
AN/Grano Oy/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2018   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 38964  tuotetieto  –  1

RST-valesokkelikenkä
Transpordix OÜ

RT 38964
395 Talo 2000
441 Talo 90 
J  SfB

tuotetieto
lokakuu 2018

1 (1)

AN/Grano Oy/Rakennustieto Oy   www.rakennustieto.fi   © Rakennustietosäätiö RTS sr 2018   Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT tuotetieto
RT CAD/BIM

VALMISTUS, MYYNTI JA NEUVONTA

Transpordix OÜ
www.valesokkeli.fi
info@valesokkeli.fi
myynti@valesokkeli.fi

1960-1990 -luvuilla rakennetuissa kiin-
teistössä käytettiin valesokkelirakennet-
ta, joka näyttää ulkoapäin normaalilta 
perustukselta, mutta sisäpuolella raken-
nuksen puurunko alkaa maanpinnan 
tasosta tai sen alapuolelta. Tyypillinen 
tällainen rakennus on tiiliverhoiltu, loi-
va harja- tai tasakattoinen, ulkopuolen 
maanpinnan ja sisäpuolen lattian kor-
keusero on olematon. Tällaista rakenne-
ratkaisua käytettiin myös harkkoperus-
taisissa 1980-1990 -luvun taloissa.

VALESOKKELIKENKÄ
Valesokkelikenkä on tarkoitettu valesokke-
lirakenteen poistokorjaukseen. Valesokkeli-
rakenne poistuu kokonaan. 

• Helppo ja nopea asentaa.
• Valesokkelikenkä käy kantaviin- ja väli-

seiniin.
• Korkeussäädettävä.
• Patentoitu ja kotimainen tuote.
• Voidaan ns. läpivalaa.

Valesokkelirakenteen ongelmat ja haitat
• Kosteus- ja homeongelmat vaikeasti ha-

vaittavissa.
• Tunkkainen sisäilma, esim. maakellari-

mainen tai makea tuoksu.
• Terveysongelmia: jatkuva nuha, päänsär-

ky, korvatulehduskierre, hengityselinsai-
raudet, ihottuma.

• Lahonneet ja homehtuneet alaohjaus-
puut/runkotolpat.

• Salaojitus ja sadevesiviemäröinti kan-
nattaisi myös uusia, ettei ongelmia tulisi 
lisää.

Ratkaisu ongelmiin on valesokkelikenkä!
• Vähintään 5...6 kertaa nopeampi kuin 

vanha menetelmä.
• Säästöä työajoissa, seinää avataan vain 

1200 mm.
• Sisäkatto ja lattiamateriaali säilyvät ehjä-

nä, lisätukia ei tarvita.
• Betonirakenteet voidaan puhdistaa/de-

sinfioida perusteellisesti.
• Voidaan nostaa/suoristaa seinää.

Pelti RST AISI 304, 
paksuus 2 mm

Putket RST AISI 304, 
ø16 x 1,5 mm
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Valesokkelikengän koekuormituksen testaus ja standartoinnit
Valesokkelikengän koekuormitustesti suoritettiin Seinäjoen Ammattikorkeakoulun ra-
kennustekniikan laboratoriossa. Testissä suoritettiin kolme koetta. Kaikki kokeet ylittivät 
80 kN murtokuorman. Eli yksi valesokkelikenkä kantaa 80 kN (8157,73 kg) kuorman.
Valesokkelikengällä on CE-merkki ja se täyttää EN ISO 3834-2:2005, ISO 140001:2004, ISO 
9001:2008 ja EN 1090-1:2009+A1:2011 standardit.

Myynti: arkisin klo 8.00-16.00
Puhelin +372 650 1808 ja +358 400 854 046
Neuvonta: arkisin klo 8.00-16.00
Puhelin +358 40 969 5709

Valesokkelikengän asennus:

• Valesokkelikenkä asennetaan 
paikoilleen kiristämällä mutterit niin, 
että kenkä alkaa kantamaan runko-
tolpan kuormaa. Valesokkelikengän 
yläpää kiinnitetään runkotolppaan 
ruuvaamalla.

• Suoritetaan desinfiointi.

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

Valesokkelikenkä

Kuva 1
Villa ja tuulensuojalevy

Runko ja alaohjauspuu

Betonilattia

Styrox

Salaojaputki

Yleinen valesokkelirakenne:

• Maanpinta ja lattianpinta samassa 
tasossa.

• Alaohjauspuu ja runko alkavat lattian 
ja maanpinnan alapuolelta.

• Huonosti toimiva salaojitus.
• Maanpinta liian korkealla ja yleensä ei 

kallistu talosta pois päin.
• Puutteellinen sadevesiviemäröinti.

Valesokkelirakenteen purkaminen:

• Purku ja asennustyöt aina yksi 
runkotolppa kerrallaan, tällöin ei 
tarvita lisätuentaa.

• Seinärakenteesta poistettu alaohjaus-
puu, runkotolppa ja tuulensuojalevy.

• Runkotolpan katkaisukorkeus enimmil-
lään 250 mm poteron pohjasta.

• Puhdistetaan kaikki orgaaninen 
materiaali pois huolellisesti.

Kuva 2

Valesokkelikengän asennus:

• Valesokkelikenkä asennetaan 
paikoilleen kiristämällä mutterit niin, 
että kenkä alkaa kantamaan runko-
tolpan kuormaa. Valesokkelikengän 
yläpää kiinnitetään runkotolppaan 
ruuvaamalla.

• Suoritetaan desinfiointi.

Kuva 3

Valesokkelikenkä

Valesokkelikengän asennus:

• Asennetaan eristelevy pystyyn 
poteron ulkoreunalle ja vaakaan 
poteron pohjalla.

• Asennetaan höyrynsulkumuovi jos 
on, siten että muovin alareuna jää 
valun sisään noin 100 mm ja loppu 
riittää seinälle.

• Potero valetaan esim. betonilla 
lattiapinnan tasoon.

• Varmista foam-levyn ja tuulensuojale-
vyn tiivistys esim. uretaanivaahdolla.

Kuva 4

Kuva 5Valesokkelikengän asennus:

• Valmis valesokkelikengällä suoritettu 
korjaus. Rakenne vastaa nykypäivän 
eristeharkkoperustusta.

• Samalla pitää varmistaa, että tiiliver-
hoilun takana pääsee ilma liikkumaan. 
Toiseksi alimman tiilirivin pystysaumat 
avataan (kaksi kiinni, yksi auki, kaksi 
kiinni jne.) koko talon ympäri.


