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Lausunto tutkintaselostusluonnokseen  
kevättalven 2010 rakennevaurioista 

 
 
Kiitämme lausuntopyynnöstä ja mahdollisuudesta vaikuttaa tutkintaselos-
tuksen sisältöön. Pidämme selostusluonnosta jo sellaisenaan hyvin ansiok-
kaana. Saatamme kuitenkin tietoonne seuraavat jäsenorganisaatiomme pa-
lautteeseen perustuvat huomiot. 
 
Keväällä 2010 Suomessa raportoitiin yli 130 rakenteellisen turvallisuuden 
vaara- tai onnettomuustilannetta. Kohteissa oli mukana laajasti mm. tuo-
tanto- ja varastotiloja sekä urheiluhalleja ja kauppa/myymälärakennuksia, 
joissa oli käytetty kaikkia yleisimpiä materiaaleja. Tietojemme perusteella 
vaurioiden syntyyn ovat vaikuttaneet eri kohteissa eri syyt. Mukana on laa-
jasti suunnittelu-, toteutus-, käyttö- ja materiaalivirheitä tai näiden yhdis-
telmiä. 
 

 
Keskeiset huomiot 
 

Olemassa olevien rakennusten turvallisuudesta huolehtimiseksi kaikille 
seuraamusluokkaan CC3 kuuluville rakennuksille ja rakenteille tulisi määrä-
tä säännöllinen katsastusmenettely. Seuraamusluokan CC2 rakennuksille ja 
rakenteille vastaava katsastusmenettely voitaisiin määrätä rakennusval-
vontaviranomaisen harkinnan mukaan. 
 
Katsastusmenettelyn osaksi tai sille vaihtoehdoksi tulee kehittää yksin-
kertaisten koekuormitusten menetelmiä. Vain niiden avulla rakenteiden 
kantavuus voidaan todeta ehdottoman pitävästi. Kuormituksiin tulisi käyt-
tää hieman lumikuormia suurempia kuormia. 
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Rakenteissa havaituista systemaattisista turvallisuuspuutteista tiedotta-
miseksi Suomeen on luotava valtakunnallinen onnettomuuksien ja vaarati-
lanteiden seuranta-, raportointi- ja informaatiojärjestelmä, jonka perus-
teella kunnat sekä rakennusten omistajat ja käyttäjät voisivat nopeasti ja 
luotettavasti arvioida, onko heidän alueellaan tai vastuullaan riskirakentei-
ta. 
 
Jotta valtakunnallisen tiedottamisen johtaisi asianmukaisiin toimenpitei-
siin on harkittava, kuinka ympäristöministeriön toimenpideohje asiasta voi-
si olla määräyksen tasoinen. Tällöin rakennusvalvonnan tulisi huolehtia, et-
tä toimenpiteen piiriin kuuluvat rakennusten omistajat toimittavat raken-
nusvalvontaan tietyssä ajassa tarvittavat asiakirjat tai lausunnot. Raken-
nukselle tehtävät jatkotoimenpiteet määrättäisiin kyseisen lausunnon poh-
jalta. 
 
Uusien rakennusten osalta kolmannen osapuolen tarkastus on käsittääk-
semme paras ja lähes aukoton keino varmistua siitä, että tehdyt rakennuk-
set/rakenteet täyttävät rakentamishetken normien vaatimukset. Tarkista-
miseen kuluva aika ja kustannukset ovat murto-osia rakenteiden sortumien 
aiheuttamiin verrattuna.  
 
Ulkopuolisen tarkastuksen teettäminen yksistään rakennesuunnitelmille ei 
kuitenkaan ole riittävä, sillä alkuperäisiä rakennesuunnitelmia voidaan 
muuttaa esivalmistuksessa ja työmaaolosuhteissa. Tarkastamisen laajuu-
teen pitäisi lisätä aina vaatimus, että ulkopuolinen tarkastaja tekee raken-
nus-/toteutusvaiheessa myös toteutuksen ulkopuolisen tarkastuksen niin 
työmaalla kuin esivalmistustehtaissa eli siis mm. riittävän määrän runko-
katselmuksia ja koostaa niistä lausunnon. 
 
Lisäksi pidämme rakenteellisen turvallisuuden kannalta yleisesti tärkeä-
nä, että eurokoodien käyttö rakenteiden suunnittelussa on osaavaa ja vas-
tuullista. Erityisesti eräiden yleisesti hallirakennuksissa ja muissa suurten 
jännevälien rakenteissa käytössä olevien materiaalien kohdalla aiempaa 
alemmat varmuustasot tulee ottaa huomioon muiden varmuuteen vaikut-
tavien tekijöiden ohella.  
 
