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Opinnäytetyön aiheena on 1950-luvulla rakennettu rappauspintainen 
pienkerrostalo, jonka kellarikerroksessa on havaittu kosteuden aiheuttamia 
ongelmia. Talossa on kaksi asuinkerrosta, kellari ja ullakko. Talolle on tehty 
kuntoarvio, josta käy ilmi kellarin kosteusongelmat. Tavoitteena oli löytää syyt 
kosteusongelmiin ja etsiä niille oikeat korjaustoimenpiteet kesällä 2015 
suoritettavaan kellariremonttiin. 
 
Suomen rakennuskannassa on useita riskirakenteita kosteuden suhteen. 
Tasakatot, valesokkelit ja seinät ilman tuuletusrakoa ovat kaikki tyypillisiä 
kosteusongelmien syitä. 1950-luvun taloissa ongelmana on ollut, ettei sade- ja 
valumavesiä ole johdettu pois talon vierustoilta. Lisäksi kapillaarikatkoa ei ole 
anturan eikä alapohjan alla, mikä on mahdollistanut veden nousun perustuksiin. 
Ulkoseinärakenteiden ongelmana on ollut tuuletusraon puuttuminen, minkä 
seurauksena seinän sisälle on voinut syntyä homeongelmia. 
 
Kohteena olevan pienkerrostalon kellarin ilma tuoksuu tunkkaiselta. Kellarin 
seinissä ikkunoiden kohdilla näkyy selviä kosteusjälkiä. Alapohjan betonilattia on 
murtunut muutamasta kohtaa. Murtuneista kohdista näkyy, ettei alapohjan alla 
ole käytetty kapillaarikatkoa. 
 
Kohde korjataan asentamalla salaojat ja sadevesiviemärit talon ympärille. Veden- 
ja lämmöneristeet laitetaan perustuksien ulkopuolelle. Talon vierustat muokataan 
viettämään talosta poispäin. Kellarin seinät paikataan ja rapataan. Alapohja 
tehdään täysin uusiksi asentamalla kapillaarikatkokerros ja veden- sekä 
lämmöneristeet. Lisäksi ilmanvaihto korjataan toimivaksi.  
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The subject of the thesis is about a 1950 built small apartment house with 
plastered surface. The building has two floors, a basement and an attic. Condition 
assessment has been done and it shows moisture problems in the basement. 
The aim of the thesis is to find reasons to the moisture problems and find the 
proper remedies for them in order to carry out renovation in summer 2015. 
 

Finnish building stock has a lot of high-risk structures when it comes to humidity. 

Flat roofs, cast plinths and walls without ventilation gaps are all typical causes for 

moisture problems. Houses built in the 50s have especially had problems with 

rain- and runoff water not having been drained away properly from the sides of 

the building. They also haven't had any horizontal barriers under the base floor 

and -sole which have enabled water to rise to the foundations of the building. 

Exterior walls on the other hand haven't either had any ventilation gaps installed 

which might have caused mold problems inside the walls. 

 

The building we're focusing on in this thesis has problems in its basement where 

the air smells stuffy. The walls around the windows have obvious traces of mois-

ture and the base floor has a few cracks. Those cracks reveal that no horizontal 

barriers have been used underneath the base floor. 

 

Renovation of the building will be done by installing drains and rainwater drainage 

systems around the whole building. Water- and thermal insulations will be placed 

outside the foundations of the building, and the ground around it will be modified 

to descend away from it. The basement walls will be patched and plastered and 

the base floor will be completely redone by installing horizontal barriers and wa-

ter- and thermal insulations. Ventilation will also be fixed accordingly throughout 

the building. 
 

Keywords: Moisture problem, drain, ventilation, cellar, waterproofing 
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1 JOHDANTO 

Kosteusongelmista alettiin puhumaan enemmälti 1990-luvun alussa, jolloin 

1960–1970-luvulla yleisesti käytetyt rakentamistyylit, kuten tasakatot ja 

valesokkelit, alkoivat tuoda esille piileviä kosteusongelmia. Suomessa 

kosteusongelmat johtuvat suurelta osin ilmastoon sopimattomista 

rakentamistavoista. Näitä ovat muun muassa jo edellä mainitut tasakatot, 

valesokkelit sekä salaojituksen puuttuminen ja olemattomat räystäät. Ongelmat 

eivät rajoitu pelkästään 1960–1970-luvulla rakennettuihin rakennuksiin, vaan 

niitä tavataan myös myöhemmin valmistuneissa rakennuksissa. Oman 

haasteensa rakentamiseen on tuonut tarve säästää energiaa ja rakentaa 

mahdollisimman halvalla sekä nopeasti. 

