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Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 

lankapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 6,00 snt/min (alv. 24 %), 
matkapuhelimista 8,35 snt/puhelu + 17,17 snt/min (alv. 24 %).

Lattiapinnan alapuolelta  
lähtevät väliseinät
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YLEISTÄ LATTIAPINNAN ALAPUOLELTA LÄHTEVISTÄ VÄLISEINISTÄ
Lattiapinnan alapuolelta lähteviä väliseiniä on rakennettu 
pääsääntöisesti 1960 – 1980 luvuilla. 

Rakenne on riskialtis maaperästä kulkeutuvalle kosteudelle.

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.

LATTIAPINNAN ALAPUOLELTA LÄHTEVÄN VÄLISEINÄN VAURION AIHEUTTAJIA
• Ulkopuolisen maakosteuden pääseminen rakenteisiin. 

Syynä tähän on yleensä puutteellisesti toimiva tai koko-
naan puuttuva salaojitus, liian hienojakoinen (kapillaarinen) 
täyttömaa-aines väliseinän perustusten alla.

• Putkivuodot eristetilaan voivat aiheuttaa kosteusvaurioita 
väliseinärakenteille.

• Väliseinän alajuoksupuun ja alla olevan kiviainesrakenteen 
välistä puuttuu kosteuseristys.

• Kosteus pääsee siirtymään hienojakoisesta lattian alustäy-
töstä väliseinän alaosiin.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ KUNTOTUTKIMUKSELLA
Lattiapinnan alapuolelta lähtevän väliseinän rakenteen 
selvittäminen ja kunnon tutkiminen edellyttää aina rakenteen 
avausta ja sen tarkastamista riittävässä laajuudessa.

Vaurioituminen rakenteessa alkaa alajuoksupuun alapinnasta, 
minkä vuoksi alajuoksupuun alapinnan kunto tulee päästä 
toteamaan.

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.



www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A, 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0

asiakaspalvelu@raksystems.fi
www.raksystems.fi

p. 030 670 5500
Puhelut 030-alkuisiin numeroihin 

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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Kapillaarisesti kosteutta
siirtävä täyttöNaulauspuita

betonilaatassa

Alajuoksun alta puuttuu
bitumihuopakaista Väliseinän

alajuoksu

Putkistot
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ESIMERKKI RISKIRAKENTEESTA:
(kuvat periaatteellisia, eivät vastaa tarkalleen kohteen rakennetta)


