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TIIVISTELMÄ  

Oulun ammattikorkeakoulu 
Rakennusalan työnjohdon tutkinto-ohjelma, talonrakennus 
 
 
Tekijä: Akseli Närä 
Opinnäytetyön nimi: Kosteusvaurion korjaussuunnitelman laatiminen 
Työn ohjaaja: Martti Hekkanen 
Työn valmistumislukukausi ja -vuosi: Syksy 2018          Sivumäärä: 23 + 9 liitettä 
 
 
Työn aiheena on omakotitalon kellarista löytyneen kosteusvaurion korjaus ja 
sen vaihtoehtolaskenta. Tavoitteena on löytää vaihtoehtolaskennan avulla kus-
tannustehokkain korjaustapa korjaukselle. 
 
Työssä laadittiin korjaussuunnitelma talon kellarista löytyneeseen kosteusvauri-
oon. Vaihtoehtolaskennan vertailu tapahtuu materiaalien ja työn kustannuksien 
osalta. Vaihtoehdoiksi valikoitui Finnfoamin valmistama CW-300 eristelevy ja 
Isodrän-eristelevy. Näillä levyillä saadaan suoritettua samanaikaisesti perustuk-
sien vedeneristys ja lisälämmöneristys.  
 
Kustannus eroja löytyi vaihtoehtojen välille. Vaihtoehtojen työmäärä ajallisesti 
oli lähes sama, mutta Finnfoam-järjestelmällä on vähemmän työvaiheita kuin 
Isodränillä. Materiaalikustannuksissa Finnfoam on edullisempi, kuin Isodrän. 
Huomioitavaa on, että jos eristyskorkeus ylittää 2.5 m saattaa Isodrän-järjestel-
mällä tekeminen tulla halvemmaksi, koska Finnfoam CW-300 -levy on saata-
vissa vain 2,5-metrisenä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: kosteusvauriot, vedeneristys, lämmöneristys, kustannukset
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1 JOHDANTO 

Työn kohteena on 1967 rakennettu tiilirakenteinen omakotitalo, jossa on kolme 

kerrosta: 1. krs, kellari ja kylmä ullakko. Työn tavoitteena on esittää yksittäisen 

korjauskohteen vaihtoehtolaskenta kuntotutkimuksessa löytyneeseen kellarin 

seinän kosteusvaurioon. Samalla talon kellarikerrokseen haluttaisiin lisää läm-

möneristettä lämmitysenergian pienentämiseksi. 

Tämä korjaussuunnitelma sisältää korjauskohteen korjaustapaselosteen, raken-

nepiirustuksen korjatusta rakenteesta, hankintaluettelon, työmenekkilaskennan, 

yleisaikataulun, kustannusarvion ja laadunvarmistusohjeen. 

Työn aihe valikoitui, kun talon asukkaat kyllästyivät joka keväiseen veden vuo-

tamiseen kellariin. Määränä vesi ei ole valtava, mutta huoneen on työhuoneena 

ja vesi estää siellä työskentelyn. Osasyynä oli myös saada lämmitysenergian 

määrä pienemään.  

Työn aihe vastaa rakennusmestarin työnkuvaa. Asiakas tulee ongelman kanssa 

ja haluaa siihen korjauksen. Työ sisältää työn suunnittelun, kustannuslasken-

nan ja oikeassa tilanteessa urakasta neuvottelun asiakkaan kanssa ja urakan 

suorittamisen. 
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2 KORJAUSKOHDE 

Korjauskohteena on vuonna 1967 rakennettu pääosin tiilirunkoinen omakotitalo. 

Pohjapinta-alaa talossa on noin 160 m², jotka ovat kahdessa asuinkerroksessa. 

Rakennuksessa on myös kylmä vintti, joka toimii varastona. Kellarikerroksen 

seinät ovat raudoittamatonta betonia kahdessa kuoressa, joiden välissä on ker-

ros mineraalivillaa. Talolle oli hankittu paria vuotta aikaisemmin piirustukset, 

joita oli käytetty lähinnä suuntaa antavana mallina rakennusvaiheessa. Alkupe-

räisiin piirustuksiin on tehty rakennusvaiheessa jonkin verran muutoksia, lä-

hinnä parin kellarikerroksen seinän kohdalla. Kuvassa 1 on päivitetty versio ra-

kennuksen 1. kerroksen pohjapiirroksesta.  

 

KUVA 1. 1. kerroksen pohjapiirros 

 

Seinissä on kaksinkertainen tiili, joiden välissä on kerros mineraalivillaa. Pää-

tyseinissä ulompi tiilikerros on vaakasuorassa, toisin kuin sivuseinillä, joissa 

molemmat tiilikuoret ovat syrjällään. Kuistin seinät ovat syrjällään muurattua 

tiiltä, joiden ulkopuoli on rapattu ja sisäpuoli on puupaneelia. Sivuseinät on 

myös roiskerapattu kuistin seinien lisäksi. 
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KUVA 2. Talon julkisivu koillisesta 

 

Rakennusta on remontoitu pariin otteeseen. Kellarin saunatilat on uusittu 1990-

luvun alussa ja vuosituhannen vaihteessa kellariin on tehty työhuone ja 1. krs:n 

keittiö on remontoitu. 