 

Rakennusten yleisimpinä vauriopaikkoina kosteuden suhteen voidaan pitää 

katto-, ulkoseinä-, sokkeli- ja alapohjarakenteita. Lisäksi kosteusongelmia 

ilmenee märkätiloissa sekä putkistoissa. Kellarikerroksien kosteusvauriot ovat 

myös yleisiä varsinkin vanhemmissa rakennuksissa. 1990-luvulle asti tieto 

rakentamistapojen vaikutuksista rakenteisiin on ollut puutteellista eikä niiden 

vaikutusta ole osattu aavistaa. 

 

Tässä opinnäytetyössä kohteena on 1950-luvulla rakennettu pienkerrostalo. 

Rakennuksen kellarikerroksen ilma tuoksuu tunkkaiselta ja betoniseinissä on 

havaittu kosteusjälkiä. Lisäksi betoniseinien pinnat hilseilevät. Tämän 

opinnäytetyön tavoitteena on löytää syyt kellarin kosteusvaurioihin ja niille 

mahdolliset korjaustoimenpiteet. Näitä tuloksia apuna käyttäen suoritetaan 

kellarikerroksen saneeraus kesällä 2015. 
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2 PIENTALOJEN RISKIRAKENTEET JA NIIDEN 

AIHEUTTAMIEN KOSTEUSVAURIOIDEN HISTORIAA 

Suomen rakennuskanta käsitti vuoden 2012 lopussa kaikkiaan 1,5 miljoona 

rakennusta. Asuinrakennuksia, joista suurin osa on erillisiä pientaloja, oli koko 

rakennuskannasta 85 %. (1.) Pientaloista noin puolessa on jonkinlainen 

kosteusongelma. Suurin osa kosteusongelmista johtuu rakennusvirheistä. (2, s. 

26.) Muita tyypillisiä syitä kosteusongelmiin ovat kunnossapidon puute, normaalit 

kulumiset rakenteissa sekä rakenteiden vaurioitumiset (3, s. 11). 

2.1 Rakennukset ennen sotia 

1900-luvun alun pientalot ovat pääsääntöisesti yhden- tai puolentoista kerroksen 

korkuisia puurakennuksia. Puuta käytettiin, koska sen työstämisestä oli pitkät 

perinteet ja sitä oli hyvin saatavilla. Näissä rakennuksissa seinärakenteet ovat 

yleensä hirsirakenteisia ja perustukset tehty joko perusmaanpohjaisina tai 

luonnonkiveä käyttäen. Asumisneliöt on käytetty tehokkaasti, mutta asuntojen 

pienuus ja huono energiatehokkuus eivät ole tätä päivää, minkä vuoksi suurelle 

osalle rakennuksista on tehty laajoja saneerauksia. (4, s. 6.) 

 

Yleisimmät kosteusongelmat tämän ikäisissä rakennuksissa ilmenevät 

perustuksissa ja kellareissa sekä rungon ja perusmuurin liitäntäkohdissa. 

Salaojituksen ja vesieristyksen puuttuminen sekä valumavesien pääseminen 

talon alle aiheuttavat kosteuden pääsyn perustuksiin ja kellariin. Jos kosteus 

pääsee rungon ja perustuksen liitokseen, aiheuttaa se useasti myös 

kosteusongelman alimmassa runkorakenteessa. Mikäli peruskorjaus on tehty 

väärin, ei rakennuksen alapohja tuuletu kunnolla. Tuuletusaukkojen peittämisen 

seurauksena ovat yleensä laajamittaiset kosteusongelmat. (5.) 
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2.2 1940–1950-luvun pienrakennukset 

Tyypillisiä 1940–1950-luvun pienrakennuksia ovat puolitoistakerroksiset 

harjakattoiset talot, joita kutsutaan rintamamiestaloiksi (4, s. 7). Ajalle tyypillistä 

on, että sokkeli ja kellarin seinät on valettu betonista. Perustuksien sisäpuolelle 

on saatettu laittaa lämmöneristeeksi toja-levyä sekä höyrynsuluksi muovia tai 

tervapaperia. Kellarin sisäpuolen seinissä on voitu käyttää bitumia 

vedeneristeenä. 