 
Yksityiskohtaisempia huomioita on kerätty lausunnon liitteeksi. 
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Toivomme, että lausunnostamme on hyötyä tutkintaselostuksen viimeiste-
lyssä. 
 
Kunnioittavasti, 
 
 
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 
 
 
 
Helena Soimakallio  Teemu Vehmaskoski 
toimitusjohtaja   kehitysjohtaja 
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Lausunto tutkintaselostusluonnokseen  
kevättalven 2010 rakennevaurioista 

 
Yksityiskohtaisia huomioita raportissa esitettyihin suosituksiin 

 
 
6.1 Olemassa olevien rakennusten turvallisuudesta huolehtiminen 
 
Tarkoituksenmukaisella tavalla ja laajuudessa toteutettu katsastus tukisi 
olemassa olevien rakennusten turvallisuuden varmentamista. Katsastuksen 
ohella rakenteiden kestävyyttä voitaisiin tutkia yksinkertaisten koekuormi-
tusten avulla.  Molempien menettelyjen luominen ja edelleen kehittäminen 
tulisi käynnistää kiireellisesti ympäristöministeriön toimesta. 
 
Katsastuksen osalta kaikille seuraamusluokkaan CC3 kuuluville rakennuksil-
le ja rakenteille tulisi määrätä säännöllinen katsastusmenettely esimerkiksi 
Rakentamismääräyskokoelman osassa A4 ”Rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohje”. Seuraamusluokkaan kuuluville CC2 rakennuksille ja rakenteille vas-
taava katsastusmenettely voitaisiin määrätä rakennusvalvontaviranomai-
sen harkinnan mukaan. 
 
Katsastusmenettelyssä tulisi olla selkeät velvoitteet rakennuksen omistajal-
le, käyttäjälle, ylläpito-organisaatiolle ja tarkastuksen suorittajalle. 
 
RIL:n ohjeessa RIL 246-2008 ”Puu- ja teräsrakenteisten hallien kuntotarkas-
tus” on esitys kuntotarkastuksen jaksotuksesta, mutta se käsittelee lähinnä 
halleja. Katsastusmenettelyä varten tulisi laatia kaikkia seuraamusluokkiin 
CC3 ja CC3 kuuluvia rakennuksia koskeva ympäristöministeriön opas, johon 
voi viitata, ja jota voi ehdottaa rakennusvalvontaviranomaiselle riskienhal-
linnan yhtenä erityismenettelynä. 
 
 
6.2 Rakenteissa havaitun turvallisuuspuutteen korjaaminen ja palaute 
 
Ympäristöministeriön tulisi rakennusvalvonnan kanssa kehittää toimintata-
pa kuinka samantyyppisten rakennusten/rakenteiden turvallisuuspuutteis-
ta ilmoitettaisiin rakennusten omistajille. Nyt ministeriö laatii kirjelmän 
suositeltavista toimenpiteistä rakennusvalvonnoille ja jatkotoimenpiteet 
ovat kuntakohtaisia. Tällaisella menettelytavalla ei taata kaikkien riskira-
kenteiden tarkastusten suorittamista, eikä tieto edes saavuta kaikkia ris-
kialttiitten rakennusten omistajia.  
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On harkittava, kuinka ministeriön toimenpideohje voisi olla määräyksen ta-
soinen. Tällöin rakennusvalvonnan tulisi huolehtia, että toimenpiteen pii-
riin kuuluvat rakennusten omistajat toimittavat rakennusvalvontaan tietys-
sä ajassa tarvittavat asiakirjat tai lausunnot. Rakennukselle tehtävät jatko-
toimenpiteet määrättäisiin kyseisen lausunnon pohjalta. Lisäksi rakennus-
valvonnoilla tulisi olla yhteinen tietokanta havaituista riskialttiista raken-
teista. Tällöin voidaan reagoida paremmin tapauksiin, joissa mahdollinen 
virhe-/turvallisuusriskiepäily osoittautuu toistuvaksi samantyyppisissä ra-
kennuksissa. 
 
 
6.3 Ulkopuolisen tarkastuksen vaatiminen 

Uusien rakennusten osalta kolmannen osapuolen tarkastus on käsittääk-
semme paras ja lähes aukoton keino varmistua siitä, että tehdyt rakennuk-
set/rakenteet täyttävät rakentamishetken normien vaatimukset. Tarkista-
miseen kuluva aika ja kustannukset ovat murto-osia rakenteiden sortumien 
aiheuttamiin verrattuna. 

