Perusmuurin vedeneristys, 
bitumisively 

20 v   

Muovinen perusmuurilevy 50 v   

Maanvaraiset alapohjat Rakennetyypit eri-
teltynä 

R (ei erittelyä ra-
kennetyypistä) 

>50 v (ei erittelyä 
rakennetyypistä) 

Lämmöneriste alapuolella, 
mineraalivilla 

ylittynyt   

Lämmöneriste alapuolella, 
EPS tai vastaava 

R   

Lämmöneriste yläpuolella, 
mineraalivilla, puru tai vas-
taava 

40 v   

Lämmöneriste yläpuolella 
mineraalivilla, laatan alla 
EPS tai vastaava 

50 v   

Puurakenteinen rossipohja 50 v   

Ulkoseinä, Tiiliverhous R R  

Yläpohjat R   

Vesikattorakenteet, kanta-
vat osat 

R   

Vesikatteet  Ei erittelyä kat-
totyypeittäin 

Ei erittelyä katto-
tyypeittäin 

Kermikate harjakatolla, 2 
kerosta 

30 v 30 v  

Kermikate tasakatolla, 2 ke-
rosta 

30 v 30 v 20…30 v 

Kermikate tasakatolla, 3 ke-
rosta 

35 v 30 v  

Sinkitty ja maalattu rivipelti-
kate 

60 v 50 v 20…30 v 

Profiilipeltikate 40 v   

Betonitiilikate 45 v >50 v 30…50 v 

Kuitusementtikate 30 v   
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Taulukko 6. Ilmanvaihtoon liittyvät käyttöiät eri ohjekorttien mukaan, J = sama kuin koko järjes-
telmän käyttöikä. [12; 13; 14.] 

Käyttöikäarviot eri ikäisten ohjekorttien mukaan 

Ohjekortti RT 18-10922 /  
LVI 01-10124 

LVI 01-10260 LVI 00-10004 

Vuosi 2008 1996 1982 

   Vuoden 1982 kortti kä-
sittelee ainoastaan 
lämpö- vesi- ja sähkö-
tekniikan käyttöikiä 

Ilmanvaihtokoneet ja niihin 
liittyvät osat 

20…25 v 15…25 v  

Sulku- säätä- ja mittaus-
laitteet 

20…25 v 20…30 v  

Ilmanvaihtokanavat J 50 v  

Kun tarkastellaan taulukoissa 5 ja 6 esitettyjä teknisiä käyttöikiä ja vertaillaan niitä ris-

kialttiisiin rakenteisiin, on huomattavissa muutamia selkeitä ristiriitoja. Toisaalta esimer-

kiksi mineraalivillalla eristetty maanvastainen alapohja on tunnistettu jo kauan niin ris-

kialttiiksi, että 2008 ohjekortissa sen käyttöiän on oletettu yksiselitteisesti jo ylittyneen. 

Selkeimmät ristiriidat käyttöikien ja riskialttiiksi tunnettujen rakenteiden välillä on esitetty 

alla. 

• EPS eristeellä rakennetun maanvaraisen alapohjan oletetaan kestävän 
yhtä kauan kuin koko rakennuksen. 

• Maanvastaisia lämmöneristettyjä seinärakenteita ohjekortit eivät tunnista 
lainkaan, ainoastaan perusmuurin vedeneristeelle on annettu käyttöikäar-
vio. 

• Kuorimuuratun ulkoseinärakenteen osalta on annettu ainoastaan tiilen 
käyttöikä, muuta ei ole huomioitu. 

• Valesokkelia tai muita rakennekokonaisuuksia ei ole tunnistettu lainkaan. 

• Yläpohja on ylipäätään eritelty vesikatoista ensimmäistä kertaa vuoden 
2008 kortissa ja siinä riippumatta yläpohjatyypistä, sen oletettu käyttöikä 
on sama kuin koko rakennuksen. Aikaisemmissa korteissa on annettu ve-
sikatteille ikiä, mutta lämmöneristeistä ei ole mainintoja.   