 

Kosteusvaurioita tämän ajan taloissa syntyy, kun sade- ja valumavesiä ei ole 

johdettu talosta poispäin, vaan ne pääsevät valumaan talon perustuksiin. Tämän 

ajan rakentamisessa ei myöskään tunnettu kapillaarikatkoa perustuksien alla, ja 

jos salaojituksia on käytetty, ovat ne useinmiten tukkeutuneet. Yleisenä 

ongelmana on ollut veden nousu kapilaarisesti perustuksiin ja kellarin 

seinärakenteisiin.  Vaikka vedeneristystä käytettiin kellarin sisäpuolen seinissä, 

se ei kestä pitkäkestoista kosteuden rasitusta. Betonista rappeutuu palasia irti ja 

siten vedeneriste irtoaa myös seinästä. (2, s. 27–28.)   

 

Ulkoseinärakenteet ovat myös riskirakenteita 1940–1950-luvun taloissa. Seinät 

toteutettiin tuolloin pääasiassa ilman tuuletusrakoa, mikä antaa mahdollisuuden 

kosteudelle tiivistyä seinärakenteeseen. Lämmöneristeinä käytettyjen 

sahanpurun, sammaleen ja turpeen kastuminen on saattanut tehdä 

homeongelmia seinien sisälle. 

 

Yläpohjan puutteellinen tuuletus on myös useasti tavattu ongelma. Yläpohja on 

rakennettu liian tiiviiksi, mikä mahdollistaa kosteuden tiivistymisen rakenteeseen. 

Vesikaton vauriot johtavat myös useasti yläpohjan kosteusongelmiin. (5.) 
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2.3 1960–1970-luku 

Yksikerroksisia, tasakattoisia pienrakennuksia mataline perustuksineen voidaan 

pitää yleisinä 60-luvun taloina. Valesokkelit ja maanvaraiset alapohjat leimaavat 

myös 60-luvun rakentamista. Aikaa voidaan pitää myös lämmöneristämisen 

murrosvaiheena, sillä tähän asti pääasiassa käytetty sahanpuru alkoi väistyä 

styroxin ja mineraalivillan tieltä. (6, s. 15.) 

 

Kantavien rakenteiden alla ei ole käytetty kapilaarikatkoa (2, s. 31). Alapohja on 

tehty puusta, suoraan perusmaan päälle valetulle betonille. Usein 

ulkoseinärakenteessa ei ole tuuletusväliä, ja alapohjan sekä ulkoseinärakenteen 

liitäntäkohdat ovat maanpinnan alapuolella. (6, s. 23,29.) 

 

Tasakattoiset rakenteet luovat myös oman riskinsä. Tällaisten talojen yleisenä 

ongelmana on katon puutteellinen tuuletus sekä huonot katemateriaalit. (7.) 

2.4 1980–1990-luku 

Pienrakennusten rakennusmenetelmät olivat 80-luvulla jo monipuolisia. 

Rakentamistapaohjeet muuttuivat lähes vuosittain ja uusia 

rakentamismenetelmiä sekä -materiaaleja tuli käyttöön, vaikka kokemusperäistä 

tietoa niistä ei ollutkaan käytössä. (8, s. 12.) Vedeneristysmenetelmät eivät 

myöskään olleet vielä täysin luotettavia. Tämän vuoksi kosteusvaurioita esiintyy 

80- ja 90-luvun pienrakennusten kosteiden tilojen puurunkoisissa levyseinissä ja 

-lattioissa. Kosteusongelmia ilmenee myös 80-luvun pienrakennuksien 

maanvastaisissa perustuksissa, sillä niissä ei välttämättä käytetty vedeneristettä, 

kun taas 90-luvun alapohjan alapuolen mahdolliset ryömintätilat luovat 

kosteusongelmia puutteellisen tuuletuksen vuoksi.   

