
Kortit jaotellaan neljään pääryhmään: suunnittelu (S), toteutus (T), menettelytapa (M) ja ylläpito 
(Y). Suunnittelun ja toteutuksen alaryhmät ovat: Kantavat rakenteet (betoni BE, puu PU ja teräs 
TE); Rakennusfysiikka (RF); Pohjarakenteet (PO); Talotekniikka (LVI) (LVI) ja Muut (MU). 
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RAKENNUSVIRHEPANKKI  SUUNNITTELU - RAKENNUSFYSIIKKA 

Virhekortin tarkoituksena on jakaa informaatiota toteutuneesta  ja virheeksi tulkitusta ongelmatilanteesta, sen taustoista ja ennaltaehkäisemisestä. 
Virhekortista ei tule tehdä yleistyksiä kaikkia vastaavia tapauksia koskien, koska ongelmatilanteeseen ovat vaikuttaneet useat eri osasyyt. 
Edellytyksenä virhekortin soveltamiselle on riittävä ammattitaito ja perehtyneisyys kyseessä olevaan erityisalaan, sen taustateorioihin, määräyksiin ja 
ohjeisiin. Virhekortit ohjaavat oikeisiin ratkaisuihin perustuen kortin laatimisajankohdan määräyksiin, ohjeisiin ja alan käsikirjoihin. Virheeksi tulkittua 
ongelmatilannetta ei tule pitää rakennusvirheenä oikeudellisessa mielessä. 

VEDENERISTYKSEN LIIAN MATALA SEINÄLLE NOSTO 
 
Pätevyyslautakunta: Rakennusfysiikan suunnittelija   11.9.2018  

 
1 Virhe 

 
Vesikattoon liittyvän puurankaisen ulkoseinän ikkunan korkeusasema oli suunniteltu siten, että 
ikkunan alareuna sijaitsi noin 50 mm vesikattopinnan yläpuolella. Sateella vesi pääsi 
tunkeutumaan ikkunapellityksen alta ikkunan alapuoliseen seinärakenteeseen. Talvella 
kinoslumi peitti ikkunan alareunan ja lumen sulaessa vesi valui pellityksen saumoista ja 
reunoista rakenteeseen. Ulkoseinän sisäpuolisessa levyverhouksessa havaittiin ikkunan 
alapuolella kosteusjälkiä. 
 

 
Kuva 1. Ikkunapeltiin ei saatu ohjeiden mukaista kallistusta puutteellisen korkoaseman vuoksi. (Kuva: H. Kääriäinen) 
 
Virhe voi esiintyä myös kivirakenteisessa ulkoseinässä ja myös ehjän seinäpinnan kohdalla. 
 
Yleisenä ohjeena on katon vedeneristyksen nostaminen yläpuolista seinää vasten vähintään 300 
mm korkeuteen. 
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2 Virheestä aiheutuvat ongelmat 
 
Virheestä aiheutuvia ongelmia olivat: 

• veden tunkeutuminen seinärakenteeseen ja edelleen alapuolisen kerroksen 
alakattotilaan 

• mikrobikasvuston muodostuminen sisäpuoliseen levyverhoukseen 
 

3 Virheen korjaaminen 
 
Ensiksi on selvitettävä vaurion syy ja vaurioituneen alueen laajuus kuntotutkimuksen avulla 
kosteusmittauksia ja näytteitä hyödyntäen. Korjauksesta tulee tehdä suunnitelma ja määritellä 
siihen liittyvät laadunvarmistustoimenpiteet. Kuhunkin kohteeseen soveltuva korjaustapa on 
aina määriteltävä tapauskohtaisesti korjaussuunnittelijan toimesta. 
 
Virheen korjaaminen edellyttää uuden matalamman ikkunan asentamista nykyisen tilalle siten, 
että sen alareuna on vähintään 300 mm etäisyydellä viereisestä vesikattopinnasta. Ikkunan 
alapuolinen vaurioitunut seinärakenne uusitaan. Katon vedeneristys nostetaan korkeammalle 
yläpuolista seinää vasten.  
 

4 Hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017): 
 
3 § Rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden olennaiset tekniset vaatimukset 
 
Pääsuunnittelijan, rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan on tehtäviensä mukaisesti 
huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus käyttötarkoituksensa mukaisesti 
täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. 
Suunnittelijan on rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksessa 
selvitettävä rakennuksen rakennusaikainen rakentamistapa ja rakenteen kosteustekninen 
toimivuus. 
 
24 § Ulkoseinän rakenteet 
 
Ulkoseinän ja sen eri kerrosten on muodostettava kokonaisuus, joka estää veden haitallisen 
kulkeutumisen rakenteiden sisään. Ulkoseinän ja sen eri kerrosten sekä ulkoseinään liittyvien 
rakenteiden ja ulkoseinän liitosten vesihöyrynvastuksen ja ilmatiiviyden on oltava sellainen, ettei 
seinän kosteuspitoisuus sisäilman vesihöyryn diffuusion tai konvektion vuoksi muodostu 
rakenteen kosteusteknisen toimivuuden kannalta haitalliseksi. Jos rakenteessa on käytetty 
ilmansulkua tai höyrynsulkua, on saumojen, reunojen ja läpivientikohtien oltava tiiviitä.  
 
25 § Ulkoverhous 
 
Seinärakenteen ulkoverhouksen taakse ei saa joutua vettä tai ulkoverhouksen taakse 
tunkeutuneen veden ja kosteuden on päästävä poistumaan rakenteita vahingoittamatta. 
Ulkoverhouksen taustan on oltava tuulettuva, ellei kosteus pääse muutoin poistumaan. 
 
 
Rakennusten kosteuden- ja vedeneristystä koskevien ohjeiden mukaan vedeneristyksen on 
ulotuttava vesikattoon liittyvillä pystypinnoilla ehjänä (ilman lävistyksiä) vähintään 300 mm 
valmista kattopintaa ylemmäksi ja 100 mm vesikaton padotuskorkeuden yläpuolelle. Eristyksen 
pystypinta kiinnitetään seinään siten, ettei se pääse valumaan ja yläreuna ankkuroidaan 
mekaanisin kiinnikkein. Seinäpinnan ja vedeneristyksen liitoksen toimivuus varmistetaan 
suojapellityksellä. 
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5 Muuta 
 

Yläpohjan ja ylemmän ulkoseinän tuulettamisesta ja niiden höyrynsulkujen yhtenäisyydestä on 
huolehdittava. 
 
 
Lähteet 
 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017). 
 
RIL 107-2012. Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. Suomen Rakennusinsinöörien 
Liitto RIL ry. 
 
RIL 255-1-2014, Rakennusfysiikka 1 Rakennusfysikaalinen suunnittelu ja tutkimukset. Suomen 
Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. 
 
RT 80-11202 Rakennuksen suojapellitykset. Rakennustieto 2016. 
 
Toimivat katot 2013. Kattoliitto ry 2013. 
 
Avainsanat 
 
Ikkuna, ikkunapellitys, kosteus, rakennusfysiikka, rintataite, ulkoseinä, vedeneriste, 
vedeneristys, vesikatto, yläpohja, ylösnosto. 
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