Samoissa ohjekorteissa on myös esitetty rakenneosille sekä järjestelmille erilaisia tar-

kastusjaksoja sekä huoltovälejä/ kunnossapitojaksoja, ne on nimetty uusimmassa 2008 

ohjekortissa suunnitelmallisen ylläpidon toimenpiteiksi. Kun ajatellaan opinnäytteen ta-

voitetta, että voidaanko oikea-aikaisilla kunnossapitotoimenpiteillä välttyä riskialttiiden 

rakenteiden vaurioilta, on näiden jaksojen tarkastelu jopa keskeisempää kuin käyttöikien. 

Taulukossa 7 on esitetty kyseisiä tarkastus ja huoltovälejä niiltä osin kuin ne riskialttiisiin 
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rakenneosiin liittyvät. Vertailun vuoksi taulukossa on samat kohdat kuin käyttöikätaulu-

koissa. 

Taulukko 7. Ohjeiden mukaiset tarkastusvälit sekä huoltovälit/kunnossapitojaksot vuosissa 
[10; 11; 12.] 

Tarkastus-, huolto- ja kunnossapitovälejä eri ikäisten ohjekorttien mukaan 

Ohjekortti RT 18-10922 RT 18-10663 RT 18-10493 

Vuosi 2008 1998 1992 

 Tarkas-
tuväli  

huolto-
väli/kun-
nossa-
pito-
jakso 

Kunnossapito-
jakso 

Tar-
kastu-
väli  

Kunnos-
sapito-
jakso 

Kuivatusrakenteet     

Salaojajärjestelmä Tarkas-
tus kai-
vosta 

2 

Kuvaus 
ja huuh-
telu 

5 

 
10  

 
3 

 

Perusmuuri     

Perusmuurin vedeneristys, 
kermi 

    

Perusmuurin vedeneristys, 
bitumisively 

    

Muovinen perusmuurilevy     

Maanvaraiset alapohjat    

Lämmöneriste alapuolella, 
mineraalivilla 

Pinta-
kosteus-
kartoitus 

5…10 

   

Lämmöneriste alapuolella, 
EPS tai vastaava 

   

Lämmöneriste yläpuolella, 
mineraalivilla, puru tai vas-
taava 

   

Lämmöneriste yläpuolella 
mineraalivilla, laatan alla 
EPS tai vastaava 

   

Puurakenteinen rossipohja Silmä-
määräi-
nen tar-
kastus 

 5 

   

Ulkoseinä, Tiiliverhous  
5 

Sauma-
korjaus 

25 

 
50  

 
10 

Pinnoitus 
30…50 

Yläpohjat 2    

Vesikattorakenteet, kanta-
vat osat 

    

Vesikatteet    

Kermikate harjakatolla, 2 
kerrosta 

  10   
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Kermikate tasakatolla, 2 
kerrosta 

 10 10 5 Pinnoitus 
7…15 

Kermikate tasakatolla, 3 
kerrosta 

  10 5 Pinnoitus 
7…15 

Sinkitty ja maalattu rivipelti-
kate 

5 Huolto-
maalaus 
10…15 

10 5 Maalaus 
7…12…20 

Profiilipeltikate 5 Huolto-
maalaus 
10…15 

20 5 Maalaus 
15…20 

Betonitiilikate 5  20  

Kuitusementtikate     

Taulukko 8. Ilmanvaihtoon liittyviä tarkastus- ja huoltovälejä [12; 13; 14.] 

Tarkastus-, huolto- ja kunnossapitovälejä eri ikäisten ohjekorttien mukaan 

Ohjekortti RT 18-10922 /  
LVI 01-10124 

LVI 01-10260 LVI 00-10004 

Vuosi 2008 1996 1982 

 Tar-
kas-
tusväli  

Huolto-
väli/kun-
nossa-
pito-
jakso 

Tar-
kas-
tusväli  

Huol-
toväli 

Vuoden 1982 kortissa 
ei ole käsitelty ilman-

vaihtoa 

Ilmanvaihtokoneet ja nii-
hin liittyvät osat 

  3 1  

Sulku- säätä- ja mittaus-
laitteet 

1  1… 1  

Ilmanvaihtokanavat Palo-
mää-
räysten 
mu-
kaan  
1…10  

 5…10 1…2  

Taulukoita 7 ja 8 tarkasteltaessa huomataan, että ohjekorteissa on vain vähän läheisesti 