 

Lisäksi 90-luvun pienrakennuksissa tavataan kosteusongelmia katoissa sekä 

yläpohjissa. Näihin syynä ovat katemateriaalin vuodot, läpivientien huono 

tiivistäminen sekä yläpohjan huono ilmanvaihto. (9.) 
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2.5 Tämän päivän rakentamisen kosteusongelmat 

Nykyajan rakentamisessa kosteudenhallintaan on paljon toimivia ohjeita ja 

määräyksiä, mutta siitä huolimatta kosteusongelmia tavataan vielä tänäkin 

päivänä. Tämä johtuu pitkälti rakennustyömaan vääristä asenteista 

kosteudenhallintaa kohtaan. (10, s. 1.) 

 

Työmaan kosteudenhallintaa parantaisi, jos tilaaja osaisi vaatia jo 

tarjouspyyntövaiheessa hyviä toimintamenetelmiä ja -tasoa työmaan 

kosteudenhallintaan. Erinäisissä suunnitelmissa tulisi ottaa huomioon, että 

rakentamisen aikainen kosteus ei aiheuta rakenteille kosteusvaurioita. Tärkeää 

olisi myös se, että rakenteille suunniteltaisiin mahdollisuus tuulettumiseen. (10, s. 

2.) 

 

Rakennusmateriaalien suojaus pitäisi järjestää siten, että materiaalit eivät pääsisi 

kastumaan niiden toimituksen, varastoinnin tai asennuksen aikana. Lisäksi 

rakentamisen aikaisista rakenteiden suojauksesta, -kuivumisajoista ja -

lämmityksistä pitäisi huolehtia asianmukaisesti. (10, s. 3.) 
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3 KOSTEUDEN AIHEUTTAMAT TERVEYSHAITAT JA 

KUSTANNUKSET 

Suomessa on suuria kosteus- ja homeongelmia sisältäviä pien- ja 

rivitalorakennuksia noin 7–10 % rakennuskannasta, ja ongelma koskettaa noin 

221 000 – 443 000 henkilöä (3, s. 11). 

3.1 Terveyshaitat 

Kokonaisuudessaan ympäristöministeriön arvion mukaan Suomessa altistuu 

päivittäin kosteus- ja homevaurioille 600 000 - 800 000 henkilöä (11). Joka vuosi 

10000 uudella työikäisellä ihmisellä todetaan astma, joista reilut sata korvataan 

ammattitautina, eli sairautena joka on luultavasti syntynyt työympäristön 

rasituksesta. Näistä lähes 90 % johtuu altistumisesta kosteuden aiheuttamille 

mikrobeille. (12.) 

3.2 Kustannukset yhteiskunnalle 

Asuinrakennusten osuus Suomen kansallisuusvarallisuudesta oli vuonna 2010 

217 miljardia euroa eli 28 % koko kansallisuusvarallisuudesta. Tästä 7–10 % on 

pien- ja rivitalorakennuksia, joissa on suuria kosteus- ja homeongelmia. 

 

Asuinrakentamiseen kohdistuvaa korjausrakentamista suoritettiin vuonna 2010 

6,35 miljardilla eurolla, siitä suurten kosteusvaurioiden aiheuttamaa korjausta on 

1,2–1,6 miljardia euroa. Valtio myöntää vuosittain 50 miljoonaa euroa julkisten 

rakennusten peruskorjaamiseen ja miljoona euroa asuinrakennusten kosteus- ja 

homevauriokorjauksiin. 

 

On arvioitu, että kosteus- ja homevaurioista terveyteen liittyvistä oireista, 

sairauksista, niiden tutkimisesta, työkyvyn menettämisestä ja työtehon 



 

12 

tuottavuuden laskusta aiheutuvien kustannusten taso on 23–953 miljoonaa euroa. 

