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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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puurakenteiset alapohjat
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Tietokortti ©

YLEISTÄ TUULETTUVASTA ROSSIPOHJAISESTA PUURAKENTEISESTA ALAPOHJASTA 
Tuulettuvaa rossipohjaista puurakenteista alapohjarakennetta 
on käytetty 1800 – luvulta alkaen ja rakenne on edelleen käy-
tössä. Tässä rakenteessa talon alla olevan maanpinnan ja puu-
rakenteisen alapohjan välissä on ulkoilmalla tuulettuva ilmatila, 
jota kutsutaan ryömintätilaksi. Ryömintätilan toimivuuteen 
vaikuttaa sen lämpö- ja kosteustekninen toimivuus. 

Ryömintätilan tuuletuksen toimivuuden kannalta tuuletusauk-
kojen määrän, koon ja sijainnin tulee olla sellaiset, että koko 
ryömintätila nurkka-alueineen tuulettuu riittävästi. Ryömin-
tätilan suuri kosteuspitoisuus näkyy pinnoille muodostuvana 
huurteena tai tiivistyneenä vetenä. Sulava huurre ja tiivistyvä 
vesi mahdollistavat mikrobikasvuston synnyn kaikille pinnoille.

Rossipohjaiset puurakenteiset alapohjat luokitellaan riskira-
kenteeksi KH 90-00394 (Kuntotarkastus asuntokaupan yhte-
ydessä, suoritusohje, 2007) kortissa, jossa on annettu ohjeet 
kuntotarkastuksen suorittamisesta, jos ryömintätila todetaan 
huonosti tuulettuvaksi. Ryömintätilan tuuletuksen tulee estää 
se, ettei ulkopuolinen kosteus (ryömintätilassa oleva kosteus) 
pääse tiivistymään rossipohjaisen puurakenteisen alapohjan 
rakenteisiin. 

Edellä mainitun 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.

ROSSIPOHJAISEN PUURAKENTEISEN ALAPOHJAN VAURION AIHEUTTAJIA
Ryömintätilallisten tuulettuvien alapohjien yleisimmät ongel-
mat liittyvät maasta nousevaan kosteuteen ja tuuletuksen 
riittämättömyyteen. 

Merkittävin kosteuden lähde on yleensä ulkopuolisen kosteu-
den pääseminen rakenteisiin ja/tai ryömintätilaan. Syinä tähän 
ovat usein huonosti toteutetut kapillaari- ja kosteuskatkot, 
puutteellisesti toimiva tai kokonaan puuttuva salaojitus, liian 
hienojakoinen (kapillaarinen) täyttömaa-aines perusten alla ja 
ryömintätilan pohjalla sekä puutteet maanpinnan kallistuksis-
sa ja sadevesien ohjauksessa. 

Ryömintätilan ilmanvaihto vaikuttaa oleellisesti sen lämpö- ja 
kosteuskäyttäytymiseen. Tuuletusaukkojen sijainnin, koon, 
ja/tai määrän puutteiden tai aukkojen puuttumisen vuoksi 
kosteuspitoisuus ryömintätilassa pääsee nousemaan, mikä 
mahdollistaa rakenteen vaurioitumisen.

Orgaaniset aineet ryömintätilassa lisäävät mikrobien kas-
vuedellytyksiä ja helpottavat niiden leviämistä. Ryömintätilan 
käyttö tavaroiden varastoimiseen heikentää usein myös tilan 
tuuletusta ja edesauttaa tällöin vaurioiden syntyä.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ KUNTOTUTKIMUKSELLA
Rossipohjaisen puurakenteisen alapohjan kunnon selvittämi-
nen ja kunnon tutkiminen sekä siihen mahdollisesti liittyvän 
riskin realisoitumisen toteaminen edellyttää aina rakenteen 
avausta ja sen tarkastamista riittävässä laajuudessa. Alapoh-
jaan tulee järjestää tilan ja rakenteen tarkastamiseksi kulku, 
jos sitä ei ole. 

Rakenteen avausten määrä ja paikat tulee määritellä aina 
tapauskohtaisesti. Kuntotutkimukseen voidaan tarpeen mu-
kaan sisällyttää erilliset mikrobitutkimukset. Niiden tarpeel-
lisuus arvioidaan aina tapauskohtaisesti kuntotutkimuksen 
yhteydessä.
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ESIMERKKI RISKIRAKENTEESTA:
(kuvat periaatteellisia, eivätkä vastaa tarkalleen kohteen rakennetta)