riskirakenteisiin liittyviä tarkastuksia, huoltavia korjauksia tai kunnossapitojaksoja. Kun 

tiedetään, että kyseiset ohjekortit ovat nyt ja ovat olleet aiemminkin erittäin yleisesti oh-

jenuorana sekä kiinteistön omistajien, isännöitsijöiden sekä ulkopuolisten asiantuntijoi-

den keskuudessa, on todennäköistä, että runsas joukko riskialttiita rakenneosia on jää-

nyt kokonaan ilman kunnossapitoa tai tarkastuksia. 
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Ohjetiedosto 1996 LVI 01-10259  

Kyseinen ohjekortti on tällä hetkellä uusin asuintalojen huoltokirjatoimintaan liittyen, 

jossa annetaan konkreettisia ohjeita tiettyjen asioiden oma-aloitteiseen tarkastamiseen. 

Kortti on suunnattu ensisijaisesti kiinteistön omistajille sekä kiinteistön hoito-organisaati-

oille. Tässä ohjeessa on myös annettu suoria ohjeita asioiden tarkastamisen tiheydelle, 

joka on lähtökohtaisesti tämän opinnäytteen ongelman kannalta positiivinen asia. Alla on 

listattuna ohjekortissa esitetyt tarkastuksia tai huomioita, jotka liittyvät riskirakenteisiin. 

Kyseisten tarkastuksen hyödyllisyyttä riskirakenteiden säilymisen kannalta on käsitelty 

seuraavassa kappaleessa 5.  

• Salaojien tarkastus kaivoista käsin kolmen vuoden välein 

• mahdollinen salaojien pumppaamon toiminnan tarkastus kaksi kertaa vuo-
dessa 

• erillinen yleismaininta maanalaisten ja matalaperustaisen talon kosteus-
vaurioiden tarkastamisesta 

• salaojien purkuaukkojen tarkastus (jos avo-ojissa) kerran vuodessa 

• pintavesien poiston toimivuus kerran vuodessa 

• ryömintätilallisen alapohjan tuuletuksen toiminnan tarkastus kahden vuo-
den välein 

• maanvastaisen alapohjan tarkastus ja seuranta painumien ja kosteusvau-
rioiden varalta kahden vuoden välein 

• tiiliseinien osalta tarkastukset liittyvät lähinnä vain tiilen ja saumojen kun-
non seurantaan, mutta myös vedenohjaus tulisi tarkastaa, kahden vuoden 
välein 

• yläpohjan osalta ullakkotilan puolelta tarkastetaan vuodot, LVI-järjestel-
mien eristeet sekä tuuletus kerran vuodessa 

• tuloilmakoneen yleinen seuranta viikoittain, muun muassa suodattimet ja 
ilman lämpötilat 

• poistoilmanvaihtokoneiden tarkastus kerran vuodessa 

• poistoilmanvaihtokanavien puhdistustarpeen tarkastus kerran 10 vuo-
dessa 

• korvausilmaventtiilien tarkastus joka talvi 

• erillisen huoneistojen 5-vuotistarkastauksen yhteydessä mahdolliset kos-
teusvauriot, johon kuuluu mukaan märkätilat, ylä- ja alapohjarakenteet 
sekä muut rakenteet, jossa vaurioepäily. 
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Ohjetiedosto 2018 RT 18-11295 Asuinkiinteistön kunnossapitosuunnitelman laatiminen 

Tämän opinnäytteen laatimisen aikana Rakennustieto on julkaissut uuden ohjekortin 

asuinkiinteistön kunnossapidon suunnitteluun. Aiemmin käsiteltyjen ohjeiden perusteella 

on helppo ymmärtää, jos riskialttiita rakenteita ei ole tunnistettu tai niihin ei ole kohdis-

tettu kunnollisia toimenpiteitä, mutta tämä ohje otettiin tarkasteluun tulevaisuutta ajatel-

len. Kyseinen ohje on suunnattu suoraan kiinteistön omistajille sekä niiden hallinnointia 

harjoittaville tahoille.  