Luvut kertovat sen, että talojen rakentamiselle laadittavien lisävaatimusten 

vuosittainen hinta ei saa ylittää miljardia euroa, koska silloin kustannukset olisivat 

liian suuret hyötyyn nähden. Luvut tarkoittavat myös sitä, että vuosittainen 50 

miljoonan euron lisäpanostus on järkevää, jos se takaa 10 % vähennyksen 

nykyisistä kosteus- ja homeongelmista. (3, s. 13.) 
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4 PIENKERROSTALON KELLARIN KOSTEUSONGELMAT 

Kemissä sijaitseva kohdetalo on 1950-luvun vaihteessa rakennettu 2- 

kerroksinen rappauspintainen pienkerrostalo, betonirakenteisella 

kellarikerroksella. Rakennukselle on tehty kuntoarvio (liite 1), jossa käy ilmi että 

rakennuksesta löytyy paljon 1950-luvun pienrakennukselle tyypillisiä rakenne- ja 

kosteusongelmia. 

KUVA 1. Kohdetalo 

 

Pääosin rakennuksen runko- ja seinärakenteina on käytetty 50 mm x 125 mm 

kokoista puurunkotavaraa. Lämmöneristeenä on sahanpurua ja sisäpuolelta 

seinät ovat levypintaisia. Osittain runkorakenteina on käytetty sodanaikaisista 

saksalaisparakeista saatua purkutavaraa. Kuntoarvion (Liite 1 sivu 7) mukaan 

suurimpia ongelmia ulkoseinärakenteissa on, ettei niissä ole tuuletusrakoa, ja se 

että lämmöneristeenä käytetty sahanpuru on painunut ikkunoiden alta, sekä 

yläpohjan ja seinien liittymäkohdista. 

 

Kuntoarviosta (Liite 1 sivu 7) käy ilmi, että rakennuksen pintarappaus on hyvä 

kuntoinen, muutamaa hiushalkeamaa lukuun ottamatta. Ikkunat ja ovet sen 

sijaan ovat alkuperäisessä kunnossa ja kaipaavat kunnostamista tai uusimista. 
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Vesikattona rakennuksessa on huopapintainen harjakatto. Nykyinen huopapinta 

on asennettu vanhan huopapinnoitteen päälle vuonna 1993, jolloin asennettiin 

myös uudet sadevesikourut ja syöksytorvet. Toisen kerroksen ja vesikaton 

välissä on koko talon mittainen ullakkotila. Ullakko on kylmä tila, joten se toimii 

pääasiassa varastointitilana. Kuntoarviossa (Liite 1 sivu 15, kuvat 9–10) on 

huomioitu, että ullakkotilan kahden päätyikkunoiden alapuolisissa 

seinärakenteissa on kosteuden aiheuttamia mikrobi- ja lahovaurioita. 

 

Kellarikerros on suurilta osin alkuperäisessä kunnossa. Sillä ainoastaan yhteen 

osaan kellarikerrosta on 1980-luvulla tehty nykyiset sauna- ja pesuhuonetilat. 

Pesuhuoneen ja saunan lisäksi kellarissa on tekninen tila, varastointitiloja ja 

verstashuone. Kellarin sisäseinät ja -lattia ovat betonipintaisia, ainoastaan 

pesuhuoneen ja saunan seinät on laatoitettuja. 

 

Loppuvuodesta 2014 rakennuksen lämmitysjärjestelmä vaihdettiin öljystä 

maalämpöön sekä käyttövesi- ja viemärilinjat uusittiin. Alla olevassa kuvassa 2 

on uusi maalämpöpumppu. Maalämpöä laitettaessa otettiin huomioon tuleva 

kellariremontti ja siten mahdollisuus käyttää maalämpöä lattialämmitykseen 

kellarissa. 

KUVA 2. Maalämpöpumppu 
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4.1 Kellarin seinät 

Kuntoarviossa (Liite 1 sivu 7) on huomioitu, että kellarin seinät ovat selkeästi 

kosteat. Seinissä on halkeamia ja osittaisia lohkeamia. Talon pohjois- ja itäpuoli 

on piha-asfaltoitu vuonna 2001, muuten talo on perusmaan ympäröimä. 

Perusmaa on tasaista koko tontilla eikä talon vierustoilla ole suositeltua 1:20 

kallistusta 3 metrin matkalla sokkelista poispäin. Lisäksi talon sadevesirännit 

johtavat sadevedet suoraan talon vierustalle ja kellarillisiin perustuksiin. (13.) 