Rakennukseen on tehty kuntotarkastus tätä työtä varten. Siinä havaittiin melko 

paljon pieniä korjaustarpeita, jotka eivät ole ajallisesti kiireellisiä korjauksia. 

Kuntotarkastuksessa löytyi yksi merkittävä korjauskohde, kellarikerrokseen ke-

väisin tuleva vesi pohjoisen puolella olevasta seinästä. Tämän ongelman syylli-

nen on todennäköisesti jo monia vuosikymmeniä vanha, sillä rakennusvai-

heessa maatäytön aikana toinen betoniseinän kuorista painui maan massan 

vaikutuksesta toista kuorta kohti. Tätä yritettiin oikaista valamalla betonia kuo-

rien väliin, ilmeisesti ajatellen, että betoni kuorien välissä kumoaa maamassan 

paineen vaikutuksen. Ajan saatossa seinään on tullut halkeama. Ongelma voi-

daan hahmottaa tiiliseinällä kuva 2:ssa. Ongelmakohta on kahden alaosan ikku-

nan välissä maan alla. (Liite 1) 

Kuntotarkastusta tehdessä on käytetty Martti Hekkasen Pientalon kuntoarvio  

-kirjaa ohjenuorana. Kirjassa käydään läpi kaikki tärkeät ja vähemmän tärkeät 
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asiat, jotka vaikuttavat pientalojen kuntoon ja rakennuksien ikääntymiseen. (1, 

s.50.) 

Kuntotarkastuksen perusteella taloon tulee uusia talon kellariseinien vedeneris-

tys ja salaojajärjestelmä, koska vanha vedeneristys ja salaojajärjestelmä eivät 

toimi. Talon katolle vievät tikkaat on uusittava niiden huonokuntoisuuden takia 

ja katolle tulisi asentaa kulkusillat. Rakennuksen ulkopinnan tiilipinnat tulisi 

pestä ja rapatut osat julkisivusta tulisi maalata uudelleen. 
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3 KORJAUSTAPASELOSTE 

Korjaukseen kuuluu kellarin seinien veden- ja lämpöeristäminen sekä tarvitta-

essa uusien salaojaputkien tai koko järjestelmän asentaminen. Eristystyö tapah-

tuu Finnfoam CW300 -eristejärjestelmällä tai Isodrän-järjestelmällä. Molemmille 

järjestelmille on laskettuna kannattavuus materiaalikustannuksilla ja työllä. Tar-

kat työvaiheet löytyvät menekkilaskennan osiosta. 

Korjaus aloitetaan kaivamalla maa-aines pois seinän vierestä, sen verran, että 

kaivuu on turvallinen ja siinä mahtuu työskentelemään. Kaivuun yhteydessä ta-

loon uusitaan salaojajärjestelmä. Seinästä puretaan pois vanha patolevyillä to-

teutettu vedeneristys.  

Seuraavaksi aloitetaan eristejärjestelmän mukaiset työt. Työssä verratut järjes-

telmät poikkeavat jonkin verran toisistaan. Kaivuun valmistuttua seuraavaksi 

käydään anturan ja seinän eristämisen kimppuun. Anturan ja seinän eristämi-

nen suoritetaan rakennustavan mukaisella tavalla. Anturan ja perusmuurin eris-

tämisen jälkeen asennetaan salaojat suodatinkankaalla ja salaojasepelillä va-

rustettuna. Kun seinän eristys on tehty ja salaojat ja -kaivot asennettu, voidaan 

aloittaa kaivuun täyttäminen.  

Kaivuutyön turvallisuuden kanssa on oltava tarkkana, jotteivat kaivannon seinät 

ala sortumaan kaivantoon. Kaivannon seinät on kallistettava maa-aineksen mu-

kaisesti niin, että tiiviimpi aines tarvitsee vähemmän kallistusta kuin löysä. Tä-

män kohteen maa-aines on keskitiivistä moreenia, jolla on tukemattomassa kai-

vannossa kahden metrin syvyydessä suositeltu kaltevuus 2:1. (2, s. 16.) 
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4 RAKENNEPIIRUSTUS 

4.1 Finnfoam CW-300 -järjestelmä 

Anturan päälle ja jonkin matkaa seinälle tulee bitumikermi, jonka päälle tulevat 

Finnfoam CW-300 -eristelevyt. Salaojaputki tulee asentaa vähintään anturan 

alapinnan korkeuteen. Salaojan ympärille ja anturan edustalle tulee laittaa sala-

ojasepeliä, joka tulee kietoa suodatinkankaaseen, joka estää hienomateriaalin 

pääsyn salaojaan. Kuvassa 3 on poikkileikkaus rakenteesta. Tarkat tiedot ja oh-

jeet levyistä ja niiden asentamisesta löytyvät valmistajan sivuilta. 