Ohjeessa ei suoraan sanota, että riskialttiit rakenteet tulisi erityisesti huomioida, mutta 

ohje suosittelee kunnossapidon suunnittelussa noudattamaan järjestystä ja logiikkaa, 

joka on todettu käytännössä toimivaksi. Tämä logiikka mahdollistaa riskien esiin tulemi-

sen riittävän ajoissa, sillä ohjeessa mainitaan, että kiinteistön kuntoarvio tulisi teettää 

viimeistään 10 vuoden ikäiselle rakennukselle ja varautumaan sen perusteella tehtäviin 

kuntotutkimuksiin, joilla tarkennetaan mahdollisten piilevien vaurioiden olemassaolo. Oh-

jeessa on mainittu suoraan muun muassa sisäilmaston kuntotutkimus sekä kosteus- ja 

homevaurioiden kuntotutkimus. 

4.3 Havainnot Toimivat Katot julkaisuista 

Kattoliitto ry on julkaissut erityisesti vesikatto- ja yläpohjarakenteisiin liittyviä suunnittelu- 

toteutus- sekä huolto-ohjejulkaisuja nimeltään Toimivat Katot vuosina 2001, 2007 ja 

2013. Kussakin niistä kattojen huoltoon, ja osassa kunnon tutkimiseen liittyvää aineistoa. 

Vuoden 2001 julkaisu ohjeistaa aloittamaan kuntotutkimukset, kun katteen käyttöikä on 

päättymässä, on havaittu vuoto, tai muu katon kosteusongelma. Opinnäytteen ongelman 

kannalta tämä on liian myöhään, sillä vuodot aiheuttavat erittäin usein varsinaiset vauriot 

muihin rakenteisiin, kun itse vesikatteeseen. Toisaalta samassa julkaisussa on melko 

hyvät huolto-ohjeet, jota noudattamalla mahdolliset vuodot ja ongelmat havaittaisiin 

ajoissa. Ohjeen huonona puolena on, että selkeitä aikamääreitä ei ole annettu. Vuoden 

2007 ja 2013 julkaisuissa ohje on tämä osalta parantunut ja kattotarkastus on suositeltu 

tekemään kaksi kertaa vuodessa.  

Vuosien 2007 ja 2013 Toimivat Katot julkaisuissa viitataan Kattoliiton laatimiin huoltokir-

joihin ja niissä on hieman yksityiskohtaisempia tarkastusohjeita. Riskirakenteisiin liittyen 
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ohjeet kehottavat kiinnittämään huomiota lähinnä vuotoihin ja tuuletukseen. Yläpohjan 

eristeiden tai höyrynsulun kuntoon on esitetty otettavan kantaa vasta kuntotutkimuksen 

yhteydessä. 

5 Suositeltujen kunnossapitotoimenpiteiden vaikutus riskirakenteisiin 

Kappaleessa 4 käsiteltiin riskialttiiden rakenteiden huomiointia yleisimmin käytössä ole-

vassa ohjekirjallisuudessa. Tässä havaittiin, että suoraan riskialttiisiin rakenteisiin koh-

distuvia ohjeistettuja konkreettisia kunnossapitotoimenpiteitä on erittäin vähän ja välilli-

sesti vaikuttaviakin vain muutamia. Tähän kappaleeseen on koottu ne toimenpiteet, jotka 

liittyvät riskirakenteisiin, ja arvioitu niiden vaikutusta pitkäaikaisten kosteusvaurioiden 

muodostumisen kannalta. 

5.1 Kuivatusrakenteet 

Kuivatusrakenteiden toiminnan välilliset vaikutukset rakenteiden kosteusvaurioihin ovat 

selkeät. Jos kuivatusrakenteet toimivat puutteellisesti, nostaa se kosteusrasitusta erityi-

sesti alapohjien ja maanvastaiset seinien osalta. Kun katsotaan tähän työhön valittuja 

riskirakenteita sivulla 4, voidaan sanoa, että kuivatusrakenteilla on niistä vaikutus kaik-

kiin muihin paitsi kevytrakenteiseen yläpohjaan. 

