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RISKIRAKENTEEN MÄÄRITELMÄ

▪Riskirakenne on rakennetyyppi, joka on todettu 
käytännössä ja rakenteita tutkittaessa 
vaurioherkäksi rakenteeksi. 

▪Rakenne on yleensä ollut oman aikakautensa 
määräysten ja ohjeiden mukainen ja riskialttius on 
huomattu vasta jälkikäteen. Tämän seurauksena 
rakenteen käytöstä on luovuttu, mm. valesokkelit. 

▪Riskirakenteille on tyypillistä, että vaurion syynä on 
yleensä kosteuden pääseminen rakenteeseen, joko 
maaperän kautta ulkopuolelta tai sisäilmasta 
vesihöyryn muodossa.          
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KOSTEUSVAURIOITUMISEN YLEISPERIAATE

Rakenteeseen 
tuleva 

kosteus

TARKASTELTAVA RAKENNE
Kosteus

Lämpötila

Aika

Rakenteesta 
poistuva 
kosteus
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▪Riskirakenteen kunto, eli onko riski toteutunut, tulee pyrkiä selvittämään.

▪Riskirakenteet on määritelty mm. kuntotarkastuksia ohjaavassa YTM:n
(Yhteinen toimintamalli) suoritusohjeessa, KH 90-00394, (2007).

▪Ohjeen mukaan kuntotarkastajan tulee riskirakenteisiin kiinnittää erityisesti 
huomiota, tuoda ne tarkastuksen osapuolille selkeästi esille ja pyrkiä 
tarkastamaan riskirakenteen kunto.
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MITEN RISKIRAKENTEESEEN TULEE SUHTAUTUA? 
ASUNTOKAUPPATILANNE JA ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS



▪Riskirakenteen kunnon selvittäminen vaatii yleensä rakenteen avaamista.

▪YTM:n mukainen vaatimus on 110 mm halkaisijaltaan oleva rasiaporareikä.

▪Kokemus on osoittanut, että rasiaporareiän kautta ei aina saada riittävää tietoa 
rakenteen kunnosta. Tämän vuoksi rakennetta joudutaan avaamaan isommalla 
avauksella. 

▪Mm. valesokkelirakenne vaatii yleensä isomman avauksen, jotta alajuoksupuun 
alapinnan kunto päästään tarkastamaan.
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MITEN RISKIRAKENTEESEEN TULEE SUHTAUTUA? 
ASUNTOKAUPPATILANNE JA ASUNTOKAUPAN KUNTOTARKASTUS



KÄYMME LÄPI SEURAAVAT RISKIRANTEET
▪Matala sokkelikorkeus

▪Huonosti tuulettuva rossipohjainen puurakenteinen 
alapohja

▪Maanvastainen sisäpuolelta lämmöneristetty seinä

▪Tuulettumaton vino yläpohjarakenne

▪Kattoikkunat

▪Haju

▪ 1960- luvun kohdalla esille nostetut rakenteet esiintyvät myös nyt 
käsittelyssä olevien vuosikymmenten ajalla

▪ Valesokkelirakenne

▪ Betonilaatan päälle puukoolatut lattiat

▪ Kaksoisbetonilaatta rakenne

▪ Lattiapinnan alapuolelta lähtevät väliseinät

▪ Tasakatto 7



RAKENNUSKANTA



▪1970-luvun rakentamista leimasivat kaupungistuminen, elintason nousu ja 
energiakriisi. Moderni arkkitehtuuri hylkäsi historialliset tyylit, koristeet ja 
tarpeettomat yksityiskohdat. Aikakauteen kuului innostus teknologiseen 
kehitykseen ja massatuotantoon. 

▪Suomen vaativat olosuhteet pääsivät unohtumaan arkkitehdeiltä ja 
rakennesuunnittelijoilta. 

▪Uusia rakenneratkaisuja ja materiaaleja otettiin käyttöön, vaikkei niiden 
toimivuudesta, kestävyydestä eikä kosteusteknisestä toiminnasta ollut tietoa.  

▪1970-
pientalorakentamisessa.

1970- LUVUN TALOT



1970- LUVUN TALOT

▪1970-luvun alussa rakennettiin suuria, tiiliverhoiltuja tasakattoisia taloja.

▪ -altaat, 
suuret näköalaikkunat ja kupolimaiset kattoikkunat sekä kylmiöt ilmestyivät 
uusina rakentamiseen.

