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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 %).

Ulkoseinän alajuoksupuun korkeus 
maanpinnasta riittämätön (<10 cm)
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Tietokortti ©

YLEISTÄ MATALASTA SOKKELIKORKEUDESTA
Mikäli puurunkoisen ulkoseinärakenteen alimmat puuosat 
ovat lähempänä maanpintaa kuin 10 cm, on rakenne herkkä 
kosteusvaurioille. Nykyisten ohjeiden mukaan puurakenteiden 
tulisi olla vähintään 30 cm:n korkeudella maanpinnasta.

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.

ULKOSEINÄN ALAOSAN VAURION AIHEUTTAJIA
• Ulkopuolisen maakosteuden pääseminen rakenteisiin. Syy-

nä tähän on yleensä puutteellisesti toimiva tai kokonaan 
puuttuva salaojitus. 

• Ulkoseinän perustusten alla on liian hienojakoinen (kapil-
laarinen) täyttömaa-aines. 

• Ulkoseinän alajuoksupuun ja sen alla olevan kiviainesraken-
teen välistä puuttuu kosteuseristys.

• Sadevesien poisjohtaminen rakennuksen viereltä on puut-
teellinen.

• Maanpintojen kallistukset rakennuksen vierellä ovat puut-
teelliset.

RISKIRAKENTEEN TUTKIMINEN ERILLISELLÄ KUNTOTUTKIMUKSELLA
Ulkoseinärakenteen alaosan toteutustavan selvittäminen ja 
kunnon tutkiminen sekä siihen mahdollisesti liittyvän riskin 
realisoitumisen toteaminen edellyttää aina rakenteen avausta 
ja sen tarkastamista riittävässä laajuudessa. 

Vaurioituminen rakenteessa alkaa alajuoksupuun alapin-
nasta, minkä vuoksi alajuoksupuun alapinnan kunto tulee 

päästä toteamaan. 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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Puurunko liian lähellä
maanpintaa, alle 10 cm 

Pintavedet

Salaojituspuutteet

Veden kapillaa-
rinen nousu

Matala perustus 10032015
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ESIMERKKI RISKIRAKENTEESTA:
(kuva periaatteellinen, ei vastaa tarkalleen kohteen rakennetta)