Kosteusvaurioiden kannalta kuivatusrakenteiden merkittävimmät rakenneosat ovat pe-

rusmuurin vedeneristys ja salaojitus. Kappaleessa 4 käsiteltyjen ohjeiden perusteella pe-

rusmuurin vedeneristystä ei ole juuri huomioitu ennen vuoden 2008 Rakennustiedon oh-

jekorttia, eikä sille ole annettu missään käsitellyssä ohjeista toimenpiteitä sen toimivuu-

den tai kunnon seurantaan. Ainoastaan käyttöikäarviot on annettu. Salaojitus on huomi-

oitu paremmin kuin vedeneristys, ja sen kunnossapitoon on ollut ohjeistus jo 1990-luvun 

alkupuolelta saakka.  

Jos tehdään oletus, että olemassa olevaa ohjeistusta on noudatettu kuivatusrakenteiden 

osalta, voidaan myös olettaa, että mahdolliset salaojituksen puutteet ovat tulleet esiin 

kohtuullisessa ajassa puutteen syntymisestä. Mikäli myös jatkotoimenpiteet, eli puutteen 

tai vaurion korjaus on tehty nopeasti havaitsemisen jälkeen, voidaan sanoa, että sala-

ojien tarkastusohjeella on ollut positiivinen vaikutus kosteusvaurioiden ehkäisemisessä. 
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Riskialttiiden rakenteiden osalta merkittävin vaikutus tällä on alapohjiin ja maanvastaisiin 

seiniin. Huomattavaa kuitenkin on, että etenkin maanvastaisten seinien osalta myös ve-

deneristyksen tulee olla kunnossa, sillä pelkkä salaojitus ei kaikissa tapauksissa riitä pi-

tämään seinän vierustaa riittävän kuivana. Salaojien toiminta vaikuttaa myös valesokke-

lirakenteen toimintaan, mutta sen vaurioituminen on mahdollista myös monen muun te-

kijän seurauksena, eli toimivalla salaojituksella ei voida yksistään varmistua valesokkelin 

pysymisestä kunnossa. 

5.2 Maanvaraiset alapohjat 

Ohjekorttien mukaan 1990-luvulla on alettu ohjeistamaan maanvastaisen alapohjien 

osalta kosteuden seurantaa pintakosteudenilmaisimella. Asia on mainittuna vuoden 

1996 huoltokirjaohjeessa tehtäväksi kahden vuoden välein, mutta vuoden 2008 kortissa 

aikaväliä on ilmoitettu olevan 5…10 vuotta. Tosin vuoden 2008 kortti ei ole tullut 1996 

kortin tilalle, vaan sen rinnalle ja molemmat ovat voimassa tätä työtä kirjoitettaessa. Pin-

takosteudenilmaisimella tehdyt tarkastelut ovat tunnetusti erittäin viitteellisiä, mutta 

osaava tekijä kykenee löytämään sen avulla selkeät poikkeamat. Näin ollen voidaan 

päätellä, että mikäli kyseiset tarkastukset tehtäisiin 1996 ohjeen mukaan kahden vuoden 

välien, muutokset rakenteessa tulisivat esiin ja mahdolliseen vaurioitumiseen kyettäisiin 

varautumaan aikaisemmin. Jos tarkastusväli olisi vuoden 2008 ohjeen mukainen, sillä ei 

arviolta ole juuri vaikutusta vaurion oikea-aikaiseen havaitsemiseen. 

5.3 Muiden suositeltujen toimenpiteiden vaikutusten arviointi 

Muut kappaleessa 4 käsiteltyjen ohjeistuksien mukaiset kunnossapitotoimenpiteet ovat 

vaikutuksiltaan kevyitä, välillisiä, tai ne ovat muutoin loitompana konkreettisista toimen-

piteistä. 