 

KUVA 3. Finnfoam eristejärjestelmä 

https://www.finnfoam.fi/kayttokohteet/perustukset/kellarin-seina/
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4.2 Isodrän-järjestelmä 

Anturan päällys tulee viistota laastilla tai betonilla, sen jälkeen antura päällyste-

tään Isodrän-eristelevyillä. Anturan yläpuolelle tulee asentaa muovikelmu, jotta 

ylhäältä tuleva kosteus ohjautuu anturasta pois salaojaan. Seinään asennetaan 

eristelevy, jonka yläpäähän asennetaan vettä pois seinästä ohjaava peitelista. 

Samoin kuin Finnfoam-järjestelmässä salaojan ympärille tulee salaojasepeli tai  

-sora, joka ympäröidään suodatinkankaalla. Kuvassa 4 näkyy Isodrän-järjestel-

män rakenteen poikkileikkaus. Tarkat tiedot ja ohjeet levyistä ja niiden asenta-

misesta löytyvät valmistajan sivuilta. 

 

 

KUVA 4. Isodrän-järjestelmä 

http://www.isodran.fi/
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5 HANKINTALUETTELO 

Tässä luettelossa on eriteltynä erikseen näiden kahden eri menetelmän tarvik-

keet. Luettelo sisältää tarvikelistan, jossa on tarvikemäärät. Tarvittaessa tarkat 

määrät ja kustannukset löytyvät kustannusarvio-osiosta. Hankinnat tapahtuvat 

ennen rakennustyön alkamista, ja kaikki tarvikkeet tilataan rakennuspaikalle 

juuri ennen työn aloittamista, jotta rakennustarvikkeet ovat asukkaiden tiellä 

mahdollisimman vähän aikaa ja varastointitilan vähyyden takia. 

5.1 Finnfoam CW-300 

Finnfoam-järjestelmän hankintaluettelo on seuraavanlainen: Finnfoam CW-

300 110 m², butyyliteippi 50 m, bitumikermi 43 m², butyylimassa 19 kpl 600 

ml/kpl, salaojaputki 50 kpl, salaojakaivo 6 kpl, suodatinkangas 400 m², salaoja-

sora 55 tn, routaeriste 110 m². 

5.2 Isodrän 

Isodrän-järjestelmän hankintaluettelo on seuraavanlainen: Isodrän-levy 110 m², 

betonilaasti 8 säkkiä, 25 kg/säkki, höyrynsulkumuovi 25 m², eristekiinnike 200 

kpl, peitelista 15 kpl L=3000 mm, peitelistan kiinnike 2 pak. 200 kpl/pakkaus, 

salaojaputki 50 m, salaojakaivo 6 kpl, suodatinkangas 400 m², salaojasora 55 

tn, routaeriste 110 m². 
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6 TYÖMENEKKI 

Työ- ja materiaalimenekit ovat eriteltynä työvaiheittain ja rakenneratkaisuineen. 

Laskuissa käytetään lyhennettä tth, joka tarkoittaa työntekijätuntia. 

6.1 Kaivuutyö 

Maaperä kohteen ympärillä on keskitiivistä moreenia, jonka kaivuluokka on M2. 

Kaivanto toteutetaan tukemattomana kaivantona, jossa kaivannon luiskakalte-

vuus tulee olla enintään 2:1, kun kaivuusyvyys on enemmän kuin 2 metriä. 

Maata poistetaan talon ympäriltä 147 m³ktr. Kaivinkoneeksi on valittu KKH17, 

jonka menekki on 0,019 kone-h/m³ktr. Kaivuuajaksi tulee 0,019 kone-h/m³ktr x 

147 m³ktr = 2,793 konetuntia, eli pyöristettynä 2 tuntia ja 50 minuuttia. (2, s.3.) 

6.2  Sokkelin eristys 

Talossa on ennestään jo asennettuna patolevyistä rakennettu vedeneristys, 

joka ei toimi. On mahdollista, ettei perusmuuria jouduta puhdistamaan, mikäli se 

ei ole kaivuun jäljiltä maa-aineksen peitossa. 

6.2.1 Finnfoam CW-300 

Ennen levyjen asentamista laitetaan anturan ja perusmuurin ulkopinnan ala-

osaan bitumikermi ohjaamaan ylhäältä tuleva kosteus salaojaan. Eristeen 

määrä on 45 m², työmenekki sille on 0,133 tth/m². 45 m² x 0,133 tth/m² = 5,985 

tth. Koska suorite on alle 50 m², kertoimeksi tulee 1,1, joten työnmääräksi tulee 

pyöreästi 6,6 tth. (3, s.3) 

Itse levyjen asentamisen määrä on 110 m². Koska eristeelle ei ole omaa me-

nekkikerrointa, on laskelmissa käytetty seinän eristämistyö kerrointa, joka on 

0,07 tth/m². Menekiksi tulee 110 m² x 0,07 tth/m² = 7,7 tth ja suoritekertoimen 

ollessa 1,07 tulee menekiksi 7,7 tth x 1,07 ≈ 8,25 tth. (4, s. 4) 

Työvaiheen kokonaismenekiksi tulee 6,6 tth + 8,25 tth = 14,85 tth ≈ 15 tth. 
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6.2.2 Isodrän 

Ensiksi anturan päällystä pitää muurata laastilla vinoksi, jotta mahdollinen yl-

häältä tuleva kosteus vierii pois anturan päältä salaojaan. Tarkkaa määrää laas-

tille ei ole tiedossa anturan mittatietojen puutteen vuoksi, mutta laastia menee 

korkeintaan puoli kuutioita, olettaen, että antura ulottuu perusmuurista ulospäin 

maksimissaan 20 cm. Laastin määrästä riippuen tämä vaihe vie aikaa n. 2–3 

tth. 

