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S uomen rakennus-
kannassa on 14 294
vuosina 1970–1979
rakennettua rivi- tai

ketjutaloa ja 28 762 vuosina
1980–1989 rakennettua.
Asiantuntijoiden mukaan
näistä erityisesti 1970-luvun
rivitalot ovat ongelmallisia.

”Lähes kaikissa 1970-luvun
rakennustavoilla tehdyissä
rivitaloissa on riskirakenteita
ja tyyppivirheitä, jotka tulisi
korjata”, FCG:n Rakennuster-
veys- ja sisäilmasto -toimi-
alan johtaja Juhani Pirinen
sanoo.

”Kun 1970-luvun rivitalo
alkaa oireilla, on remontti ai-
na kallis, sillä valesokkelira-
kenteita sekä kaksoisbetoni-
lattioita on vaikea korjata.
1980-luvun rivitalot ovat ra-
kenteiltaan jonkin verran pa-
rempia.”

Yhden riskirakenteen kor-
jaamista Pirinen pitää koh-
tuullisen taloudellisena.

”Jos useita rakenteita täy-
tyy uusia ja samaan aikaan
osuu putkiremontti, joudu-
taan korjauksen mielekkyyt-
tä miettimään. Muuttotap-
piopaikkakunnilla tällainen
korjaaminen ei välttämättä
ole kannattavaa”, Pirinen sa-
noo.

”1970- ja 1980-luvun rivita-
loista monet ovat siinä rajoil-
la, kannattaako niitä edes
lähteä korjaamaan”, Pertti
Heikkinen Savora oy:stä
kertoo. Hän on toiminut ra-
kenteiden kuntotutkijana ja
korjaussuunnittelijana 22
vuotta ja oli yksi Kosteus- ja
Hometalkoiden hankevetä-
jistä.

”Usein korjataan väärin,
koska korjaussuunnittelijoil-
la ei ole tarpeeksi rakennus-
fysiikan ja korjaussuunnitte-
lun osaamista. Toisaalta ra-
kennesuunnittelijat ja raken-
nuttajat eivät ota tarpeeksi
vakavasti huomioon raken-
teiden kuntotutkijoiden ra-

portteja. Olemme melkoisen
pommin edessä näiden rivi-
talojen ja saman aikakauden
pientalojen kanssa.”

Riskirakenteen riski ei
aina toteudu
”Talojen perustyypit voivat
olla samoja ja viat löytyä sa-
moista kohdista, mutta ra-
kennevariaatioita on luke-
mattomia, joten ongelmien
fysikaalinen toiminta vaihte-
lee erittäin paljon. Yleisesti
ottaen voidaan päätellä, että
riskirakenteissa esiintyy
mikrobivaurioita, mutta on
sellaisiakin riskirakenteita,
jotka toimivat yhä. Jos esi-
merkiksi valesokkeli on tar-

peeksi ylhäällä maanpinnas-
ta, se toimii yleensä melko
hyvin”, Heikkinen toteaa.

Asiantuntijat peräänkuu-
luttavat malttia riskiraken-
teista ja tyyppivirheistä pu-
huttaessa.

”Niistä on hyvä tietää, mut-
tei niiden perusteella pidä
leimata kaikkia yhden aika-
kauden taloja ongelmataloik-
si. Riskirakenteeseen sisälty-
vä riski ei aina toteudu. Jokai-
nen talo on yksilö”, entinen
VTT:n tutkija Hannu Viita-
nen sanoo.

”1960- ja 1970-luvuilla tuli
melkoinen hyöky uusia tek-
niikoita käyttöön. Niitä ei
voitu hallita täydellisesti,
mutteivät 1970- ja 1980-luku-
jen rivitalot kovin huonoja
rakennuksia olleet”, yli 45
vuotta Vahasella työskennel-
lyt rakennesuunnittelun
konkari, diplomi-insinööri
Vilho Pekkala sanoo.

