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Perustuksiin ja alapohjiin 
liittyvien kosteus- ja 

homevaurioiden 
korjaaminen käytännössä 

 



Tavoite 

• Kosteus- ja hometalkoot projektin yhteydessä on 
laadittu riskirakennekortteja. 

• Ohjeita korjaustavoista kortissa esitettyihin 
riskirakenteisiin ei ole laadittu. 

• Lopputyö perustuu omiin kokemuksiini siitä, 
miten perustuksiin liittyviä riskirakenteita on 
korjattu. 

• Ohjekirjan laatiminen yksittäiselle kuluttajalle ja 
pienille taloyhtiöille korjaushankkeiden 
ymmärtämistä varten. 

 



Yleistä 

• Haasteellista on arvioida kosteus- ja 
homevaurioituneen rakennuksen 
korjauskustannuksia ja verrata niitä talon 
nykyiseen arvoon. 

• Mikäli korjauskustannukset ovat yli 70 % 
kiinteistön arvosta, on jo kyseenalaista 
kannattako se korjauttaa. 

• Toinen kysymys on, miten paljon kosteus- ja 
homevauriot vaikuttavat asuinrakennuksiimme, 
jotka ovat ns. kansallisvarallisuuttamme. 



”Hyvä rakennustapa” 

• Hyvän rakennustapa määritellään seuraavasti: 
  
• Maankäyttö- ja rakennuslain (Ympäristöministeriö, Maankäyttö- ja rakennuslaki) §117 on esitetty 

rakentamiselle asetettuja vaatimuksia seuraavasti: 
 

• ”117 §  Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 
• Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää kauneuden ja 

sopusuhtaisuuden vaatimukset. 
• Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä 

rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää siihen yleisesti 
ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huomioon ottaen 117 a–117 g §:ssä 
tarkoitetut olennaiset tekniset vaatimukset. (21.12.2012/958) 

• Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muunneltavissa 
sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sellaisten henkilöiden 
käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. 

• Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä 
rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien 
turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. 

• Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132


Kosteusrasitus 



Kosteusvaurioiden syyt 

• Perustuksiin ja alapohjiin liittyvien vaurioiden 
pääsääntöinen syy on maassa oleva kosteus, 
valumavedet, pohjavedet, sadevedet ja 
kosteuden kapillaarinen siirtyminen rakenteissa. 

• Pääsääntöisesti perustuksiin liittyvien 
riskirakenteiden vaurioiden korjauksissa syyn 
poistaminen alkaa rakennuksen salaojien 
uusimisella. 

• Muut syyt (putkivuodot, ym). 



Syyn poistaminen 
(”Perustusten ja perusmuurien veden – ja 
kosteuseristys” RT-kortti 83-10955 , 2009 



Sadevesiputki (umpiputkea) 

Salaojaputki ja sen alla on 

suodatinkangas ja perusmaa. 

Routaeristyslevy asennetaan 

vaakaan ja putket jäävät levyjen 

alle. Näin estetään putkien 

jäätyminen. 

Eristelevy asennetaan siten että se 

kallistaa poispäin rakennuksesta. 





 





Valesokkeli, historia 

RT -ohjekortissa no 820.1 ”Ulkoseinän alaosat” vuodelta 1957 on esitetty 
valekokkelirakenteen tyyppiesimerkkejä (820.1 ”Ulkoseinän alaosat” , 1957) 



Kosteus- ja hometalkoot projektin yhteydessä laadittu 
riskirakennekortti 



Korjaustapoja 

 1. Lamox Oy Termopalkkikenkä ja Termopalkki 
2. Valesokkelikenkä  
3. Muuraamalla 



Lamox Oy 
 
Muottikolmio Oy 
Tullinpultti Oy 









Valesokkelikenkä 



Kellarillinen talo, historia 
RT ohjekortti 813.511 ”Kellarin seinä 
betonireikätiilestä”, 1961 



Riskirakennekortti 



Korjaaminen, RT- kortti vuodelta 1999 





Viistevalu anturan ja sokkelin väliin. Alaosan 
bitumihuopaeristys 



Pintavesien ohjaus kumimaton avulla 



Kantava väliseinä, historia 



Riskirakennekortti 

 



Korjaus 



Valesokkelikengällä tehty korjaus 

 



 
PUUKOOLATU LATTIA BETONILATAN PÄÄLLÄ, historiaa 

 
RT -ohjekortti 820.1 ”Puuseinän alaosat” , 
1957 



Riskirakennekortti 



Korjaustapoja 

RT 80-10712 ”Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot”, 
1999 



Seinät on kengitetty, pohja eristetty ja valmistelut 
lattian valua varten olivat käynnissä 



Maapohjan alipaineistus rakennuksen alla 

 



  
TUULETTUVAT ALAPOHJAT, historia 

  RT -ohjekortti 832.2 ”Puupohjat” , 1947 



Riskirakennekortti 



Korjaustapa 



Tuulettuva alapohja puurakenteisena 



KORJAUSKUSTANNUKSET 

Korjaustyössä tulee aina varautua 20 
% lisä- ja muutostöihin. 

