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ABSTRACT 
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Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Construction Site Management 
 
AHKIOLA, JOEL: 
In-situ Concrete Foundation to the Detached house 
 
Bachelor's thesis 29 pages 
December 2019 

The foundation of a detached house can be implemented by many different 
foundation methods, some of which are examined and compared in this thesis. 
The foundations considered are in-situ concrete cast foundations and ingot 
foundations, although the work compares these foundations, but the focus of 
the work is on the in-situ concrete cast foundations. Block foundations are used 
as a comparative basis. 
 
The work stages of ingot foundations are carried out superficially. The work 
phases of casting foundations are studied in more detail, starting logically with 
the production of molds and mold work on site. 
 
In addition to examining and comparing the foundations, the work introduces 
the pre-foundation construction work and makes some observations on the mis-
takes made during the construction work. These findings can often be the result 
of unintentional thoughtlessness on the part of the construction contractors, 
which hinders the work of the foundation contractor. Another problem is the de-
sign flaws. 
 
The purpose of this thesis is to gain an idea of the aspects to be considered 
when choosing the local casting foundations as the foundation of the Small 
House project. The thesis was done in cooperation with Kovapalkki Oy. 
Kovapalkki Oy is a contractor for in-situ casting structures, which mainly con-
tracts the plinths of small houses. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Pientalon perustustavan valintaan saatetaan toisinaan liittää uskomuksia siitä, 

mikä perustustapa talonrakennushankkeissa kannattaisi valita. Näihin uskomuk-

siin saattaa vaikuttaa eritoten luulottelu suurista kustannus- tai aikataulueroista 

eri perustustapojen välillä. Usein asioista ei ole yksinkertaisesti otettu selvää.   

 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään muutamaan pientalon perustamismenetel-

mään. Tarkasteltavat perustamistavat ovat harkkoperustukset ja paikallavalupe-

rustukset. Harkkoperustuksia tullaan käsittelemään tässä työssä vähemmän ja 

sitä tullaan käyttämään lähinnä vertailevana perustusmenetelmänä. 

 

Työn sisältö on rajattu käsittelemään perustuksia yleisellä tasolla. Harkkoperus-

tukset esitellään työvaiheittain. Paikallavaluperustusten esittely työvaiheineen ja 

kummankin perustustavan rakenteelliset eroavaisuudet. Sisältö rajoittuu käsitte-

lemään kummankin perustusmenetelmän periaatteellista aikataulutusta. Työssä 

ei esimerkiksi oteta kustannusteknisiä seikkoja huomioon, koska kustannusten 

määräytyminen voi olla hyvin yrityskohtaista. 

 

Työ on toteutettu yhteistyössä Kovapalkki Oy:n kanssa. Kovapalkki Oy on 

vuonna 2018 perustettu paikallavalurakenteita urakoiva yritys. Kovapalkin asia-

kaskunta koostuu yksityis- ja ammattirakentajista. Yhteistyössä mukana ovat ol-

leet Kovapalkin yrittäjät. 
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2 YLEISTÄ PERUSTUSTAVOISTA 

 

 

2.1 Perustuksista 

 

Perustukset ovat tärkeä osa toimivaa ja mahdollisimman pitkäikäistä raken-

nusta. Perustusten tehtävänä on muun muassa välittää yläpuolisilta rakenteilta 

tulevia kuormia tasaisesti sokkelin kautta anturoille ja anturoiden alla oleville 

kantaville rakennekerroksille. Perustusrakenteisiin vaikuttaa ennen kaikkea 

maaperä, jolle rakennusta ollaan perustamassa. Heikosti kantavalle maaperälle 

on tehtävä mittavia pohjanvahvistustoimenpiteitä ennen varsinaisten perustus-

ten rakentamista, ja puolestaan hyvin kantavalle maaperälle perustukset voi-

daan tehdä pienimuotoisten maatöiden jälkeen, eikä vahvistusmenetelmille ole 

tarvetta. Muita perustusrakenteisiin vaikuttavia tekijöitä voivat olla kosteustekni-

set vaatimukset, radonpitoisuudet ja syvä routaraja. 