 

Kellarin seinissä ei ole käytetty veden- tai lämmöneristettä, eikä talon ympärillä 

ole salaojia. Pesuhuonetta ja saunaa lukuun ottamatta jokaisessa tilassa on 

vähintään yksi, 1-lasinen, pieni ikkuna. Ikkunoita ei ole suojattu ulkoa ja 

ulkopuoliset pellitykset sekä listoitukset puuttuvat niistä kokonaan. Teknisen tilan 

sekä varastointitilojen seinissä on näkyvillä kosteusjälkiä, varsinkin ikkunoiden 

kohdalla kosteusjäljet ovat selkeät. Kuvasta 3 näkyy selvästi, kuinka kosteutta on 

kellarin ikkunoiden ympärillä. 

 

KUVA 3. Kellarin ikkuna 

4.2 Betonilattia 

Kellarin maanvarainen betonilattia on osittain lohkeillut ja murtunut. Kuvassa 4 

on varastointitilan lattia, jossa betonilattia on murtunut täysin. Betonilattian alla ei 
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ole käytetty minkäänlaista kapilaarikatkoa katkaisemaan kapilaarista veden 

nousua. (14, s. 19.) 

KUVA 4. Murtunut kellarin lattia 

4.3 Ilmanvaihto 

Talossa on painovoimainen ilmanvaihto, joka toimii ensimmäisessä ja toisessa 

kerroksessa hyvin, muttei kellarikerroksessa. Kellariin tultaessa haju on kostea ja 

tunkkainen. Kellarikerroksessa on useampi poistoilmaventtiili, mutta 

korvausilmaventtiilejä on vain saunassa ja teknisessä tilassa. 
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5 KOSTEUSVAURIOIDEN KORJAUS 

Kellarissa esiintyvät kosteusongelmat ovat hyvin tyypillisiä 1950-luvun 

kellarillisissä taloissa. Rakennuksen ulkopuolella ei ole salaojitusta, eikä 

alapohjan alla ole kapilaarikatkoa. Niiden lisäksi alapohjan ja perustuksien 

puutteelliset veden- ja lämmöneristeet mahdollistavat kapilaarisen kosteuden 

pääsyn perustuksiin ja alapohjarakenteisiin. Pintamaan puutteellinen vietto 

perusmuurista poispäin sekä rännien kautta ohjatut vedet mahdollistavat 

pintavesien pääsemisen talon vierustalle ja sieltä perustuksiin. (2, s. 27–28.)   

5.1 Rakennuksen ulkopuoliset työt 

Rakennuksen ulkopuolelle tehdään isoja muutoksia. Talon vierustat kaivetaan 

auki aina anturan alapintaan asti. Perusmuuri puhdistetaan ja käsitellään 

homepuhdistusaineella. Perusmuurin ja anturan välinen tasainen osuus 

viistetään betonilla. Salaojaputki asennetaan anturan alaosaan, ja salaojan 

ympärille tehdään salaojakerros salaojitussoralla tai -sepelillä. Tämä kerros 

erotetaan perusmaasta suodatinkankaalla. (14, s. 17–18.) 

 

Salaojana käytetään jäykkää, halkaisijaltaan 110 millimetrin muoviputkea. 

Salaojaputkijärjestelmän pitää viettää vähintään 1 senttimetri 1 metrillä kuitenkin 

siten, että salaojien korkein kohta on 100 millimetriä anturan alareunaa alempana. 

Salaojasorana käytetään puhdistettua soraa tai sepeliä, ja sitä laitetaan 

vähintään 200 millimetrin paksuudella salaojan ympärille. (14, s. 14–15.) 

 

Perusmuurin halkeamat ja lohkeamat paikataan ja sen jälkeen asennetaan 

vedeneriste ja lämmöneriste perusmuurin ulkopuolelle. (14, s. 7.) Veden- ja 

lämmöneristys tehdään salaojittavilla lämmöneristeillä. Salaojittavan 

lämmöneristeen etu on, että se toimii hyvin kohteissa, joissa kapilaarista nousua 

esiintyy. Kyseinen tuote mahdollistaa myös sen, että salaojakaivannon täytöt 

voidaan tehdä suurilta osin kaivuumassoilla. (15.) 
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Kuvassa 5 on leikkauskuva korjatusta kellarin seinästä. 

