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RUNGON ANKKUROINTI JA ERISTÄMINEN 

VÄLI- JA YLÄPOHJAN RAKENTEET 

Tarkistuslista /

Runkorakenteet

Puurungon painekyllästetty aluspuu on ankkuroitu alustaansa riittävästi.

Toisissaan kiinni olevien puiden välissä on mineraalivillaeriste.

Puurungon aluspuu ja kivirakenteinen runko on eristetty alusrakenteesta esimerkiksi 

bitumikermillä.

Ulkoseinärungon aluspuu on vähintään 0,3 m tulevan maanpinnan yläpuolella ja 

pääsee kuivumaan tuuletusilmaan.

Kattoristikoiden tukien leveydet (yläjuoksupuu) ovat vähintään 

ristikkosuunnitelmassa esitetyn suuruiset ja ristikot on ankkuroitu seinän 

yläjuoksupuuhun.

Kattoristikoille ja palkkirakenteille on jätetty taipumavara ei-kantavien väliseinien kohdille.

Ei-kantavan, jäykistävän väliseinän yläpäähän on jätetty palkeille ja ristikoille 

taipumavara niin, että seinän yläpään vaakasuuntainen siirtyminen on estetty.

Kattoristikot on jäykistetty sivusuunnassa ja sauvojen tuennat sivusuuntaista 

nurjahdusta vastaan on tehty.

Ns. saksiristikoiden tuennassa on otettu huomioon ristikon taipumisesta aiheutuva 

tukien vaakasuuntainen liike.

Savuhormi on (lukuun ottamatta alle 30 mm paksuja rakenneosia kuten kattopaneelit)

vähintään 100 mm:n etäisyydellä palavista materiaaleista, jollei savuhormin

kelpoisuusselvityksessä sallita pienempää etäisyyttä.

Savuhormi on väli- ja yläpohjan kohdalla eristetty (lukuun ottamatta alle 30 mm 

paksuja rakenneosia kuten kattopaneelit) palavista kannatinrakenteista vähintään 

100 mm paksulla palamattomalla mineraalivillalla, jollei savuhormin 

kelpoisuusselvityksessä sallita pienempää etäisyyttä. V
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