 
Ulkopuolisen tarkastuksen teettäminen yksistään rakennesuunnitelmille ei 
kuitenkaan ole riittävä, sillä alkuperäisiä rakennesuunnitelmia voidaan 
muuttaa esivalmistuksessa ja työmaaolosuhteissa. Tarkastamisen laajuu-
teen pitäisi lisätä aina vaatimus, että ulkopuolinen tarkastaja tekee raken-
nus-/toteutusvaiheessa myös toteutuksen ulkopuolisen tarkastuksen niin 
työmaalla kuin esivalmistustehtaissa eli siis mm. riittävän määrän runko-
katselmuksia ja koostaa niistä lausunnon. Ulkopuolisen tarkastuksen työsi-
sältöön pitäisi aina kuulua myös kannanotto työturvallisuuteen, asennus-
suunnitelmaan ja tuoteosatoimittajan laatuun, jos tuoteosatoimittajan 
valmistuksen laadunvalvonta ei ole ympäristöministeriön hyväksymän toi-
mielimen varmentamaa. 
 
Ulkopuolisen tarkastuksen tarpeen voisi nykyisen käytännön lisäksi (raken-
nusvalvonnan tai tilaajan vaatiessa) perustaa kohteen riskianalyysin anta-
maan tulokseen, jolloin tietyillä reunaehdoilla kohteeseen vaadittaisiin ris-
kianalyysin pohjalta ulkopuolinen tarkastus ilman kolmannen osapuolen 
pyyntöä. 
 
Aineella, tarvikkeella, tuotteella ja järjestelmällä oleva tuotehyväksyntä 
selkeyttäisi hyväksyttämistä rakennusvalvonnassa, koska soveltuvuudesta 
ei olisi erilaisia tulkintoja eri rakennevalvonnoissa.  
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Tutkintaselostuksessa on ansiokkaasti analysoitu etenkin Järvenpään hallin 
rakenteita ja romahduksen mahdollistaneita suunnitteluvirheitä. Rakenne 
ja sen useat detaljit ovat luonteeltaan sellaisia, että kun yksi kohta myötää, 
johtaa se rasitusten uudelleen jakautumiseen, jonka seurauksena seuraa-
vaksi heikoin lenkki pettää, ja jatkuva sortuma toteutuu helposti. Alkupe-
räisissä suunnitelmissa olleet puutteet ovat kuitenkin olleet niin ilmeiset, 
että kolmannen osapuolen tarkastus olisi ne paljastanut. 
 
 
6.4 Rakennusonnettomuuksien tietokanta 
 
Katso kohta 6.2. 
 
 
6.5 Kinostusalueiden määrittäminen 
 
Kyseiset täsmennykset tulisi lisätä suunnitteluohjeeseen rajoituksineen si-
ten, ettei erilaisille tulkinnoille jää mahdollisuutta.  
 
Päärakennesuunnittelijan pitää laatia kohteesta erillinen suunnitteluperus-
teet ja -reunaehdot asiakirja, jota kohteen tuoteosatoimittajien tulee nou-
dattaa. Lisäksi tuoteosatoimittajan tulee hyväksyttää omat laskelmansa ja 
suunnitelmansa päärakennesuunnittelijalle tai kolmannen osapuolen tar-
kastajalla ennen kuin ne toimitetaan rakennusvalvontaan. 
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Yksityiskohtaisia kommentteja tekstiin 
 
s. 3 viides kpl: 
 ”…., joka oli rakennettu mäen metsän keskelle mäen juurelle.” 
 
s. 17 alin kpl (ja yleisemmin muuallakin): 
termi putkipalkki on tuotenimi, virallinen nimi on rakenneputki 
 
s. 23   
Kriittinen pääkannattajan alapaarteen ja ristikkopilarin sisäpaarteen liitos:  
 
Kyseinen liitos on selkeästi kehän (ja muiden samanlaisten hallien) heikko 
kohta. Vertailulaskelmissa käytetyn verkkoliitteen 1 T-Y-X-liitosten lasken-
takaavan (kestävyydeksi saatu 98.7 kN) sopivuus nurkan todellisen kestä-
vyyden kuvaamisessa tulisi kuitenkin tarkistaa: 
 