 

Pientalojen perustusrakenteita tarkasteltaessa, ne voidaan jakaa joko matala 

perustaisiin tai syvä perustaisiin. Syvä perustaminen tarkoittaa perustusten ylet-

tämistä roudattomaan syvyyteen tai erilaisia kellariratkaisuja. Tässä työssä tu-

tustutaan vain matalaperustaiseen rakentamiseen alapohjarakenteista välittä-

mättä. Pientalojen alapohjarakenteet voidaan jakaa maanvaraisiin laattoihin, 

kantaviin laattoihin, reunavahvistettuihin laattoihin ja tuulettuviin alapohjiin. 

 

 

2.1.1 Harkkoperustukset 

 

Pientalojen vaihtoehtoinen perustamismenetelmä, on harkkoperustus tai hark-

kosokkeli. Rakennuksen perusmuuri voidaan muurata kevytsora- tai betonihar-

koista käyttäen muurauslaastia harkkojen liittämiseen. Vaihtoehtoisesti harkko-

sokkeli voidaan toteuttaa valuharkoilla. Valuharkkoja ei muurata laastilla kiinni 

toisiinsa, vaan harkoissa olevat ontelot täytetään betonilla. Kevytsora-, betoni- 

ja valuharkkoja on saatavilla monilta eri valmistajilta, joko lämmöneristeellisinä 

vaihtelevilla eristepaksuuksilla tai kokonaan eristeettömänä. 
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Harkkoperustusten teko aloitetaan perusanturan rakentamisella. Harkkoja ei 

muurata suoraan maanvaraisesti, koska maanvaraisesti muuratut harkot eivät 

muodostaisi tarpeeksi yhtenäistä ja kantavaa rakennetta ilman betonista perus-

anturaa, jonka tehtävä on välittää yläpuolisilta rakenteilta tulevia kuormia mah-

dollisimman tasaisesti kantaville rakennekerroksille. Kuvassa 1 on kevytsora-

harkoista valmistettu sokkeli ja betoninen kantava perusantura. 

 

 

KUVA 1. Harkkosokkeli (RT 81-10854 Pientalon perustukset ja alapohjien liittymät) 

 

 

2.1.2 Paikallavaletut perustukset 

 

Paikallavaletut perustukset tai paikallavalettu sokkeli on perustamistapa, joka 

soveltuu kaikentyyppisten rakennusten perustusmenetelmäksi. Sokkeli valmis-

tetaan kokonaan betonista valamalla. Tyypillinen pientalon paikallavalusokkeli 

on 0,9 – 1,0 metrin korkuinen perusmuuri, joka kiertää rakennuksen pohjaratkai-

sun mukaisesti. Sokkelin korkeus voi joiltain osin olla kuitenkin edellä mainittua 

korkeampi. Esimerkiksi rakennettaessa rinnetontille. Sokkeliin joudutaan tällöin 
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tekemään porrastuksia kuten kuvassa 5. Vaikka kuvassa näkyvät vain pelkät 

anturamuotit paikallaan, niin paikallavalusokkelin muotit porrastetaan kuitenkin 

samalla periaatteella. 

 

Pientalon paikallavalusokkeli ja antura on useimmiten yhtä kokonaisuutta eli 

erillistä perusanturaa ei tarvita, toisin kuin edellä esitetyssä harkkosokkelissa. 