▪Tunnusomaista oli puuosien tummat petsaukset ja punainen tiiliverhous. Kuistit 
oli karsittu pois, joten ulko-oven suojana oli vain lippa tai pienehkö syvennys.

▪1970-luvun puolivälissä tasakatot vaihtuivat kattokaltevuudeltaan erittäin 
jyrkkiin kattoihin (Käkikello / Peukalonpotti). Alppityylisen käkikellotalon 
erityispiirteenä olivat suuri 45 asteen kulmassa oleva katto, matala sokkeli ja 
julkisivu sekä harjan alla leveä koristeellinen päätyparveke.



1970- LUVUN TALOT (1. KRS TIILIRUNKOINEN)

▪ Perustus:  Teräsbetoniantura

▪ Ulkoseinä:  Muurauskivi, työvara 20 mm, lämmöneriste 
150 200 mm, muurauskivi, pintakerros

▪ Yläpohja:  Peltikate, tuulensuojalevy, tuuletusrako, 
runkorak, lämmönerist. 3x100 mm villa, höyrynsulku, 
verhous

▪ Alapohja:  Pintarakenne, lämmöneristys 100 mm, 
teräsbet.laatta 160 mm, suojapaperi, sora

▪ Väliseinät:  Norm.kok.muurauskivi paksuus 130 mm, 
mahdollinen pintakerros (kevyt)

▪ Katemateriaali:  pelti



1970- LUVUN TALOT (1½. KRS PUURUNKOINEN)

▪ Perustus:  Teräsbetoniantura

▪ Ulkoseinä:  Lohkotiili 100 mm, bitulitlevy 12 mm, min.vila 150 mm,  
tiivistyspaperi+ilmarako 22 mm, kibsonit levy 13 mm

▪ Yläpohja:  Laattahuopakate, ruotelauta, ilmarako, min.villa 50 mm, min.villa 200 
mm, tiivistyspaperi, lautapaneli

▪ Alapohja:  Lattiapinnoite, teräsbet.laatta 70 mm, muovierist.levy 100 mm, 
sorastus

▪ Väliseinät: 2 x sisäverhouslevy, min.villa, runkorakenne 45x95 mm k 600 mm 

▪ Katemateriaali:  Laattahuopakate



1970- LUVUN TALOT



1970- LUVUN TALOT



1970- LUVUN TALOT
• 1970-luvulla jatkui 60-

luvulla alkanut ns. 

elintasosiipien 

rakentaminen. Näihin 

erillisiin osiin sijoitettiin 

mm. märkätiloja ja 

teknisiä tiloja. 



1970- LUVUN TALOT



1970- LUVUN TALOT



1970- LUVUN TALOT

• Herrala-talojen kodinmalleja 

vuodelta 1978. Suosittu 

käkikellotalo oli Peukalopotti.

• Asuntomessuja on järjestetty 

vuodesta 1970 lähtien. Tapahtuma 

on ollut aina aikakautensa 

pientaloasumisen näyteikkuna.



• Uima-allas tilojen 
ilmanvaihto on 
yleensä puutteellinen 
ja laitteisto jo 
ikääntynyt. Myös 
vedeneristyksissä 
puutteita, käytettiin 
ns. vesitiivistä betonia.

1970- LUVUN TALOT, UIMA-ALLASTILAT



• Uima-allas tila muutettu 
asuinkäyttöön

1970- LUVUN TALOT, UIMA-ALLASTILAT



1970- LUVUN TALOT, KYLMIÖ

▪ Kylmiöiden rakenne fysikaalisesti haastava ja haavoittuva. Alkuperäisissä 
kylmiöissä on lähes poikkeuksetta kosteusvaurioita. Kunnon selvittäminen vaatii 
aina rakenteen avaamista.



1970- LUVUN TALOT

▪Salaojat, sadevesien ohjaus  

▪Valesokkelit

▪Ulkoseinän tuuletuksen puutteet  

▪Tasakatto ja räystäättömyys

▪

▪Kattoikkunat

▪ Ikääntynee märkätilat / Heikko ilmanvaihto

▪LVIS-tekniikka

▪Suomen vaativat olosuhteet pääsivät unohtumaan arkkitehdeiltä ja 
rakennesuunnittelijoilta. Uusia rakenneratkaisuja ja materiaaleja otettiin 
käyttöön, vaikkei niiden toimivuudesta, kestävyydestä eikä kosteusteknisestä 
toiminnasta ollut tietoa.  