Kun laasti on kuivunut, voi alkaa levyjen asennus. Isodrän-levyjen asennus-

määrä on samat 110 m², mutta levyt kiinnitetään porattavilla kiinnikkeillä, joka 

nostaa se kertoimen 0.11 tth/m²:iin, joten 110 m² x 0,11 tth/m² = 12,1 tth. Suori-

tekertoimen 1,07 jälkeen ajaksi tulee 12,947 tth ≈ 13tth. (4, s.4) 

Vinossa olevien levyjen väliin tulee asentaa muovikerros, joka ohjaa ylhäältä tu-

levaa vettä pois anturasta salaojaan. Tässä on käytetty höyrynsulkumuovin 

asennuskerrointa, joten työajaksi tulee 0,02 tth/m² x 25 m² = 0,5 tth. (3, s.4) 

Yhteensä koko eristystyövaihe Isodrän-menetelmällä kestää 2 tth + 13 tth +0,5 

tth = 15,5 tth. 

6.3 Salaojitus ja täyttö 

Salaojitusta tulee talon ympärille 50m sekä kaivot, joita tulee joka ulkonurkalle, 

yhteensä 6 kappaletta. Putkilla ja kaivoilla kertoimet ovat 0,1 tth/m ja 1 tth/kpl. 

Työajaksi tulee putkien asentamiselle 0,1 tth/m x 50 m = 5tth ja kaivoille 1tth/kpl 

x 6 kpl = 6 tth. Kokonaisaika salaojien asentamiselle on 5 tth +6 tth = 11 tth. (5, 

s.2) 

Täyttö tapahtuu perusmuurin vierustäyttönä siten, että ensiksi täytetään sala-

ojan ympärystä suodatinkankaalla vuorattuna. Salaojasoraa menee vierustäyt-

töön 24m³rtr, joten soraa tulee ostaa 24 m³rtr x 0,9 x 0,72 = 37 m³itd ja kuitu-

kangasta 360m². (6, s.13)  

Salaojasoralla täyttö kestää 24 m³rtr x 0,058 tth/m³rtr =1,392 tth. Kuitukankaan 

asennukseen menee 0,004 tth/m² x 360 m² = 1,44 tth. Loput täytöstä tapahtuu 

alkuperäisellä maa-aineksella, jossa aikaa kuluu 
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123 m³rtr x 0,058 tth/m³rtr = 7,134 tth. Tämän täytön yhteydessä pitäisi tehdä 

myös maatäytön tiivistys, mutta se jätetään tekemättä rakennuksen betonin 

huonon laadun ja raudoituksen puutteen takia. Yhteensä tälle vaiheelle tulee 

ajaksi pyöreät 10 tth. (6, s.4) 

Täytön loppuvaiheessa suoritetaan routaeristeen asentaminen. Asentamisen 

kerroin on 0,17 tth/m² ja routaeristettä asennetaan 110 m², joten ajaksi tu-

lee0,17 tth/m² x 110 m² = 18,7 tth ≈ 19 tth. (4, s.4) 

6.4 Kokonaismäärät 

Kun työmäärät on saatu laskettua, voidaan niitä verrata keskenään, kuten on 

tehty taulukko 1:ssä. Yhteenlaskettuna urakan kokonaismääräksi on tullut: 

TAULUKKO 1. Urakan kokonaismäärät 

 Finnfoam CW-300 Isodrän 

Kaivu 2.8 tth 2.8 tth 

Eristys 15 tth 15,5 tth 

Täyttö ja salaojitus  21 tth 21 tth 

Routaeristys 19 tth 19 tth 

Yhteensä 57,8 tth 58,3 tth 

 

Isodrän-järjestelmällä tekeminen kestää lähes saman ajan, kuin Finnfoam-jär-

jestelmä kokonaismäärä työtunneissa. Eroa näiden välillä on vain puolituntia. 
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7 AIKATAULU 

Aikataulut eivät poikkea toisistaan huomattavaa määrää niiden samansuurui-

suuden takia, mutta toisessa on enemmän työvaiheita kuin toisessa. Molem-

milla menetelmillä työmenekiksi tulee pyöreät 34 tth, joka mahtuu alle viikon 

työmääräksi.  