Ryömintätilojen tarkastus on ohjeistettu, Rakennustiedon ohjekortista riippuen, tehtävän 

kahden tai viiden vuoden välein. Ohjeistus ei kuitenkaan tarkenna, että mihin pitäisi kiin-

nittää huomiota, vuoden 1996 kortissa viitataan tuuletuksen toimivuuden tarkastami-

seen. Yläpohjien osalta tilanne on lähes yhtä viitteellinen, vuoden 2008 ohjekortti aino-

astaan ilmoittaa, että tarkastusväli on kaksi vuotta. Vuoden 1996 kortissa on mainittuna, 

että huomio tulisi kiinnittää vuotoihin, tuuletuksen toimintaan sekä LVI-järjestelmien 
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eristeisiin. Kattoliiton julkaisuissa on vesikaton vuotojen ja ullakon tuuletuksen tarkastuk-

seen liittyen melko hyvä ohjeistus, mutta muiden yläpohjan vaurioiden osalta on maininta 

kuntotutkimukset teettämisestä, jos jotain on havaittu. 

Ilmanvaihdolla on välillinen vaikutus myös kosteusvaurioihin. Ilmanvaihdon toiminnan 

varmistamiseen on vuoden 1996 ohjeessa melko tiheät tarkastus- ja huoltovälit. Mikäli 

niitä noudatetaan, voidaan olla melko varmoja, että ilmanvaihdon puutteet eivät aina-

kaan edesauta kosteusvaurioiden syntymistä. 

Etenkin Rakennusinsinööriliiton teoksissa on aiheeseen liittyvää teoreettisen tason oh-

jausta sekä tietoa, mutta suorat konkreettiset toimenpideohjeet ovat vähissä. Vuoden 

1996 opas ohjeistaa kuntotutkimuksien huomioimiseen, mutta asia on esitetty kohdassa, 

jossa käsitellään hankkeen asiakirjoja. Tällöin se on opinnäytteen kannalta epäolennai-

sessa kohdassa, ja kohdentuu lähes yksinomaan suunnittelijalle ja käytännön hyöty kiin-

teistön omistajalle jää olemattomaksi. Vuoden 2011 RIL:n oppaassa on opinnäytteen 

kannalta erittäin keskeisiä asioita, mutta tämäkin opas on vahvasti suunnattu suunnitte-

lijalle, osa toimenpiteiden konkretiasta puuttuu, ja lisäksi opas on ollut olemassa vain 

melko vähän aikaa. Oppaassa on kuitenkin merkittäviä parannuksia kaikkiin RIL:n aikai-

sempiin oppaisiin ja ohjekortteihin nähden, sillä siinä on esitetty huomioimaan ulkovaip-

parakenteiden vesitiiveys, vedenpoisto sekä -ohjaus, sisäkuoren /-pinnan ilmatiiveyden 

varmistus sekä tuulettuvien rakenteiden tuuletuksen toimivuuden varmistaminen. 

Rakennustiedon vuoden 2018 ohje asuinkiinteistön kunnossapidon suunnitteluun lähtee 

liikkeelle siitä näkökulmasta, että kunnossapidon suunnittelussa olisi aiempaa isompi 

rooli ulkopuolisilla asiantuntijoilla ja suunnittelu perustuisi kiinteistön todellisen kuntotie-

don pohjalle, eli vastaa RIL:n vuoden 1996 oppaan kunnossapidon tasoa 3. Opinnäyt-

teen ongelman kannalta tämä vaikuttaa hyvältä tavalta, sillä myös asiantuntijoiden ylei-

nen tietämys kosteusvaurioihin ja riskirakenteisiin liittyen on kasvanut 2010-luvulla mer-

kittävästi. Jos tehdään olettamus, että jonkin kiinteistön omistaja noudattaa tätä ohjetta 

laatiessaan kiinteistönsä kunnossapitosuunnitelmaa, eikä kiinteistössä vielä ole kosteus-

vaurioita, on todennäköistä, että niihin on mahdollista varautua paremmin. 
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6 Johtopäätökset 