▪1970-
pientalorakentamisessa.



1970- LUVUN TALOT



▪1980 luku oli vahvaa nousukautta. Omakotitalojen osuus kaikesta 
rakentamisesta oli erittäin suuri. 1980 - 1989 välisenä aikana rakennettuja 
omakotitaloja oli 197 358 kpl.

▪Talopaketit alkoivat yleistyä 1980-luvulla omakotitalorakentamisessa. 
Pientaloille oli kuvaavaa syvennykset sisääntulojen kohdalla, erilaiset katokset 
ja erkkerit. Yleisimmät julkisivumateriaalit olivat puu- tai tiiliverhous ja niiden 
yhdistelmä. Noin 80% uusista omakotitaloista verhoiltiin tiilellä.

▪Kahitiilirakentamisen kulta-aikaa elettiin 1980-luvulla. Kahitiiliverhous oli 
valkoinen, myös keltaista, sinistä, roosaa ja vaaleanharmaata esiintyi.

▪Uutena rakentamiseen tulivat apukeittiöt / kodinhoitohuoneet

▪1980-luvulla talosuunnittelussa otettiin käyttöön tietokoneavusteinen 
suunnittelu eli CAD-järjestelmä.

▪Korjausrakentaminen alkaa (energiatehokkuus)

1980- LUVUN TALOT



1980- LUVUN TALOT
• 1980 – luvun 

suosituin talomalli 

(Peukalopotti)



1980- LUVUN TALOT



1980- LUVUN TALOT, (80-90-LUVUN TAITE)



RAKENNELEIKKAUSKUVAA 80-LUVULTA



1970- LUVUN TALOT (ONGELMAT / HAASTEET RAKENTAMISESSA)

▪

rakenteissa kolmessa eri olomuodossa: kaasuna, nesteenä ja kiinteänä aineena. 
Rakenteiden toimintaa ajatellen on otettava huomioon ne lukuisat eri 

▪Varsinaiseen syvällisempään kosteusongelmien tutkimiseen ei ollut ehkä 
tarvetta ja vähäiset resurssit suunnattiin rakenteiden lujuusominaisuuksien 

ongelmia viime vuosina Suomessa ovat mm. olleet tasakattovauriot, 
lahovauriot ikkunoissa ja puurakenteissa sekä erilaiset julkisivujen pintavauriot. 
Kosteuden aiheuttamia vaurioita on todettu siis olevan ja kosteusongelmia on 
yleisesti ilmennyt, mutta painoarvo on ollut rakenteiden lujuudessa. 



1980- LUVUN TALOT

▪Salaojat, sadevesien ohjaus  

▪Valesokkelit

▪Matalaperusteiset talot

▪Ulkoseinän tuuletuksen puutteet  

▪

▪Aluskatteet ja niiden asennuspuutteet

▪Kattoikkunat

▪Märkätilat

▪ Ikääntynee märkätilat / Heikko ilmanvaihto

▪LVIS-tekniikka

▪Korjausrakentaminen / energiatehokkuus



1980- LUVUN TALOT

1980-luku



MATALA SOKKELIKORKEUS

▪Kuntotarkastuksen Suoritusohjeen 
mukaan rakenne tulkitaan 
riskirakenteeksi, kun sokkelikorkeus 
(puurakenteet) on alle 100 mm 
maanpinnasta.

▪Olematon sokkelikorkeus ja 
puulattian rakenteet maanpinnan 
tasolla/alapuolella
(kuva: Valmistalojen valiot 1987)



MATALA SOKKELIKORKEUS

▪Matalaperustus ja kaksoislaatta 
vuoden 1981 rakentajan 
kalenterista. Useissa tapauksissa 
tuplalaatan tilalle on rakennettu 
puukoolattulattia rakenne (ns. 
puukorokelattia). 



MATALA SOKKELIKORKEUS



MATALA SOKKELIKORKEUS



MATALA SOKKELIKORKEUS



MATALA SOKKELIKORKEUS

▪Riskinä rakenteessa on ulkoseinän puurungon alhainen korkeusasema 
ympäröivään maanpintaan nähden.

▪Kunnon selvittäminen vaatii rakenteen avaamista.