Aikataulun kannalta ratkaisevimmat vaiheet ovat eristeen asentaminen, salaoja, 

täyttö ja routaeristeen asentaminen. Eristeen asentamista voidaan nopeuttaa li-

säämällä henkilöitä tekemään kyseistä työtä. Samoin tapahtuu erityisesti routa-

eristeen asentamisessa. Routaeristeen asennuksessa lisäkäsiparit ovat erittäin 

hyödyllisiä, koska työtä voi lähteä aloittamaan lähes mistä vaan, toisin kuin sei-

nän eristämissä, jossa joutuu asentamaan lineaarisesti eteenpäin yhdestä tai 

kahdesta asennuskohdasta. 

Salaojatyövaiheessa ei voi kovinkaan paljon säästää aikaa muuten kuin palk-

kaamalla toinen kaivinkone työmaalle, sillä kaivinkone on tärkeä osa salaoja-

osien asentamista. Täytön työajalle ei voi tehdä oikeastaan mitään kasvatta-

matta rakennusprojektin budjettia. Mikäli salaojien asentamisessa on käytetty 

lisäkoneita, on sama käyttää niitä lisäkoneita täyttötyön nopeuttamiseksi. 

Alla olevissa kuvissa 5 ja 6 on korjausmenetelmät sijoitettu aikatauluksi, jossa 

ne on lajiteltu päävaiheittain mustalla ja niiden alle jaoteltuna osavaiheittain har-

maalla. Kuva 5 käsittelee Finnfoam-järjestelmää ja kuvassa 6 on Isodrän-mene-

telmällä totetutettavan korjauksen aikatalulu. 

 

KUVA 5. Finnfoam-järjestelmän aikataulu 

Työryhmä        Ma            |           Ti |               Ke                     |                    To                      |              Pe               |

tth 2 tt            | |                                         |                                               |               |

Kaivuu 2,8 x            | |                                         |                                               |               |

Finnfoam 15 7,5 |                                         |                                               |               |

Bitumikermi 6,6 3,3            | |                                         |                                               |               |

Levyn asennus 8,25 4,125            | |                                         |                                               |               |

Salaoja 11 5,5            | |                                         |                                               |               |

Putket 5 2,5            | |                                         |                                               |               |

Kaivot 6 3            | |                                         |                                               |               |

Täyttö 9,9 8,5            |                                                |               |

Salaojasora 1,4 0,7            | |                                         |                                               |               |

Kuitukangas 1,4 0,7            | |                                         |                                               |               |

Konetäyttö 7,1 x            | |                                         |                                               |               |

Routaeristys 19 9,5            | |                                         |               |

57,7 33,8            | |                                         |                                               |               |
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KUVA 6. Isodrän-järjestelmän aikataulu 

Työryhmä  Ma                   |        Ti                 |               Ke                    |                  To                      |         Pe               |

tth 2 tt                           |                 |                                        |                                             |               |

Kaivuu 2,8 x                           |                 |                                        |                                             |               |

Isodrän 15,5 7,75                 |                                        |                                             |               |

Anturan viistous 2 1                           |                 |                                        |                                             |               |

Levyjen asennus 13 6,5                           |                 |                                        |                                             |               |

Muovin asennus 0,5 0,25                           |                 |                                        |                                             |               |

Salaoja 11 5,5                           |                                        |                                             |               |

Putket 5 2,5                           |                 |                                        |                                             |               |

Kaivot 6 3                           |                 |                                        |                                             |               |

Täyttö 9,9 8,5                           |                 |                                             |               |

Salaojasora 1,4 0,7                           |                 |                                        |                                             |               |

Kuitukangas 1,4 0,7                           |                 |                                        |                                             |               |

Konetäyttö 7,1 x                           |                 |                                        |                                             |               |

Routaeristys 19 9,5                           |                 |                                        |               |

58,2 34,05                           |                 |                                        |                                             |               |
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8 KUSTANNUSARVIO 

Kustannusarvion materiaalihinnat on otettu tammikuussa 2018 internetistä löy-

tyvistä verkkokaupoista taloon.com, muottikolmio.fi ja saumaustarvike.fi. 

8.1 Työvaiheet 

Työvaiheiden Finnfoam, Isodrän ja salaojitus rakennusainekustannukset löyty-

vät alla olevista taulukoista 2, 3 ja 4. 

TAULUKKO 2. Finnfoam-järjestelmä 

Materiaali Hinta/yks. Yks. Määrä Hinta € 

Finnfoam CW-300 100 mm 18,83 m² 110 2071,30 

2-puoleinen Butyyliteippi 2,98 m 50 149,00 

Icopal bitumikermi 0,5 x 10 m 5,25 m² 43 225,71 

Soudal Butyrub Butyylimassa  5,50 600 ml 19 104,50 

   Yht. 2550,51 

 

TAULUKKO 3. Isodrän-järjestelmä 

Materiaali Hinta/yks. Yks. Määrä Hinta € 

Isodrän 100 mm 60 kPa 24,80 m² 110 2728,00 

Muurauslaasti Lakka M100/600 6,22 säkki 8 49,76 

Höyrynsulkumuovi Meltex 0,2 mm 55,90 rulla 1 55,90 

Isodrän levykiinnike 0,85 kpl 200 170,00 

Isodrän peitelista L=3000 mm 12,70 kpl 15 190,50 

Peitelistan lyöntiniitti 4,8x50 39,50 pak. 2 79,00 

   Yht. 3273,16 

 

