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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 BETONILAATAN YLÄPUOLISISTA  PUULATTIA RAKENTEISTA 
Betonilaatan yläpuolisia puulattiarakenteita on rakennettu 
yleisesti mm. 1940 – 1980 luvuilla. Mikäli kosteutta pääsee 
maaperästä betonilaattaan, voi lämmöneristeisiin ja puura-
kenteisiin syntyä vaurioita. Lisäksi sisäilman vesihöyryn on 
mahdollista ko. rakenteessa tiivistyä betonilaatan ja lämmön-
eristeen rajapintaan. 

Rakenne on luokiteltu riskirakenteeksi KH 90-00394 (Kun-
totarkastus asuntokaupan yhteydessä, suoritusohje, 2007) 
kortissa, jossa on annettu ohjeet kuntotarkastuksen suo-
rittamisesta. Suoritusohjeen mukaan riskirakenteen kunto 
tulee selvittää rakennetta avaamalla. Pelkkä pintapuolinen ja 
aistinvarainen arviointi tai pintojen kosteuskartoitus pinta-
tunnistimella ei ole riittävä menetelmä riskirakenteen kunnon 
selvittämiseksi.

BETONILAATAN YLÄPUOLISEN PUULATTIARAKENTEEN VAURION AIHEUTTAJIA 
• Kosteuden nouseminen kapillaarisesti betonilaattaan ja sen 

päällä oleviin rakenteisiin. Syynä tähän on yleensä puut-
teellisesti toimiva tai kokonaan puuttuva salaojitus ja liian 
hienojakoinen (kapillaarinen) täyttömaa-aines betonilaatan 
alla.

• Sisäilman kosteuden tiivistyminen lämmöneristeen ja 
betonilaatan rajapintaan.

• Alla olevasta ryömintätilasta tai kylmästä kellaritilasta voi 
myös kulkeutua kosteaa ilmaa epätiiviyskohtien kautta 
alapohjarakenteeseen. 

• Puurakenteen alla olevan kiviainesrakenteen välistä puut-
tuu kosteuseristys.

• Putkivuodot.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ KUNTOTUTKIMUKSELLA
Betonilaatan yläpuolisen puulattiarakenteen rakennetyypin 
selvittäminen ja kunnon tutkiminen sekä siihen mahdollisesti 
liittyvän riskin realisoitumisen toteaminen edellyttää aina ra-
kenteen avaus ta ja sen tarkastamista riittävässä laajuudessa. 

Koska vaurioituminen ko. tyyppisessä rakenteessa alkaa 
lattian lämmöneristeen ja sen alla olevan betonilaatan ra-

japinnasta, vaatii rakenteen kunnon tarkempi selvittäminen 
rakenteen avaamista. Rakenteen avausten määrä ja paikat 
tulee määritellä aina tapauskohtaisesti. Kuntotutkimukseen 
voidaan tarpeen mukaan sisällyttää erilliset mikrobitutkimuk-
set. Niiden tarpeellisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti 
kuntotutkimuksen yhteydessä. 
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Putkistot

Hienojakoinen
alustäyttö

Betonilaatta

Puukoolaus

Ponttilaudoitus t. levytys ja
pintamateriaali

Lämmöneriste
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ESIMERKKI RISKIRAKENTEESTA:
(kuva periaatteellinen, ei vastaa tarkalleen kohteen rakennetta)