Anturan eli sokkelin pohjan leveys vaihtelee 0,3 – 0,4 metrin välillä ja sokkelin 

yläpään leveys vaihtelee 0,1 – 0,2 metrin välillä. Sokkelin yläpäähän kiinnite-

tään rakennuksen yläpuoliset rakenteet eli alajuoksut tai vastaavat. Kuvassa 2 

on periaatteellinen kuva tyypillisestä pientalon paikallavalusokkelista, jossa an-

tura ja sokkeli ovat yhtenäistä rakennetta ja näin ollen ne on myös betonoitu sa-

malla valukerralla. (Kovapalkki Oy) 

 

 

KUVA 2. Paikallavalusokkeli 

 

 

Paikallavalusokkelin antura voidaan siis toteuttaa yhtenä rakenteena sokkelin 

kanssa, niin että anturan ja sokkelin välille ei muodostu työsaumaa. Kuvassa 3 

on halkaistu sokkeli ja sokkelia leveämpi perusantura. Sokkelin alla oleva an-

tura on valettu erikseen. Paikallavalusokkeli voidaan toteuttaa myös siten, että 

antura ja sokkeli valetaan samalla kerralla, ja välille ei muodostu työsaumaa tai 
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pientä pykälää, kuten kuvassa 3. Anturan ja sokkelin saumakohtaan joudutaan 

usein tekemään erillinen laastikallistus, jotta sokkelin vedeneristys saadaan to-

teutettua kosteusteknisesti oikeanlaiseksi. 

 

 

KUVA 3. Halkaistu sokkeli (RT 81-10854 Pientalon perustukset ja alapohjien liittymät) 

 

 

2.2 Perustustöiden aloitus 

 

Perustustöitä edeltävä työvaihe on maarakennustyövaihe, joita aiotaan tarkas-

tella pintapuolisesti ja osoittaa mahdollisia kehityskohtia perustustöiden aloituk-

sen kannalta. Toiset tarkasteltavat asiat ovat piirustukset tai suunnitelmat ja 

niissä ilmenevät mahdolliset suunnitteluvirheet tai puutteet, jotka saattavat vai-

kuttaa perustustöiden aloittamiseen tai saattavat vaikuttaa olennaisesti niiden 

sujuvuuteen. 
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Perustustöiden aloittamisen esteenä voivat toisinaan olla jopa tekemättömät 

maarakennustyöt. Toisin sanoen niitä ei olla vielä edes aloitettu tai saatettu lop-

puun sovitussa aikataulussa, kun työmaalla oltaisiin ryhtymässä perustustöihin. 

Tähän ongelmaan saattaa törmätä eritoten kuluttajien rakennushankkeissa. Toi-

nen perustustöiden aloituksessa ilmenevä ongelmakohta on toisinaan sähkön 

puuttuminen työmaalta. Ongelma on sinänsä helposti ratkaistavissa polttomoot-

toriaggregaatilla, mutta se saattaa aiheuttaa ylimääräisiä kuluja asiakkaalle, pe-

rustusurakoitsijan lähettämän laskun muodossa. (Kovapalkki 2019) 

 

Tarkoitus ei ole osoittaa ketään sormella ja on ymmärrettävää, että näissä tilan-

teissa aikataulutus tai töiden yhteensovittaminen ei ole helppoa. Puhumatta-

kaan kaikkien pienten yksityiskohtien huomioon ottaminen, niin kuin tässä ta-

pauksessa sähköntarve työmaalla. Varsinkaan, kun nämä asiat eivät aina on-

nistu edes ammattirakentajien keskuudessa. 

 

 

2.2.1 Maarakennustyöt 

 

Perustustöitä ei voida aloittaa, mikäli perustustyövaihetta edeltäviä maaraken-

nustöitä ei olla saatu päätökseen. Vaikka maarakennustyöt oltaisiinkin saatu 

päätökseen, saatetaan törmätä muihin ongelmiin, jotka voivat vaikeuttaa muun 

muassa muottien pystyttämistä. Näitä ongelmia ovat maarakentajan tarkasti 

suorittama peruskaivu eli perustusalueen kaivu, on suoritettu liian pienelle alu-

eelle siten, että perustusalueen reunoille ei ole jätetty tarpeeksi tilaa muottien 

pystytystä varten, kuten kuvassa 10. Muottien pystyttämistä varten tulisi aina 

varata ylimääräistä tilaa ulkoreunoille, varsinkin runsaasti sisänurkkia sisältä-

vissä kohteissa. Siksi sokkeliurakoitsijat saattavat sisällyttää toimitusehtoihinsa 

vaatimuksen, jonka mukaan maarakennusurakoitsijan on suoritettava perus-

kaivu perustusten linjamerkeistä 1,5 metriä rakennuksesta poispäin. (Kova-

palkki Oy 2019) 