TAULUKKO 4. Salaojitus 

Materiaali Hinta/yks. Yks. Määrä Hinta € 

Salaojasepeli 13,64 tn 55 750,20 

Suodatinkangas Kaitos N1 fibertex F-20 400 m² 241,70 rulla 1 241,70 

Salaojaputket Timburg tupla SN8 110/95 3,85 m 50 192,50 

Salaojakaivot Timburg 315x1000 55,50 kpl 6 333,00 

   Yht. 1517,40 
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8.2 Materiaalikustannuksien yhteenveto 

Rakennustavoilla on huomattava yli 700 €:n ero ainekustannuksissa. Tosin kus-

tannuksia saattaa saada alemmaksi, jos löytää internetistä tai paikallisista rau-

takaupoista tarjouksia vastaavanlaisille rakennustarvikkeille. 

Kokonaishinnaksi, ilman työtä, tulee Finnfoam-järjestelmälle 4067,91 € ja 

Isodrän-järjestelmälle 4790,56 €. 

8.3 Työnhinta 

Työlle on vaikea saada tarkkaa hintaa yritysten tarjouskilpailutuksen takia, 

mutta hinnalle saadaan tehtyä arvio käyttämällä rakennusalan työehtosopimuk-

sessa olevia tuntipalkkoja (7, s.7). 

Palkkaluokka I:llä tuntipalkka on 9,93 € ja palkkaluokka VI:lla 16,17 €. Koko-

naistyötunnit, pois lukien konetunnit, ovat rakennustavasta riippuen 46,44 tth ja 

46,94 tth eli pyöristettynä 47 tth. Palkkaluokka I:llä työn hinnaksi tulee 466,71 € 

ja palkkaluokka VI:lla 759,99 €. Muiden palkkaluokkien hinnat asettuvat tuolle 

välille.  

Konetyötunnit ovat 10,93 tth eli pyöreät 11 tth. Kaivinkoneelle on vaikeata 

saada tarkkaa hintaa, mutta hinnat kulkevat 50€/h:sta ylöspäin. Hinta riippuu 

paikkakunnasta ja kilpailun määrästä, joten alimmillaan hinnaksi tulisi noin 

550€.  

Kokonaisuudessaan työlle tulisi hintaa halvimmillaan 1016,71 € ja kalleimmil-

laan 1309,99 €. 

8.4 Kokonaiskustannukset 

Kokonaisuudessaan Finnfoam-järjestelmän hinnaksi työn kanssa tulee halvem-

maksi, kuin Isodrän-järjestelmän. Taulukossa 5 kokonaishinta on eriteltynä hal-

vimman ja kalleimman työnhinnan kanssa rakennusjärjestelmittäin.  
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TAULUKKO 5. Palkkaluokkien kustannuserot 

 Finnfoam   Isodrän   

Palkkaluokka I 5084,62 € 5807,27 € 

Palkkaluokka VI 5377,90 € 6100,55 € 

 

 

Yllä olevissa summissa ei ole mukana urakoitsijan katetta, joka nostaa projektin 

hintaa noin 10 – 20 %. katteen suuruus riippuu aina urakoitsijan rohkeudesta, 

kuinka paljon he haluavat ottaa voittoa kustakin urakasta. Urakan kokonaishinta 

nousee 5600 ja 7300 euron väliin. 
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9 LAADUNVARMISTUSOHJE 

Urakoitsija laatii rakennushankkeelle laatusuunnitelman. Urakoitsijan omat laa-

tujärjestelmät eivät korvaa itse työmaahan kohdistuvaa laatusuunnitelmaa. Ura-

koitsija valvoo, että laatu vastaa yleisiä vedeneristystöiden laatuvaatimuksia, 

jotka löytyvät RIL 107-2012 -ohjeesta. Mikäli RIL:stä ei löydy sopivaa työkoko-

naisuuteen kohdistuvia vaatimuksia, on kaikkien osapuolten hyväksynnällä pää-

tettävä kohtuullisista laatuvaatimuksista. Laatusuunnitelman tulee sisältää hank-

keen menettelytavat sekä riskiarvio maanrakennus- ja vedeneristystöihin liitty-

vistä kosteusteknisistä riskitekijöistä. (8, RIL 107-2012) 

Urakoitsijan tulee hyväksyttää rakennuttajalla mahdolliset aliurakoitsijat, varsin-

kin ne aliurakoitsijat, jotka ovat tekemässä kosteusteknisesti kriittisiä työvai-

heita. 