”Lisäksi on hyvä tiedostaa
historiallinen viive. Voi men-
nä kymmenen vuotta ennen
kuin tiedostetaan, että jokin
rakennustapa oli huono. Toi-
saalta työmailla ei aina nou-
dateta suunnitelmia ja tapah-
tuu asennusvirheitä. Valta-
osa tuon ajan pientaloista on
ihan kelpo kunnossa.”

Sokkelin madaltumisesta
ei vain esteettistä haittaa
1960-luvulla alkoi laatalle pe-
rustamisen yhteydessä esiin-
tyä matalasokkelirakenteita.

”Sisälattian laittaminen
samaan tasoon maanpinnan
kanssa on kosteusteknisesti
todella haastavaa, eikä ko-
vempaa kosteuskuormaa
otettu huomioon matalia ja
valesokkelirakenteita teh-
täessä”, Viitanen kertoo.

Pekkalan mukaan valesok-
keleilla on turhan huono
maine, sillä hyvin onnistu-

neita tapauksia on paljon.
”Valesokkeleita tehtäessä

on usein käytetty järkeä. Ul-
kopuolinen maanpinta on
alempana kuin lattia, maa on
kallistettu talosta poispäin,
kattovesien ei ole annettu
kastella sokkelia, sokkelissa
on kunnon kosteudeneristys
ja 1980-luvun taloissa kapil-
laarinousu on hoidettu laa-
tan alapuolisella solumuovil-
la.”

Tällöin kosteuslähteeksi
jää maanvaraisella rakenteel-
la betoni, joka Pekkalan mu-
kaan ehti 1970- ja 1980-lu-
vuilla kuivua melko hyvin
ennen lattian loppuun raken-
tamista.

”Sokkeleiden ulkopintojen
bitumointi on ollut säännöl-
listä noin vuoteen 1972 asti,
jolloin se kovin usein jäi pois.
Pientalojen betonien K-lu-
juus oli noin K25–K40. Ne
ovat voineet imaista kosteut-

ta maasta, kun kukkapenk-
kejä on kasteltu sokkelia vas-
ten. Suuri osa sokkeleista on
kestänyt tämänkin aika hy-
vin.”

Pekkalan mukaan kuivu-
miskyky on selitys lukemat-
tomien niin sanottujen riski-
sokkeleiden pelastumiselle.

”Seinän alareunasta on
usein, ehkä useimmiten, ol-
lut hyvä kuivumisyhteys ul-
koilmaan. Mahdollinen kos-
teus on poistunut diffuusiol-

la mutta ennen kaikkea ilma-
väleissä tai mineraalivillan
sisällä tapahtuneilla ilman
liikkeillä ylemmäs, mistä on
ollut pääsy ulos puuseinän
tuuletusväliin tai kuorimuu-
rin läpi ulkoilmaan.”

Pekkala on toki muiden
kanssa samaa mieltä siitä, et-
tä valesokkeli on riskiraken-
ne, jonka kunto on syytä sel-
vittää.

”Ei vain pidä oikopäätä vä-
häisten mikrobihavaintojen
perusteella lähteä kalliisiin
runkotolppien kengityksiin
ja alajuoksun uusimisiin, jot-
ka maksavat asuntoa kohti
monta kymmentä tuhatta.
Kun asunnon arvo harvoin
ylittää 80 000 euroa, puolet
siitä investoituna kengittä-
miseen on väärin tehty ta-
pauksissa, joissa on muitakin
keinoja”, Pekkala sanoo.

Sokkeleihin liittyvä ongel-
ma on myös, että niiden valu-

laudat saatettiin jättää pai-
koilleen. Ne homehtuivat, al-
koivat lahota ja aiheuttivat si-
säilmaongelmia. Viitasen
mukaan näistä ei kuitenkaan
vielä piitattu samalla tavalla
kuin nykyisin.

Alapohjan korjaaminen
voi vaatia uima-altaan
Pirisen mukaan pahimmat
ongelmat 1970-luvun rivita-
loissa aiheutuvat alapohjara-
kenteista. Lämmöneriste
alettiin laittaa betonilaatan
alle vasta 1980-luvulla.