 

Toinen maarakentajien useasti tekemä virhe, on liian epätasaiseksi tiivistetty 

perustuspohja. Epätasaiselle pohjalle muotteja pystytettäessä, muottien alareu-

noihin syntyy kohtuuttoman suuria aukkoja, joiden paikkaamiseen saattaa kulua 
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runsaasti aikaa ja ylimääräistä eristettä tai muuta tilkitsemiseen kelpaavaa ma-

teriaalia. (Kovapalkki Oy 2019) 

 

Toisinaan näkee tapauksia, joissa maarakentajat ovat tehneet omaa urak-

kaansa etukäteen siten, että perustusten sisätäyttömaa-aineksia on kasattu val-

miiksi perustettavalle alueelle. Valmiiksi kasatut maa-ainekset saattavat haitata 

sokkelin sisäpuoleisten muottien pystyttämistä. Sokkeliurakoitsijat sisällyttävät 

toimitusehtoihinsa vaatimuksen siitä, että perustusalueen on oltava tasainen ja 

esteetön. Sisätäytöllä tarkoitetaan tiettyyn korkoon suoritettavaa rakennuksen 

sisäpuoleista täyttöä suunnitelluilla kiviaineksilla. (Kovapalkki 2019) 

 

Aiemmin mainitut runsaasti sisänurkkia sisältävät kohteet ovat haastavia, ja 

siksi maatöiden oikeaoppinen toteutus olisi suotavaa. Kuvassa 4 on kohde, joka 

sisältää paljon sisänurkkia. Tosin kyseisen kohteen maatyöt on tehty poikkeuk-

sellisen mallikkaasti. 

 

 

KUVA 4. Sisänurkkakohde (www.kovapalkki.fi) 

 

 

2.2.2 Piirustukset ja suunnitelmat 

 

Aina ei ole itsestään selvää, että suunnittelijoiden tekemät piirustukset olisivat 

toteutuskelpoisia sellaisenaan tai vähintään ilman pieniä muutoksia. Pahimmissa 

tapauksissa työt on ehditty aloittaa, kun suunnittelija ilmoittaa piirustuksiin tehtä-

vistä muutoksista, ja aikasaadut työsuoritukset on purettava ja muutettava. Näi-

hin mahdollisiin muutoksiin tulisi reagoida ennen kaikkea nopeasti ja mahdolli-

sesti ennakoiden tulevaa, etteivät suunnittelumuutokset tulisi täytenä yllätyksenä. 
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Piirustuksissa ilmenevät puutteet estävät perustusten oikeanlaisen toteutuksen. 

Tyypillinen tilanne saattaa olla tarvittavien mittojen puuttuminen piirustuksista. Ti-

lannetta ei voida ratkaista soveltamalla. On siis odotettava, että suunnittelija te-

kee piirustuksiin tarvittavat mittalisäykset. Mittojen puuttumisten havaitseminen 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa saattaa pelastaa monilta vaikeuksilta. 

 

 

2.2.3 Perustuspaketit 

 