Vertailulaskelmissa on alapaarteessa ollut puristusta 1200 kN, joka vastaa 
kokonaisominaiskuormaa n 1200/1.5 = 800 kN. Kestävyysaste on tuolloin 
~98.7/800 = 0.123. Käytännössä näin pieni kestävyysaste tarkoittaa vain 
muutaman kymmenen kg/m2 lumikuormaa katolla. Lunta on kuitenkin ro-
mahduksen sattuessa s.14 mukaan ollut katolla 100/130/170 kg/m2, pai-
koitellen jopa 200 kg/m2.  
 
s.26 Hitsausliitosten tutkinta: 
Raporttiluonnoksen mukaan ”hitsausliitoksissa oli vakavia hitsausvirheitä 
eikä hitsien voida sanoa edustaneen hyvää konepajakäytäntöä.” Olisi hyvä 
ilmoittaa suunnitteluun ja toteutukseen osallistuneet tahot esim. Messu-
hallin katon romahtamien Jyväskylässä 1.2.2003 Tutkintaselostuksen s. 22 
tapaan. 
 
s.27 toinen kpl:  
Ilmeisesti on ollut selvillä, että kehät on rakennettu Rautaruukin kylmävals-
satuista rakenneputkista. Rakentamisvuonna 2001 voimassa olleessa 
B7:ssa on sekä kuuma- että kylmävalssatuille putkille ollut käytössä sama 
nurjahdusluokka eli B. Kuumavalssatuille RHS-putkille oli 1990-luvulla A-
nurjahduskäyrän käytön mahdollistava TRY:n käyttöseloste, joka kuiten-
kaan ei ole vuosikausiin enää ollut voimassa. 
 
Olisi ollut hyvä, jos kehien hitsausliitosten ja hattuorsien tutkinnan yhtey-
dessä olisi otettu muutama vetokoesauva myös rakenneputkista niiden to-
dellisen myötölujuuden selville saamiseksi. Rakenneputkien myötölujuus 
on usein, ja on todennäköisesti ollut nytkin, selkeästi materiaalinormin ala-
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rajaa 355 MPa korkeampi. Tämä todellinen materiaalilujuus selittäisi ehkä 
osittain sen, että suunnitteluvirheistä huolimatta kehät ovat kestäneet pai-
kallaan ennen romahdusta kahdeksan talvea. Laskennallisesti niiden olisi 
pitänyt romahtaa jo aiemmin. 
 
 

Muita huomioita ja ehdotuksia  
 
• Liimapuurakenteiden tarkastusohjeisiin tulisi lisätä ohjeet palkkien ala-
pintojen tarkastamiseksi. 
 
• Rakennusvalvontaviranomaisten tulisi huolehtia siitä, että erityisesti ei-
ammattimainen rakennuttaja ymmärtää merkittävästi yleiseen turvallisuu-
teen vaikuttavat velvollisuutensa ja vastuunsa sekä sen, että rakennusval-
vonta ei tarkasta rakennesuunnitelmia eikä takaa niiden asianmukaisuutta. 
Tällöin pitää myös varmistaa, että hankekokonaisuudella on ammattitaitoi-
nen koordinoija sekä pätevät suunnittelijat ja rakennustyön suorittajat. 
 
• Tiedon naulalevyristikoiden tuennan tarpeesta tulisi kulkea suunnitteli-
joilta työmaalle. Lisäksi tulisi varmistaa, että tuennat on varmasti tehty. 
Vanhojen rakennusten ristikoiden tuenta olisi myös syytä tarkastaa. 
 
• Kansainvälissä tuoteosatoimituksissa tulisi kiinnittää huomiota siihen, 
että tuotteet olisivat mitoituskäytännöiltään soveltuvia myös niihin maihin 
joihin niitä viedään. Erityistä huomioita tulee kiinnittää CE-merkittyihin 
tuotteisiin. CE-merkintä ei takaa tuotteen kelpoisuutta aiottuun käyttökoh-
teeseen.  
 
• Ei-kantavien seinien ja muiden rakenteiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa tulisi huomioida riittävä liikevara kantavien rakenteiden normaalia 
taipumaa varten. 
 
• Erityisesti vanhojen rakennusten omistajilla tulisi olla tieto siitä, kuinka 
suurille lumikuormille kattorakenteet on mitoitettu. Tieto antaa mahdolli-
suuden arvioida lumenpoiston tarvetta. 
 
• Puurakenteiden liitosten suunnittelussa tulisi ottaa huomioon puun ku-
tistuminen kuivumisen seurauksena. Jos esimerkiksi palkki nousee kuivues-
saan irti tuelta, rakoon tulisi asentaa vaneri tai muu vastaava levy. 
 
 