”1970-luvun rivitaloissa on
usein maata vasten roskava-
lulaatta tai kantava laatta,
lämmöneristeet laatan päällä
ja sisäpuolella toinen laatta
tai puurakenne. Alla oleva
laatta kastuu helposti kapil-
laarisen kosteudennousun
takia tai vesihöyryn diffuu-
sion vaikutuksesta. Tämän
seurauksena päällä olevat

lämmöneristeet vaurioituvat,
varsinkin jos ne ovat mine-
raalivillaa. Betonilattian
päällä voi olla myös puuko-
rokkeita, jotka lahoavat tai
homehtuvat”, Pirinen kertoo.

Nämä rakenteet ovat han-
kalia ja kalliita korjata.

”Parasta olisi ottaa pohja-
laatta pois, mutta se voi olla
kantava rakenne, jolloin sitä
ei voi purkaa. Tällöin betonin
alle kuuluvaa lämmöneriste-
kerrosta ei saada asennettua
ja ainut tapa korjata talo on
tehdä betonilaatan päälle ve-
sitiivis rakenne, kuin uima-
allas. Tämä on todella hanka-
laa, koska silloin sisäpuoli-
nen kosteus voi tiivistyä kyl-
män vesieristeen päälle var-
sinkin reuna-alueilla”, Piri-
nen toteaa.

Pekkala on asiasta eri miel-
tä.

”Pahimmissakin tapauk-
sissa riittää, kun tehdään be-

toniyläpintaan kosteuden-
sulku kunnon bitumikermil-
lä”, Pekkala sanoo.

Myös maanvaraisen poh-
jan päältä nousevien puisten
seinien ja kantavien raken-
teiden alaosat voivat olla vau-
rioituneita.

”Silloin kaikki seinät jou-
dutaan ainakin alaosistaan
uusimaan. Lisäksi 1970- ja
80-luvun taloissa on usein
valesokkeli ulkopuolella ja
puurungon alaohjauspuu
ikään kuin kolossa, jolloin se
saattaa olla todella kosteassa
paikassa. Jos nämä asiat to-
teutuvat yhtä aikaa, maksaa
korjaaminen 1 000–1 500 eu-
roa neliömetriltä”, Pirinen
kertoo.

”Jos talossa on puukoo-
laukset maanvastaisen beto-
nilaatan päällä ja lisäksi mi-
neraalivillaeristeet, todennä-
köisyys vaurioitumiselle on 

1970- ja 1980-luvun rivitalon korjaaminen ei aina kannata
Aikakauden rivitalojen riskirakenteet ovat moninaiset
mutta niiden mahdollisesti aiheuttamat ongelmat lähes
yksinomaiset: kosteutta, mikrobeja ja huonoa sisäilmaa
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”1970- ja 1980-
luvun rivitaloista
monet ovat siinä
rajoilla, kannattaa-
ko niitä korjata.”
Pertti Heikkinen

1970–1980-
lukujen rivi-

taloja on noin 
43 000
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Vesijohdot ovat
käyttöikänsä lopus-
sa, ja ne tulisi uusia
välittömästi. Viemä-
rit tulisi kuvauttaa.

Lämmöneriste on
useimmiten asennet-
tu betonilaatan pääl-
le. Maanvaraisen
lattian betonilaatan
ja lämmöneristeker-
roksen väliin tulee
helposti kosteusvau-
rio.

Kuntotutkimukset
ja korjaus-
suunnitelmat 
kunniaan
Juhani Pirisen mukaan
1970- ja 1980-lukujen
rivitaloissa tulisi tehdä
huolelliset kuntotutkimuk-
set ja varautua riskiraken-
teiden korjaamiseen.
Riskirakenteen vaurioitu-
minen voidaan usein estää,
jos suojaavat toimenpiteet
aloitetaan ajoissa. 