▪Riskiä lisää puutteet salaojien toiminnassa, sadevesien ohjauksessa ja 
vierustojen kallistuksissa.

▪Perustusrakenteiden alla oleva liian hienojakoinen täyttömaa mahdollistaa 
kosteuden kapillaarisen nousemisen maaperästä rakenteeseen.

▪Mikäli betonin ja puun välistä puuttuu kosteuseristys (yleensä bitumikermi) riski 
vaurioitumiselle kasvaa entisestään.



HUONOSTI TUULETTUVA  ROSSIPOHJAINEN PUURAKENTEINEN ALAPOHJA

▪Rossipohja on kansanomainen nimitys kantavalle puurakenteiselle 
alapohjarakenteelle, jonka alla on tuulettuva ryömintätila.

▪Rakenne on herkkä kosteusvaurioille, mikäli maapohjan kosteustuotto on suuri ja 
tuuletus puutteellinen -> riskirakenne.

▪YTM:n suoritusohjeen mukaan tila tulee päästä tarkastamaan ja rakenteet 
koestamaan pistopiikillä.

▪Pelkkä ns. kissanluukuista kurkistelu ei riitä.

▪Rossipohjalle on määritelty KH 90-00403 kortissa tekninen käyttöikä 50 v.

▪Kun tekninen käyttöikä on täyttynyt,  tulee rakenteen uusimiseen varautua.



HUONOSTI TUULETTUVA  ROSSIPOHJAINEN PUURAKENTEINEN ALAPOHJA

Rakenneleikkauskuvaa vuodelta 1987



HUONOSTI TUULETTUVA  ROSSIPOHJAINEN PUURAKENTEINEN ALAPOHJA



HUONOSTI TUULETTUVA  ROSSIPOHJAINEN PUURAKENTEINEN ALAPOHJA



HUONOSTI TUULETTUVA  ROSSIPOHJAINEN PUURAKENTEINEN ALAPOHJA



HUONOSTI TUULETTUVA  ROSSIPOHJAINEN PUURAKENTEINEN ALAPOHJA

• Rossipohja, rv.1989, maaperästä nousee kapillaarisesti 

kosteus, joka tiivistyy puurakenteisiin. 



HUONOSTI TUULETTUVA  ROSSIPOHJAINEN PUURAKENTEINEN ALAPOHJA



MAANVASTAINEN SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETTY SEINÄ

▪ Sisäpuolelta lämmöneristetyt ja verhoillut kellarin seinät:

▪ Riskinä on maakosteuden pääsy rakenteeseen, mikäli ulkopuolinen salaojitus ja 
seinän vedeneristys ei toimi tai sitä ei ole.

▪ Toinen vauriomekanismi on sisäilman kosteuden tiivistyminen harkon/betonin ja 
lämmöneristeen rajapintaan.

▪ Ongelmia erityisesti jälkikäteen käyttöön otetuissa kellaritiloissa mm. 
rintamamiestaloissa.

▪ 1950-1970-luvulla lämmöneristeenä on voitu käyttää rappauksen alla myös toja-
levyä, joka on kastuessaan erittäin otollinen mikrobien kasvualusta.  

▪ Tyypillinen ratkaisu myös 1980-luvun kohteiden alakerran tiloissa.   

▪ YTM:n suoritusohjeen mukaan rakenteen kunto tulee selvittää rakennetta 
avaamalla. 

▪ Yleensä riittää rasiaporareiän kautta tehtävä tarkastus.



MAANVASTAINEN SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETTY SEINÄ

Salaojituspuutteet

Maaperän kosteus

Veden kapillaa-

rinen nousu

KELLARIN KOOLATUT SEINÄT

Pintavedet

Rännivedet

Betoni/kevytso-

rabetoniharkko

Kosteuden

tiivistyminen



MAANVASTAINEN SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETTY SEINÄ
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MAANVASTAINEN SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETTY SEINÄ



MAANVASTAINEN SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETTY SEINÄ

• Kellarin rapatun seinän lämmöneristeenä on käytetty lastuvillalevyä (Toja), joka vaurioherkkänä 
materiaalina yhdessä kosteuden kanssa muodostaa suuren riskin rakenteen vaurioitumiselle. 