Jotkut perustusurakoitsijat tarjoavat lähinnä kuluttajille suunnattuja perustuspa-

kettiratkaisuja, joihin kuuluu erilaisia lisätöitä perustusurakoinnin ohella. Paketit 

voivat olla sisällöiltään eritasoisia. Esimerkiksi Kovapalkki Oy:n kalleimpaan ko-

konaisvaltaiseen perustuspakettiin kuuluvat maaperätutkimus, perustussuunnit-

telu, patolevyn/reunalistan asennus, lattiaeristeet, lattiaraudoitukset, lattiavalu, 

roskien kuljetus, mittauspöytäkirja ja asiakastapaamiset. Keskitason ratkaisuun 

kuuluvat patolevyn/reunalistan asennus, lattiaeristeet, lattiaraudoitukset, mittaus-

pöytäkirja ja asiakastapaamiset. Perustason pakettiin kuuluvat perustusten teon 

lisäksi mittauspöytäkirjan laadinta ja asiakastapaamiset. Lisäpalveluina on mah-

dollista saada alapohjan teko kokonaisuudessaan, maaperätutkimus, paalutus, 

maarakennustyöt, lisäeristeet, patolevy/reunalista, roskien pois vienti, porras- ja 

laattavalut. 

 

Perustuspakettien ajatuksena on helpottaa kuluttajien rakennushankkeen kulkua 

perustusten teon ja mahdollisesti alapohjarakenteiden osalta. Monien erikoistu-

neiden urakoitsijoiden tarjoamat vastaavanlaiset pakettiratkaisut, ovat yleistyneet 

kuluttajien rakennushankkeissa viime vuosina. 
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3 HARKKOSOKKELI 

 

 

3.1 Perusanturan teko 

 

Harkkoperustaisen pientalon sokkelin rakentaminen alkaa perusanturan tekemi-

sellä. Harkoista muurattavan sokkelin alle on rakennettava sokkelia leveämpi 

kantava ja yhtenäinen antura, jonka päälle harkot voidaan muurata. Antura voi-

daan valmistaa esimerkiksi betonista. Harkkoja ei voida muurata maanvarai-

sesti, koska pelkistä harkoista tehty perusmuuri ei muodostaisi tarpeeksi yhte-

näistä rakennetta ilman kantavaa perusanturaa. Perusanturan tehtävä on ottaa 

vastaan yläpuolisilta rakenteilta tulevat kuormat, ja välittää ne tasaisesti alla ole-

ville kantaville maakerroksille. Perusanturan betonointia varten rakennetaan 

jonkinlaiset muotit. jotka raudoitetaan suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. An-

turavaluun asennetaan mahdollisesti tarvittavat tartuntateräkset, jonka jälkeen 

anturavalumuotit puretaan tai vaihtoehtoisesti käytetään valmisanturamuotteja, 

joita ei tarvitse purkaa betonin kovetuttua muottien purkulujuuteen. Muuraustyöt 

voidaan aloittaa muottien purkamisen jälkeen 

 

 

3.1.1 Valmisanturamuotit 

 

Valmisanturamuotit ovat vaihtoehtoinen perusanturan muottityömenetelmä. Var-

sinkin, jos työmaalla halutaan säästää muottitöihin kuluvaa aikaa. Käytettäessä 

valmisanturamuotteja vältytään valun jälkeiseltä muottien purkamiselta ja purku-

jätteen muodostumiselta. Erään valmisanturoita valmistavan yrityksen verkkosi-

vuilta lainattu teksti kuuluu: 

 

Formex-anturamuotti soveltuu erinomaisesti asuin-, teollisuus-, 

liike- ja vapaa-ajan rakennuksiin sekä maanrakentamisessa tarvit-

taviin anturamuotteihin. Anturamuotit tehdään verkkohitsausmene-

telmällä valmistetuista teräslankaverkoista, jotka laminoidaan poly-

eteenikalvolla molemmin puolin. Muotit toimitetaan työmaalle sisäk-

käin pinottuina viiden metrin pituisina elementteinä. (www.formex.fi) 
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Muotin valuvalmiiksi saattaminen on nopeaa, koska ainoa työvaihe muotin pai-

kalleen nostamisen lisäksi on raudoittaminen. Formex lupaa, että valmisantura-

muottien valuvalmiiksi saattamiseen kuluu tavanomaisella pientalotyömaalla 

yksi työvuoro, ja ne voidaan parhaimmillaan valaa vielä kyseisen työvuoron ai-

kana. (Formex 2019) 

 

 

 