KUVA 5. Salaojittava lämmöneriste asennettuna 

 

Salaojien yhteydessä talon ympärille tehdään sadevesijärjestelmä, johon 

saadaan johdettua sadevesiränneillä sadevedet. Sadevesi- ja salaojajärjestelmät 

johdetaan kaupungin sadevesijärjestelmään. Pintamaa muokataan siten, että 

maa viettää vähintään 15 cm kolmen metrin matkalla. (14, s. 14,18.) 

5.2 Sisäseinien ja alapohjan korjaus 

Kellarin sisäseinistä irrotetaan kaikki pinnoitteet kuten laatat sekä mahdolliset 

veden- tai lämmöneristeet. Seinät puhdistetaan ja ne kuivataan, jos se on tarpeen. 

Halkeamat sekä lohkeamat paikataan, minkä jälkeen seinäpinnat tasoitetaan ja 

rapataan maanalaisille seinille sopivilla tuotteilla. (16.) Kellarin ikkunat 

vaihdetaan uusiin ja ulkopuolelle tehdään tarpeelliset pellitykset ja listoitukset. 

Ikkunoiden karmien ja seinän välinen tila tiivistetään huolellisesti. (17.) 
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Kellarin lattia puretaan ja maa-aines vaihdetaan aina anturan ala-osaan asti. 

Perusmaa jätetään viettämään talon keskeltä anturoita kohden, näin lattian alle 

pääsevä vesi pääsee valumaan salaojiin. (14, s. 19.) Perusmaan ja vaihdettavan 

maan väliin asennetaan suodatinkangas. Maa- aineksena käytetään 5–16 mm 

puhdistettua soraa tai sepeliä. Vaihdetun maan päälle asennetaan salaojittavaa 

lämmöneristettä 150–200 mm ja tehdään lattialämmitysverkosto. Sitten valetaan 

uusi lattiavalu. (18.) 

5.3 Ilmanvaihdon korjaus 

Ilmanvaihdon osalta suoritetaan vanhojen poistoventtiilien puhdistus ja 

vesikatolle asennetaan huippuimuri tehostamaan ilmanvaihtoa. Olemassa olevat 

korvausilmaventtiilit uusitaan ja varastointihuoneisiin asennetaan uudet 

korvausilmaventtiilit. (19.) 
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6 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä syyt kellarin kosteusongelmiin, ja laatia niille 

korjaussuunnitelma kesällä 2015 suoritettavaan kellarin saneeraukseen. 

 

Pienkerrostalon kellarin kosteusongelmien korjaus valikoitui minulle 

opinnäytetyön aiheeksi, koska olen mukana sen korjaamisessa. Sain 

mahdollisuuden aloittaa selvittämään kellarin kosteusongelmien syitä sekä 

mahdollisia korjaustoimenpiteitä niille. Pidin aihetta mielenkiintoisena, koska tänä 

päivänä kosteusongelmat ja niiden korjaaminen on yleinen puheenaihe 

Suomessa. 

 

Kuntoarvion mukaan pienkerrostalon kosteusongelmien syitä löytyi useita, kuten 

sadevesien pois johtaminen talon vierustoilta, veden nouseminen kapilaarisesti 

rakennuksen perustoihin, sekä puutteelliset lämmön- ja vedeneristeet. Nämä 

kaikki ovat tyypillisiä kosteusongelmien aiheuttajia 1950-luvulla rakennetulle 

pienrakennukselle. 

 

Rakennuksen ulkopuolelle tehdään isoja korjaustoimenpiteitä, joilla pyritään 

estämään kosteuden pääseminen perustuksiin ja johtamaan perustuksiin 

pääsevät vedet pois rakennuksen ympäriltä. Rakennuksen kellarikerrokselle 

valitut korjaustoimenpiteet ovat laajoja, mutta tarvittavia, jotta kosteusongelmien 

aiheuttajat saadaan poistettua. 
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