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+-

(1A) Rakennuksen ulkonurkkien puutteellinen routasuojaus

Kattovesien ohjaus seinänvierustalle

Puutteellinen ulkonurkan routasuojaus

Riittämätön pinnankallistus

Toimimaton salaojitus 

Routiva pohjamaa Vi
rh
ee
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en

ra
tk
ai
su



>= 1:50 (3 m)
>= 200 mm

Salaojituskerros
(sepeli, sora), kallistus
salaojiin > 1:100
Suodatinkangas

Salaoja
Salaojasora > 100 mm
(Suodatinkangas)

Pintamaa >= 200 mm
Vettä pidättävä maakerros
tai muovikalvo
Suojahiekka 100mm
Routaeriste EPS 120 Routa
(Suojahiekka)

+-

(1B) Rakennuksen ulkonurkkien routasuojaus - esimerkkiratkaisu

Kattovesien ohjaus pois seinänvierustalta

Riittävä nurkan routasuojaus (+ 40%)

Toimiva salaojitusjärjestelmä

Riittävä pinnankallistus

EPS 100 Lattia>= 300 mm

Routiva pohjamaa



Tuulettuva ryömintätila

+-

+/-

(2A) Ryömintätilaisen alapohjan lisälämmöneristys - routasuojaustarvetta ei tarkistettu

Routavaurioita

Kuivatusongelmia

Hukkalämpö vähenee

Routiva pohjamaa

Vi
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>= 1:50 (3 m)

>= 200 mm

Salaojituskerros
(sepeli, sora), kallistus
salaojiin > 1:100
Suodatinkangas

Salaoja
Salaojasora > 100 mm
(Suodatinkangas)

>= 300 mm

Pintamaa >= 200 mm
Vettä pidättävä maakerros
tai muovikalvo
Suojahiekka 100mm
Routaeriste EPS 120 Routa
(Suojahiekka)

Tuulettuva ryömintätila
h >= 800 mm

Tuuletusaukkojen pinta-ala
5...10 cm2/lattia-m2

+-

+/-

(2B) Ryömintätilaisen alapohjan lisälämmöneristys - esimerkkiratkaisu

>= 1:100

EPS 60S Lattia

Routasuojaustarve ja kuivatus-
järjestelmä tarkistettu

Routiva pohjamaa



+-

(3A) Kylmän rakenteen puutteellinen routasuojaus

Kylmä rakenne (porras) suojataan
lämpimän rakennuksen routasuojauksen
mukaisesti, routa tunkeutuu kylmän
rakenteen alle

Routiva pohjamaa Vi
rh
ee
ll
in
en
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+-

(3B) Kylmän rakenteen routasuojaus - esimerkkiratkaisu

Routiva pohjamaa

Riittävä kylmän rakenteen
routasuojaus
EPS 120 Routa
(EPS 200 Routa)

EPS 100 Lattia



+-

(4A) Salaojakaivon puutteellinen routasuojaus

Routiva pohjamaa

Routa tunkeutuu syvälle
puutteellisesti eristetyn kaivon kautta

t = 0 oC

Vi
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>= 1:50 (3 m)
>= 200 mm

Salaojituskerros
(sepeli, sora), kallistus
salaojiin > 1:100
Suodatinkangas

>= 300 mm

Pintamaa >= 200 mm
Vettä pidättävä maakerros
tai muovikalvo
Suojahiekka 100mm
Routaeriste EPS 120 Routa
(Suojahiekka)

+-

(4B) Salaojakaivon routasuojaus - esimerkkiratkaisu

Routiva pohjamaa

EPS 100 Lattia

t = 0 oC



+-

(5A) Siirtymäkiilat puuttuvat - jyrkkä routanousuero

Erittäin routiva pohjamaa

Perustusten routasuojaus oikein, siirtymäkiilat puuttuvat
Rakennuksen korkeusasema liian alhaalla
Ulkopuolinen maanpinta tasainen
-> Jyrkkä routanousuero, lammikoituminen seinustalle

Virheellinen
ratkaisu



+-

(5B) Siirtymäkiilat rakennettu - routanousuero tasoittuu

Erittäin routiva pohjamaa

Rakennuksen korkeusasemaa nostettu
Ulkopuolisen maanpinnan kallistus riittävä
Siirtymäkiilat rakennettu

EPS 120 Routa
EPS 200 Routa
EPS 300 Routa

EPS 100 Lattia
>= 300 mm



+-

(6A) Routasuojaus asennettu liian alas, kuivatus puutteellinen

Routiva pohjamaa

Routasuojaus mitoitettu oikein,
asennettu liian alas

Routimaton ympärystäyttö oikein

Kuivatus puutteellinen

Vi
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>= 1:50 (3 m)
>= 200 mm

Salaojituskerros
(sepeli, sora), kallistus
salaojiin > 1:100
Suodatinkangas

Salaoja
Salaojasora > 100 mm
(Suodatinkangas)

Pintamaa >= 200 mm
Vettä pidättävä maakerros
tai muovikalvo
Suojahiekka 100mm
Routaeriste EPS 120 Routa
(Suojahiekka)

+-

(6B) Routaeriste estää maan kiinnijäätymisen perustuksiin 

Kattovesien ohjaus pois seinänvierustalta

Kiinnijäätyminen estetään eristeellä
tai perusmuurilevyllä

Toimiva salaojitusjärjestelmä

Riittävä pinnankallistus

EPS 100 Lattia

Routiva pohjamaa

>= 300 mm



(7A) Routiva piha-alue päällystetään tarkistamatta alusrakennetta

Routiva pohjamaa

-

Lumi Lumi

Routaraja (t=0 oC)

Epätasainen routanousu rikkoo rakenteen
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(7B) Routiva piha-alue päällystetään - esimerkkiratkaisu

Routiva pohjamaa

-

Lumi Lumi

Riittävät rakennekerrokset
Routaeriste EPS 120 Routa
                    EPS 200 Routa
                      EPS 300 Routa
Salaojitus tarvittaessa

Routaraja (t=0 oC)