Tehtyjen havaintojen perusteella, noudattamalla 1980-luvulta nykyhetkeen olemassa ol-

leita yleisimpiä kiinteistön kunnossapitoon liittyviä käytössä olleita ohjeistuksia, riskialttiin 

rakenneosan vaurioituminen on edelleen mahdollista, tai jopa todennäköistä. Ohjeita 

noudattamalla maanvastaiset rakenteet sekä ryömintätilalliset alapohjat ovat saattaneet 

säilyä vaurioitumattomina pidempään kuin ilman ohjeiden mukaisia toimenpiteitä. Kevyt-

rakenteisen yläpohjan osalta ohjeiden noudattaminen on ehkäissyt hyvin ulkopuolelta 

vesikaton suunnasta tulevat kosteuslähteet, mutta ei sisäpuolista kosteutta yhdistettynä 

höyrynsulun epätiiveyteen, eli vaurioituminen on ollut edelleen mahdollista. Tuulettumat-

tomien ulkoseinien sekä valesokkelien osalta ohjeilla ei näyttäisi olevan lainkaan vaiku-

tusta tai niiden ohjaavat tekijät ovat olleet hyvin kevyitä ja välillisiä.  

Kun samaa asiaa tarkastellaan toisinpäin, eli mitä ohjeiden mukaisen kunnossapito- ja 

tarkastustoimenpiteiden laiminlyönti on voinut aiheuttaa, on havaittavissa kuitenkin oh-

jeistuksen positiivisetkin vaikutukset. Esimerkiksi, jos salaojia ei huuhdeltaisi eikä perus-

muurin vedeneristystä uusittaisi oikeaan aikaan, on mahdollista, että siitä aiheutuvan 

korjauksen laajuus monikertaistuisi levitessään alapohjaan sekä mahdollisiin maanvas-

taisiin seiniin ja valesokkeliin. Toisaalta vesikaton ja ullakon tarkastamatta jättäminen 

aiheuttaa suoraan sen, ettei vuotoja havaita ajoissa.  

Havaintojen mukaan kunnossapitoon liittyvät ohjeet eivät ole siis olleet sinänsä puutteel-

lisia, mutta kun tarkastellaan niiden vaikutusta suoranaisesti riskirakenteisiin, huoma-

taan, ettei riskirakenteita ole tunnistettu riskialttiiksi lainkaan. Riskirakenteet ja niiden 

vauriot ovat tulleet esiin vasta sitten kun niitä on osattu etsiä, pelkästään ohjeita noudat-

tamalla niitä ole voinut kattavasti havaita. 

7 Pohdinta 

Tehtyjen havaintojen ja johtopäätösten perusteella vaikuttaa, että kiinteistön kunnossa-

pitoon liittyvää ohjeistusta tulisi päivittää. Ohjeistuksen päivittäminen palvelisi samaan 

aikaan kiinteistön omistajia, kiinteistöjen hallintoa, suunnittelijoita sekä muita alan asian-

tuntijoita. Suurin muutostarve on, että kosteusvaurioille riskialttiit rakenteet olisi ensinnä-

kin yleisesti tunnistettu ohjeissa ja toisaalta niille annettu selkeät toimenpiteet. Kuten täs-

säkin työssä todettiin ja havaittiin, useiden rakenneosien kohdalta puuttuu selkeä 
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toimenpide ja/tai sen toteutusajankohta, riippumatta mille taholle ohje tai opas on suun-

nattu. Toinen tärkeä asia olisi, että ohjeet tunnistaisivat rakennekokonaisuuden, ei vain 

siis yhtä rakennekerrosta, esimerkkinä käsitelty kuorimuurattu ulkoseinä. Ohjeistuksen 

päivittämisessä on havaittavissa kuitenkin myös ongelmia. Ensinnäkin uusissa raken-

nuksissa pääosa nyt tunnettavista riskirakenteista on poistettu suunnitteluratkaisujen 

avulla, joten herää kysymys, pitääkö olla eri ohjeet esimerkiksi 2000-luvun rakennuksille 

kuin sitä vanhemmille. Toisaalta ne rakennukset, joissa riskirakenteita on, ovat valtaosin 