KUVA 5. Formex valmisanturamuotit 

 

Valmisanturamuottien valunaikainen tuenta tapahtuu elementeissä mukana tu-

levilla sidekoukuilla, jotka asennetaan haluttuun syvyyteen riippuen muottien 

korkeudesta. Korkeampaan anturamuottiin asennetaan korkeussuunnassa 

enemmän sidekoukkuja, kuten kuvassa 6 havainnollistetaan. 
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KUVA 6. Sidekoukkujen asennus (www.formex.fi) 

 

Valmisanturoiden suorat osat liitetään toisiinsa edellä mainituilla sidekoukuilla. 

Nurkat ja yhtymäkohdat saadaan tehtyä ylijäämäpaloista leikkelemällä ja 

sitomalla ne huolellisesti sidelangalla. Eritoten nurkkiin ja t-haaroihin kohdistuu 

muottien suurin valupaine, kerrotaan Formex-perustusjärjestelmän 

asennusohjeissa. 

 

 

KUVA 7. T-liitosten tekeminen (www.formex.fi) 

 

 

3.1.2 Lautamuotit 

 

Harkkosokkelin anturamuotit voidaan valmistaa puutavarasta. Tällöin käytetään 

yleisnimitystä lautamuotti. Lautamuottien valmistukseen voidaan käyttää esi-

merkiksi 47x100 mm² vajaasärmäistä sahatavaraa ja 22x100 mm² sahattua lau-
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taa. 47x100 mm² sahatavaraa käytetään tarvittavan muottirungon rakentami-

seen ja lautatavara toimii muottipintana. Itse lautamuotin valmistamisen työvai-

heita ei käsitellä tämän tarkemmin.  

 

Lautamuotin valuvalmiiksi saattamiseen kuluu enemmän aikaa kuin valmisantu-

ramuotteja käyttäessä. Valmisanturamuottien kohdalla ajan säästö syntyy nope-

ammin suoritettavan raudoitustyön ansiosta, koska lautamuotteja käytettäessä 

joudutaan raudoitustyöt tekemään alusta asti manuaalisesti, ellei käytetä puoli-

valmiita raudoitteita. Lautamuoteilla toteutettavan perusanturan rakentamiseen 

menee joka tapauksessa enemmän aikaa kuin valmisanturoilla urakoidessa, 

koska raudoitteita joudutaan sitomaan määrällisesti enemmän. Raudoitustyön 

sitomiseen kulunutta aikaa voidaan toki säästää käyttämällä automaattista si-

dontakonetta. 

 

Lautamuottien purkamisesta muodostuu purkujätettä, joten lautamuotteja käyt-

tämällä syntyy myös jätteenkäsittelykustannuksia. Valmisanturamuotteja käytet-

täessä jätettä ei muodostu, koska valmisanturoita ei tarvitse purkaa valun jäl-

keen, ja ne ovat näin ollen kertakäyttöisiä. Purettuja lautamuotteja puolestaan 

voidaan käyttää lukuisia kertoja uudelleen. Perusanturan muottien toteutus puu-

tavarasta valmistetuilla muoteilla on materiaalikustannuksiltaan todennäköisesti 

halvempaa kuin valmisanturamuoteilla, koska puutavara on halvempaa suh-

teessa valmisanturamuotin metrihintaan. 

 

 

3.2 Harkkosokkelin muuraus ja raudoitus 

 

Harkkojen alle vaadittava perusantura on saatu valettua ja muotit purettua. Sok-

kelin muuraustyö ja raudoittaminen voidaan suorittaa. Esimerkkinä erään kevyt-

soraharkkoja valmistavan yrityksen videolla selostamalla tavalla. 

