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lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), 
matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %).
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YLEISTÄ KAKSOISBETONILAATTARAKENTEESTA 
Kaksoisbetonilaattarakenteita on rakennettu pääsääntöisesti 
1960-luvulta aina tähän päivään. 

Pohjalaatan päälle asennetun lämmöneristeen päälle on kak-
soisbetonilaattarakenteessa tehty toinen betonivalu. Kaksois-
betonilaattarakenne luokitellaan Riskirakenteeksi KH 90-00394 
(Kuntotarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007) 
kortissa, jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suorittami-
sesta, jos lämmöneristeenä on mineraalivilla tai lastuvillaeriste 
(Toja-eriste) tai betonilaattojen väliin on sijoitettu vesi- ja lämpö-
johtoja.

Rakenne on riskialtis maaperästä tai ryömintätilan ilmatilasta 
rakenteeseen siirtyvälle kosteudelle. Betonilaattojen välissä olevat 
lämmöneristekerrokset voivat olla mikrobivaurioituneita.

Edellä mainitun suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto tulee 
selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja aistinvarai-
nen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pintatunnistimella ei ole 
riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon selvittämiseksi.

KAKSOISBETONILAATTARAKENTEEN VAURION AIHEUTTAJIA
Rakenteen vaurioitumisen aiheuttaa tyypillisesti maaperästä 
alemman betonilaatan kautta lämmöneristekerrokseen siirty-
vä kosteus tai veden valuminen perustusten kautta lämmön-
eristekerrokseen. Syynä tähän ulkopuolisen maakosteuden 
pääsemiseen rakenteisiin on yleensä puutteellisesti toimiva tai 
kokonaan puuttuva salaojitus ja/tai liian hienojakoinen (kapillaari-
nen) täyttömaa-aines alemman maanvaraisen betonilaatan alla. 
Alapohjarakenteissa, joissa kantavan betonilaatan alapuolella 
on ryömintätila, kosteutta voi siirtyä rakenteeseen ryömintätilan 
ilmasta tai rakenteen alla oleva viileämpi tila voi aiheuttaa kosteu-
den tiivistymistä rakenteessa.

Vesi-, viemäri- ja lämpöputket kulkevat usein rakenteesta 
johtuen laattojen välisessä eristetilassa ja tämän vuoksi vesi-, 

viemäri- tai lämpöputken putkivuodosta tai ulkoa tullut vesi voi 
päästä leviämään laajalle alueelle eristetilassa niin, että vauri-
ot muodostuvat laajoiksi. Myös kaksoislaattarakenteen sisällä 
olevat putkien pinnalle voi tiivistyä kosteutta rakenteen sisällä 
aiheuttaen vaurioita. 

Kaksoislaattarakenteen pohjalaatan päältä alkavat väliseinät ovat 
riskialttiita. Puurakenteet vaurioituvat ja kivirakenteet nostavat 
kosteutta. Katso erillinen tietokortti.

Runkolaatan (ns. alemman betonilaatan) alapuolinen lämmön-
eriste ja vesijohtojen asentaminen suojaputkeen ovat vaurioitu-
misriskiä vähentäviä tekijöitä. 

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ KUNTOTUTKIMUKSELLA 
Kaksoisbetonilaattarakenteen selvittäminen ja kunnon tutkimi-
nen edellyttää aina rakenteen avaamista ja sen tarkastamista 
riittävässä laajuudessa. Koska pintarakenne on betonivalu, niin 
tämä edellyttää yleensä pintalaatan poistamista paikallisesti 
(piikkausta) tai muuta vastaavaa vaikeatöistä rakenneavausta 
tutkittavalta kohdalta. 

Ulkopuolelta eristetilaan valunut vesi havaitaan mahdollisesti 
tunkkaisen hajun perusteella (jalkalistat ja läpiviennit). Eristetilas-
sa voi kasvaa sädesieniä, jotka aiheuttavat ”kellarin” hajua.

Eristetilassa tai pintalaatassa oleva putkivuoto voi kastella raken-
teita laajalla alueella. Vuodon löytäminen voi olla vaikeaa ja vau-

rion esiintulo voi kestää useita kuukausia tai jopa vuosia vuodon 
alkamisesta. Tällöin homevaurioiden lisäksi voi ilmetä puuseinissä 
lahovaurioita. Pitkäaikainen vuoto aiheuttaa usein myös lämmön-
eristeisiin mikrobikasvustoa, jota lisää veden mukana liikkuvat 
ravinteet ja eristetilaan jäänyt seinien teon yhteydessä syntynyt 
sahanpuru. 

Rakenteen avausten määrä ja paikat tulee määritellä aina 
tapauskohtaisesti. Kuntotutkimukseen voidaan tarpeen mukaan 
sisällyttää erilliset mikrobitutkimukset ja/tai rakenteen kosteus-
jakauman selvittäminen suhteellisen kosteuden mittauksilla. 
Niiden tarpeellisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti kuntotut-
kimuksen yhteydessä
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ESIMERKKI RISKIRAKENTEESTA:
(kuvat periaatteellisia, eivätkä vastaa tarkalleen kohteen rakennetta)