Kosteusteknisesti kriittisissä työvaiheissa on suoritettava aloituskatselmus, 

jossa on mukana vähintään työn suorittaja, mahdollinen aliurakoitsija, urakoit-

sija sekä rakennuttaja. Katselmuksessa on tuotava esiin piirustuksiin ja suunni-

telmiin kohdistuvat huomautukset ja ongelmakohdat. Tarvittaessa puutteellisista 

suunnitelmista ja piirustuksista voidaan vaatia tarkempia suunnitelmia.  
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10 YHTEENVETO 

Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä kuntotarkastuksessa löydettyyn kosteus-

vaurioon ja löytää sille sopiva korjausvaihtoehto. Korjausvaihtoehdoiksi valikoi-

tui Finnfoamin valmistama CW-300 -eristelevy ja Isodränin oma eristelevy, 

koska pelkän kosteusvaurion korjaamisen lisäksi haluttiin talon kellarikerrok-

seen lisää lämpöeristettä, jotta sen lämmittämiseen ei kuluisi niin paljon ener-

giaa. Samalla remontti toimii myös jonkin asteisena energiaremonttina.  

Korjaustapojen kannattavuusero löytyi materiaalikustannuksista. Eroa kertyi 

jopa 700 €:n edestä Finnfoam-järjestelmän eduksi. Työmäärällisesti vaihtoehdot 

ovat lähes samat, mutta Isodrän-järjestelmällä on pari työvaihetta enemmän. 

Korjausvaihtoehdoksi valikoitunee Finnfoam-järjestelmällä tapahtuva korjaus, 

sen hinnan ja yksinkertaisuuden takia. 

Korjaustöiden yhteydessä tulee kiinnittää kaivantojen seinämiin erityistä huo-

miota, jotta seinämät eivät pääse luhistumaan, ja välttää liikennöintiä kaivannon 

reunoilla. Eristeiden asentamisessa tulee kiinnittää huomiota niiden tiiviyteen, 

ettei niiden väliin pääse tulemaan rakoja, jolloin järjestelmän kosteuseristeomi-

naisuus menettää tehonsa. Maarakenteisiin tulee kiinnittää huomiota, jotta yl-

häältä ja maasta tuleva vesi ohjautuu eristeitä pitkin salaojiin. 

Itselle uutena asia työssä oli kuntotarkastus, jonka suoritin ensimmäistä kertaa. 

Toki tarkastus ei ole täydellinen, mutta ammattitaidon kehittyessä oppii, minkä-

laiset oireet voivat muuttua ongelmiksi ja mihin oireisiin kannattaa puutua 

ajoissa, jotta ne eivät muutu isoja korjauksia vaativiksi ongelmiksi.  
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1 JOHDANTO 

Tämä kuntoarvio on tehty osana opinnäytetyötä ja sen tarkoitus on hahmottaa 

talon vikoja, ongelmakohtia ja niiden korjausvaihtoehtoja.  
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2 KOHDE 

Kuntoarvion kohteena on 60-luvulla rakennettu tiilitalo. Talossa on kaksi asuin-

kerrosta, 1. ja kellari, rakennuksessa on myös yläkerta, joka toimii kylmänä va-

rasto tilana. Seininä toimii tiiliseinä, jossa on kahden tiilikerroksen välissä lasi-

villa. Sisäpuolisen tiiliseinän tiilet ovat muurattu lappeelleen. Ulkona päätysei-

nien tiilet ovat muurattu tavallisesti mutta sivuseinillä ovat tiilet muurattu myös 

lappeelleen, joiden päälle on tehty rappaus. Kuistin seinät ovat myös tiilestä, 

vain yksi kerros, jossa ulkopuolella on rappaus ja sisällä paneeli.  

Märkätiloja rakennuksessa on neljä, yksi vessa, sauna, kylpyhuone ja kodinhoi-

tohuone. Talo lämmitetään puilla, vesikiertoinen lämmitys, talossa ilmanvaihto 

tapahtuu painovoimaisesti. Taloon on uusittu salaojat vuonna 1997  

 

Kuva1 Kohteen 1.kerroksen pohjapiirros ja seinä rakenteet 
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3 HUOMAUTUS- JA KORJAUSLISTA 

Talossa on jonkin verran huomautettavia korjauskohtia, suurin osa korjauksista 

ovat tavallisia ajan myötä tulluita ylläpito vaivoja mm. maalaus. Isoin ongelma 

on keväisin kellarin seinästä tuleva sulamisvesi mutta siitä myöhemmin. 

Katon katemateriaali on alumiinipeltiä, joka on hyvässä kunnossa, vaikkakin tar-

vitsisi puhdistusta ja mahdollisesti maalausta. Katon päätyräystäs laudat ovat 

lahonneet sen verran, että ne joudutaan vaihtamaan uusiin. Lautojen lahoami-

nen johtunee päätyräystäistä puuttuvien räystäspeltien puutteen takia, joten sa-

malla katolle lautojen vaihdon yhteydessä asennettaan päätyräystäspellit. Ka-

tolla olevat talotikkaat tarvitsevat kipeästi elvytystä, joko ne uusitaan kokonaan 

tai ehostetaan uudella maalipinalla. Katolla ei myöskään ole kattosiltaa, joten 

kattosillan asennus olisi paikallaan. Katolle tuleva savupiippu ja sen betoninen 

piipunhattu tarvitsee paikkausta, koska siitä on lohjennut palasia irti, sekä se 

tarvitsee kipeästi peltisen piipunhatun ja piipun peltien uusiminen ei olisi pa-

hasta. 