MAANVASTAINEN SISÄPUOLELTA LÄMMÖNERISTETTY SEINÄ



TUULETTUMATON VINO SISÄKATTORAKENNE

▪ YTM:n suoritusohjeen mukaan rakenteen kunto tulee selvittää rakennetta 
avaamalla, mikäli tuuletusraon olemassaoloa / toimivuutta ei voida muuten 
tarkistaa. 

▪ Rakenne on siis riskirakenne, jos tuuletusedellytyksiä ei ole. 

▪ Riskinä on, että sisäilman kosteus tiivistyy haitallisessa määrin rakenteeseen.

▪ Määräyksissä vaadittu tuuletusväli on kasvanut 20 mm →100 mm.

▪ Paljon ongelmia aiheuttavat yläkerran tilojen remontit, joissa rakenteita 
lisälämmöneristetään ja riittävää tuuletusta ei oteta huomioon.     

▪ Rakenteen kunnon selvittäminen vaatii rakenteen avaamista.

▪ Yleensä riittää rasiaporareiän kautta tehtävä tarkastus.



TUULETTUMATON VINO SISÄKATTORAKENNE



TUULETTUMATON VINO SISÄKATTORAKENNE



TUULETTUMATON VINO SISÄKATTORAKENNE



TUULETTUMATON VINO SISÄKATTORAKENNE



TUULETTUMATON VINO SISÄKATTORAKENNE



TUULETTUMATON KATTORAKENNE

▪Korjausrakentamisen 
yhteydessä on rakenteen 
toimivuutta muutettu, jonka 
johdosta  tuulettuvuus 
pilattu/estetty.



KATTOIKKUNAT

▪Riskinä on ikkunoiden vesivuodot, varsinkin talvella.

▪ Ikkunavalmistajan ohjeen mukaan ikkunat ja niiden ympärykset tulisi pitää lumesta 
ja jäästä vapaana tai ikkunoiden ympärille tulisi asentaa lämmityskaapelit.

▪Käytännössä ikkunat ovat kuitenkin talvella lumien peittäminä.

▪Kattoikkunarakenne katkaisee lisäksi yläpohjarakenteen tuuletuksen ja 
seurauksena on sisäilman kosteuden tiivistyminen rakenteisiin.

▪Kattoikkunoiden kohdalla havaitaan tyypillisesti myös voimakkaita lämpövuotoja. 



KATTOIKKUNAT



KATTOIKKUNAT



KATTOIKKUNAT

• Kattoikkunarakenne katkaisee vino-osan tuuletusraon -> sisäilmankosteus pääsee tiivistymään 
yläpohjarakenteeseen (sisäilman pääseminen rakenteeseen ja tuuletuksen puute) 



POIKKEAVA / MIKROBIPERÄINEN HAJU

▪ Tarkastuksen yhteydessä kohteessa havaittu mikrobiperäinen tai muu poikkeava 
haju voi johtua rakenteissa olevasta mikrobivauriosta. Haju on seurausta 
mikrobien aktiivisesta kasvusta ja aineenvaihdunnasta. 

▪ Haju on luokiteltu riskihavainnoksi KH 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan 
yhteydessä, suoritusohje, 2007) kortissa, jossa on annettu ohjeet 
kuntotarkastuksen suorittamisesta. Suoritusohjeen mukaan tarkastuksessa tulee 
kiinnittää huomiota mikrobiperäiseen ja muihin poikkeaviin hajuihin ja, että 
tällaisissa tapauksissa tulee aina suositella lisäselvityksiä. 



POIKKEAVA / MIKROBIPERÄINEN HAJU
Perustusten ja laatan 

välejä alettiin 

tiivistämään vasta 

2000 luvulla. Sitä 

ennen rakennetuista 

taloista  vuotokohta 

löytyy lähes aina.   

Mikrobeja 

alustäytössä aina, 

suhteellinen 

kosteus 100 % RH



YHTEENVETO

▪Mikäli kohteessa on riskirakenteita, on niiden kunto 
suositeltavaa selvittää ennen kaupantekoa.

▪Mikäli kuntoa ei selvitetä ennen kauppaa, on ostajan 
intressissä selvittää kunto joka tapauksessa ennen kuin 
myyjän vastuu piilevistä virheistä päättyy.

▪Mikäli raporttiin jää paljon jatkotutkimussuosituksia, haittaa 
se myös kohteen myyntiä.

▪ Riittävän tarkka kohteen kunnon selvittäminen ennen 
kauppaa on kaikkien kaupanosapuolien etu.
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