Yllätyksiä tulee aina! 



Korjattava rakenne Hintaan vaikuttavia tekijöitä Korjauskusta
nnus 
±20 % 

Matalaperusteisen 
talon (noin 120 m²) 
salaojittaminen ja 
sokkelin eristykset 
pääkaupunkiseudulla 

Tontin koko, kaivetavan maan laatu esim. 
kivisyys, rakennusjätteet, kallio ja kivet. 
Maanpintojen muotoilu (pihan pintarakenteet), 
terassit ja pihalaatoitukset. 

25.000-30.000 
€ 

Kellarillisen talon 
salaojittaminen ja 
sokkelin eristykset ( 
100 m2) 

Tontin koko, kaivettavan maan laatu esim. 
kivisyys, rakennusjätteet, kallio ja kivet. 
Kellarin seinien kunto, maanpintojen muotoilu, 
terassit ja pihalaatoitukset. 

35.000 -40.000 
€/ talo 

Valesokkelirakenteise
n ulkoseinän 
”kengittäminen” 

 Rakennustapa, säilytettävät rakenteet 
(tehdäänkö korjaus vain seinän alaosaan vai 
uusitaanko koko seinän eristykset, höyrynsulku 
ja levytykset).  
Sähköasennusten uusiminen ja pintamateriaalit. 

600 -1.000 €/ 
jm 

Kantavan väliseinän 
alaosan uusiminen 

Alapohjan rakenne (tehdäänkö samaan aikaan 
alapohjan korjaus vai onko kyse 
kaksoisbetonilaatasta) 
Sähköasennukset ja pintamateriaalit. 

400 -700 €/jm 

Betonilaatan päällä 
olevan 
puurakenteisen 
lattiarakenteen 
korjaaminen 

Korjaustapa, pintamateriaalit, LV-tekniikan 
lisäykset (esim. lattialämmityksen lisääminen), 
kapillaarisen kosteuden nousu, pohjaveden 
korkeus ja peruslaatan paksuus sekä 
mahdollinen pinnoite (esim. kreosootti) 

500 -1.000 
€/m2 

Tuulettuvan 
alapohjan korjaukset 

Puurunkoisen alapohjan eristeiden vaihto 
voidaan tehdä yläkautta tai alakautta. Yläpuolelta 
tehty korjaus on kuitenkin yleensä kalliimpaa 
kuin alakautta. 
Tuulettuvan alapohjan korjauskustannuksiin 
vaikuttaa tuuletustilan korkeus ja alapohjan 
maamassan koostumus (saven poisto 
alapohjasta on huomattavasti kalliimpaa kuin 
hiekan). 

400-900 €/m2 

 



Esimerkkitalon korjauskulujen laskenta 

Esimerkkirakennuksen korjauskustannusarvio 100 m² omakotitalo 

Matalaperustus, valesokkeli, betonilaatan päällä on puukoolattu lattia ja villaeristys. 

Korjaustoimenpide Määrä Yksikkö €/ yksikkö Yhteensä 

Rakennuksen salaojitus ja sokkelin eristys sekä routasuojauksen 

rakentaminen talon ympärille 45 jm 450               20 250,00 €  

Rakennuksen puurungon kengittäminen 41 jm 650               26 650,00 €  

Puurakenteisen alapohjan korjaaminen kaksoisbetonilaataksi 100 m² 750              75 000,00 €  

Radonkuopan ja imurin rakentaminen 1 kpl 3500                 3 500,00 €  

Korjauskustannukset  yhteensä                    125 400,00 €  



Kannattaako korjata 
 

• Perustiedot: valesokkeli, alkuperäiset salaojat ja puukoolattu lattia betonilaatan päällä. 
 
• Keravalla omalla tontilla -70 luvulla remontoimattoman talon keskihinta on nykyisin noin 1800 

€/m²,jolloin 100 m² talo maksaa noin 180.000 €. Tähän lisäten perustuksiin liittyvät korjaukset 
180.000 + 125.400 € = 305.400 €. Tässä on olettamus, että talon katto, putket yms. osat ovat vielä 
kunnossa tai uudistettu lähiaikoina. 
 

• Uuden talon rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 2.500 € / m² + tontti 600 m², e= 0,25, 
rakennusoikeuden hinta noin 600 €/ m² = 90.000 €. Uuden talon rakentamiskustannukset noin 
340.000 €. 

 
• Vanhan rakennuksen korjauksissa jää aina riski vanhoista rakenteista joita joudutaan jättämään 

rakenteiden sisään. 
 
• Uudisrakentamisella saavutetaan pääasiassa hyväkuntoinen ja arvonsa paremmin säilyvä rakennus 

kuin vanhaa rakennusta korjaamalla. 
  



Kiitos 

• Perheelle ja ystäville 

• Matti ja Sirpa Eklund, Matti Eklund Oy 

• Rakennustoimisto Nousiainen Oy, Juha 
Nousiainen 

• Asiakkaille, jotka ovat uskoneet, että heidän 
kiinteistönsä voidaan korjata 

• Lopputyön ohjaajille Sauli Paloniitylle ja Matti 
Eklundille 

 

 