Seinät ovat ulkoapäin hyvässä kunnossa, mitä nyt pari tiiliä, jotka voivaisiin 

vaihtaa huonokuntoisuuden takia. Vanhat rapatut seinät, jotka ovat maalattu tar-

vitsisivat uutta maalia niiden pintaan. Tiilipinnalla olevat seinät ovat ajan saa-

tossa keränneet hiukan sammalta pintoihinsa, joten suosittelen niiden pesua, 

jotta sammaleesta pääsee eroon. 

Pihalla maapinnat ovat kallistuvat poispäin talosta, ainoastaan pohjoisen puo-

lella olevan tien takia, vesi jää makaamaan maahan tälle kapealle kaistaleelle 

tien ja talon väliin. Tämä on se puoli talosta, jossa vesi tulee keväisin kellariin 

sulamisvesien takia.  
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Kuva 2 Ongelmaseinä ulkoa 

Sisätiloissa ei ole suurempia ongelmia, muuta kuin se kellarin ongelma. Kellarin 

portaitten alla olevassa tilassa on tunkkainen haju, johtunee siellä olevasta ta-

varasta, joka on imenyt kosteutta siinä tilassa olevasta maalattiasta. Lämmitys 

järjestelmän hyötymittausta ei ole tehty koskaan, joten se kannattaisi tehdä, jo-

ten saa tietoon lämmitysjärjestelmän kunnon ja tiedon siitä pitääkö, sitä milloin 

tulevaisuudessa uusia, nykyinen kattila on hommattu vuonna 1997. Sähköjär-

jestelmät ovat uusittu pääosin vuonna 2000. Pistorasioiden määrää voisi lisätä, 

pari pistoketta sinne ja tänne. Suurin puute sähköjärjestelmissä on vikavirtakyt-

kimien täysinäinen poissaolo. Ikkunapenkkien rappauksessa on halkeamia, 

jotka tulisi paikata. Sisäovien ovat muuten kunnossa, paitsi niiden viilupinnoissa 

on halkeamia. 
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4 KELLARIIN VUOTAVA VESI 

Ongelmassa on kyse, kun kellariin seinästä tulvii keväisin vesi lumen sulamisai-

kaan. Ongelman syyksi voi olla monia tekijöitä. Yhtenä syynä mahdollisesti on 

rakennusaikana tapahtunut vahinko, jossa ulomman seinäkuoren painuminen 

lähes kiinni sisäkuoreen ja oikaisu yrityksen jälkeen, väliin on valettu betonia, ai-

heuttaen, että kosteutta pääsee rakenteen läpi. Tästä ongelmasta ei ole täyttä 

varmuutta, koska nämä rakennusaikaiset ongelmat eivät ole kirjattuna mihin-

kään ja nämä ovat muistissa vai yhdellä henkilöllä, mutta tälle ongelmalle on to-

disteita, kun salaojien asentamisen yhteydessä rakennuksen ympärille asennet-

tiin patolevy ja tämän seinän kohdalla oli perusmuurin suoruudessa huomattava 

taipuma ja asentamisessa oli vaikeuksia.  

 

Kuva3 Kellarin seinästä irti lähtenyt rappaus 

Toisena vaihtoehtona, tällä seinällä olevan salaojan toimimattomuus, joten 

maassa oleva vesi painuu rakennuksen seinään. Koska rakennuksen seinät 

ovat erittäin heikosti eristetty varsinkin nykystandarteilla, seinässä on vain 

100mm lasivillaa, lämpö johtuu seinän läpi ja estää maata jäätymästä. 



KUNTOARVIO                         LIITE 1 

 

 

Sadevedestä ei ole ongelmaa, koska seinän vieressä oleva tie johdattaa sade-

vedet tien toisella puollella olevaan ojaan ja räystäitten suojatessa alla olevaa 

maakaistaletta. 

 

Kuva4 Veden vuotokohta merkitty nuolella 

Ongelmaan voi olla pari ratkaisukeinoa. Kaivamalla seinän vierustan auki ja 

asentamalla seinään bitumikermi kosteuseristyksen, koska asennetuilla patole-

vyillä on vaikeuksia mukautua vääntyneeseen seinän muotoon ja levyjen sau-

mat eivät välttämättä ole kunnolla paikallaan. Samalla voisi tutkia onko salaoji-

tuksen asentamisessa tullut virheitä ja asentaa uusi salaojitus tälle seinälle ja 

seinän viereisen maarakenteen voisi uudistaa siten, että vesi virtaisi salaojaan 

eikä kellarin seinään. 
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Toinen tapa on, että kaivaa maanpinnasta noin puolen metrin verran maata pois 

ja asentaa ”hätäsalaojitus” menemään lähimpään salaojakaivoon tai suoraan 

tien toisella puolella olevaan ojaan. Tällä työtavalla säästäisi huomattavasti kus-

tannuksia, mutta ratkaisun toimivuudesta ei ole mitään varmuutta. 