jo nyt niin vanhoja, riskirakenteet ovat todennäköisesti alkaneet vaurioitua ja korjauksia-

kin on ehkä jo tehty. Näitä rakennuksia ei siis riskirakenteiden osalta palvelisi enää kun-

nossapito-ohje, vaan voimassa olevat hyvät kuntotutkimusohjeet. Tässäkin ongelmana 

on, että kaikki riskialttiiden rakennusten omistajat eivät välttämättä tiedä riskeistä, ei-

vätkä näin ollen osaa edetä asiassa, koska voimassa olevissa kunnossapito-ohjeissa ei 

ole asiasta mainittu. 

Yhtenä tämän työn tausta-ajatuksena on, kuinka riskirakenteita sisältävät rakennukset 

saataisiin pidettyä käytössä mahdollisimman pitkään normaalilla kustannustasolla. Ku-

ten alussa todettiin, pitkän ajan kuluessa syntyviin kosteusvaurioihin ei osata varautua 

ja tulevat aina yllätyksenä tarkoittaen myös äkillistä korjaustarvetta. Kun äkillinen kor-

jaustarve osuu ajallisesti kohtaan, jossa rakennuksella on jo ennestään paljon korjaus-

velkaa, on taloudellisesti kestämätön tilanne hyvin mahdollinen, etenkin asunto-osake-

yhtiöissä sekä pientalojen omistajilla. Näin ollen kaikilta ennakoimattomilta korjauksilta 

tulisi pyrkiä välttymään. Riskirakenteiden osalta ennakointi ei ole ollut normaalissa tilan-

teessa kovinkaan helppoa tai edes mahdollista. Kuitenkin nyt kun riskirakenteet tunne-

taan, olisi ne mahdollista etsiä ajoissa. On vielä muistettava, että vaikka rakenne olisi 

riskialtis, se ei tarkoita automaattisesti riskin toteutumista, eli sitä että rakenne vaurioituisi 

ennenaikaisesti. Olennaisinta kuitenkin olisi, että riski olisi havaittu ja sen toteutuminen 

olisi todennettu, eli rakenteen kunto olisi tutkittu. Eli kunnossapito-ohjeissa olisi hyödyl-

listä esittää rakenneosat, joille on tarpeen suorittaa erilliset kuntotutkimukset ja niiden 

aikavälit. Koska normaalin kiinteistönomistajan ei voi olettaa itse tunnistavan riskiraken-

teita, olisi kunnossapito-ohjeistuksessa hyvä myös ohjeistaa tarvittaessa erillisen riskira-

kennetarkastelun teettämisestä. 
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8 Oman työn arvio  

Oman arvion mukaan työn kaksitasoinen tavoite saavutettiin hyvin. Vastaus ensisijai-

seen tavoitteeseen, voiko kiinteistön omistaja välttyä riskirakenteiden ennenaikaiselta 

vaurioitumiselta noudattamalla olemassa olevia kunnossapitoon liittyviä ohjeita, saatiin 

oman arvioni mukaan hyvin selkeästi esiin. Vaurioitumiselta ei ole voinut välttyä pelkäs-

tään kunnossapito-ohjeita noudattamalla. Koska vastaus ensisijaiseen tavoitteeseen oli 

niin selkeä ja ohjeistuksessa havaittiin selkeää puutteellisuutta, oli mahdollista arvioida 

myös ratkaisuehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Näin ollen voidaan katsoa myös työn 

toissijaisen tavoitteen täyttyneen ainakin osittain.  

Tutkimusmenetelmäksi valittiin teoreettinen tarkastelu, ja tulosten sekä omien tuntemus-

ten perusteella se oli sopiva tähän työhön. Jos ajatellaan tilannetta, että sama työ teh-

täisiin uudelleen, ei tutkimusmenetelmää olisi mielestäni juuri tarpeen muuttaa. Työn 

suoritukseen aika oli riittävä, joskin opinnäytteen suorittajasta johtuen työ tehtiin alkupe-

räisen ajankohdan jälkeen.  
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