”Taloyhtiöt varautuvat
putkiremontteihin, muttei-
vät rakennusosien tai
sähköjärjestelmien korjaa-
miseen. Jos taloyhtiössä on
varauduttu näihin, siellä
asuu yleensä rakennusin-
sinööri”, Pirinen sanoo.

Myös Vilho Pekkala
muistuttaa, että huoltokor-
jauksien ja kunnossapidon
tulisi olla jatkuvaa toimin-
taa, jonka laiminlyönti
usein kostautuu.

”Kun ulkoseinän maalit
pettävät tai liittymäraosta
tulee mikrobiperäistä
hajua, pitäisi tehdä nopei-
ta ensikorjauksia, kuten
ikkunaliittymien tiivistyk-
siä ja ilmanvaihtolaitteen
puhdistus, ja estää tehok-
kaasti mikrobipitoisen
korvausilman tulo sisään.
Usein jäädään odottamaan
isoa remonttia, kun oikea
politiikka olisi panostaa
asiantuntijaan ja pienillä
kustannuksilla vähentää
terveysrasitusta äkkiä”,
Pekkala kertoo.

1980-luvun talo 1970-luvun talo

1970- ja 1980-luku
1970-luvun julkisivu on
useimmiten tuulettamaton,
1980-luvun tiiliverhouksen
tuuletusvälit ovat usein
hyvin pienet. Ulkoseinien
mahdolliset kosteusvauriot
johtuvatkin useimmiten juuri
tuuletuksen puutteesta.

Mahdollisen kellarin
seinät ovat riskiraken-
ne sisäpuolelle tehty-
jen lämmöneristysten
takia.

Kipsilevyistä tehdyt
kylpyhuoneet ovat
korjaamattomina
riskirakenteita. Pesu-
tilat puurakenteisen
välipohjan päällä
yläkerrassa ovat hyvin
riskialttiita ja tulisi
tutkia.

Vesijohtojen kunto
pitäisi tutkia ja
niiden korjaamises-
ta tulisi päättää.

Vesikatteen
alapuolisten
tilojen tuule-
tuksesta on
syytä huolehtia.

Esimerkkejä riskirakenteista 
ja korjaustarpeista
Lähde: Haastatellut asiantuntijat 
ja Hometalkoot.fi

Huoltamaton tasakatto
on kosteusvaurioriski.
Sinkittyjen ja maalat-
tujen konesaumapel-
tien käyttöikä on 60
vuotta, kumibitumi-
kermikatteiden 25–35
vuotta.

Tiilirakenteisina tehdyt
kylpyhuoneet ovat
kestäneet melko hyvin,
puurakenteiset vaurioi-
tuneet mutta useimmi-
ten korjattu jo. Lattia-
laatan on saatettu antaa
kastua melko huoletto-
masti muistamatta, että
kapillaarinen veden-
kulku tapahtuu myös
vaakasuoraan kohti
viereisiä huoneita.
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1970- ja 1980-luku
Salaojat alkavat olla
tukossa, ja ne pitäisi
tutkia sekä korjata.
1980-luvun taloissa
on kaivo talon jokai-
sella nurkalla, joten
kunnon tarkistami-
nen ja puhdistami-
nen on helpompaa
kuin 1970-luvun
taloissa, joissa on
usein vain lähtö- ja
purkukaivo.

1970- ja 1980-luku
Taloissa on melko paljon ilma-
vuotoja. Maan alta tulevat ilma-
vuodot ovat terveydelle haitalli-
sia. Kun seinärakenteet vuota-
vat muun muassa lattian rajois-
ta, myös seinissä mahdollisesti
olevat mikrobit tulevat helposti
sisäilmaan.

1970- ja 1980-luku
Huonosti hoidetut märkätilo-
jen pinnat ovat kosteusriski.
Ennen 1990-lukua laatoite-
tuissa kylpyhuoneissa on
harvoin toimivaa veden-
eristystä laattojen alla.

1970- ja 
1980-luku
Jos sadevesien
poisohjaus ei
toimi kunnolla,
perustukset
kastuvat.
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