 

Ennen Leca-Lex harkkojen muuraustyön aloittamista tarkistetaan anturan 

ristimitat ja kiinnitetään muurausjohteet. Muurausjohteisiin merkitään hark-

kokerroksen etenemä, joka on 200 mm. Tämä 200 mm muodostuu harkon 

korkeudesta 195 mm ja ohutsaumanpaksuudesta 5 mm. Korkeuseron 

poistamiseksi, mittaus aloitetaan korkeimmasta kohdasta. Ensimmäistä 
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kierrosta muurattaessa betonianturan päälle, tulee käyttää riittävän pak-

sua laastikerrosta, jotta harkot saadaan oikeaan korkeuteen. Muuraus-

työssä käytetään Leca-harkoille kehitettyä Leca-laastia ja talvioloissa voi-

daan käyttää Leca-pakkaslaastia. Harkkojen pontattujen päiden takia, 

laastia tarvitaan vain vaakasaumoihin. Harkkojen suoruutta tarkkaillaan 

käyttäen vesivaakaa ja linjalankaa. Laastia sekoitetaan työmaalla tarvit-

tava määrä, sekoittaen sekaan vain vettä. Harkkoja voidaan työstää työ-

maalla esimerkiksi isolla kulmahiomakoneella tai sähkösahalla. Harkko-

muuraus etenee aloittaen nurkasta kerros kerrallaan, ja linjalankaa noste-

taan etenemän mukaan. Laastia levitetään joko muurauskauhalla tai val-

mistajan kehittämällä muurauskelkalla. Laasti on levitettävä nurkkiin kau-

halla. Harkkokerrosten väliin asennetaan raudoitusteräkset suunnitelmien 

mukaisesti. Esimerkiksi käyttämällä 8 mm teräksiä. Harkoissa olevat rau-

doitusurat täytetään laastilla ja teräkset painetaan laastin täyttämiin uriin. 

Nurkissa käytetään erillistä kulmaharkkoa, johon taivutetut teräkset sopi-

vat ilman, että harkkoa joudutaan työstämään. Uusi harkkokerros nostel-

laan levitetyn laastikerroksen päälle ja painetaan paikalleen. Ohut-

saumauksen ansiosta materiaali- ja työkustannukset pienenevät, kun 

laastia tarvitaan vain vaakasaumoissa. Kevytsoraharkot ovat kevyitä käsi-

tellä. (www.leca.fi) 

 

Harkkosokkelin muuraus- ja raudoitustyöt kokonaisuudessaan saattavat vaikut-

taa nopeammilta prosesseilta kuin paikallavalusokkelin vastaavat työvaiheet. 

Tosin paikallavalusokkelin rakennusprosessiin kuuluu enemmän erillisiä työvai-

heita kuin harkkosokkelin rakentamiseen. Muun muassa paikallavalusokkelin 

eristäminen on toteutukseltaan täysin erilainen kuin harkkosokkelissa, mutta 

puolestaan harkkosokkelin erillisen betonianturan muottien tekoon, betonointiin, 

valun kuivumiseen ja muottien purkuun kuluneessa ajassa ollaan paikallava-

lusokkelia tehty roimasti eteenpäin.  
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3.2.1 Harkkosokkelin pinnoitus 

 

Harkkosokkelin muuraustyöt on saatu päätökseen ja rakenneteknisesti harkko-

sokkelin päälle voidaan rakentaa yläpuolisia runkorakenteita. Harkkosokkelin 

pinta voidaan tarvittaessa pinnoitta lähinnä ulkonäköseikkojen takia sille sovel-

tuvilla tuotteilla. Toisinaan harkkosokkeli peittyy perusmuurin viereen kasatta-

vien maakerrosten alle. Esimerkiksi kuvassa 1 harkkosokkelista ei jää näkyville 

mitään, joten sokkelin pinnoitus on turhaa. Kuvassa 8 harkkosokkelista jää nä-

kyviin kahden harkon korkuinen ala, joten jonkinlainen pinnoittaminen tässä ta-

pauksessa saattaa olla tarpeellista. Etenkin, jos kyseisenlainen sokkeli sijaitsisi 

kaavoitetulla alueella, jossa asemakaavamääräykset säätelisivät julkisivun sok-

kelin ulkonäköä. 

 

 

KUVA 8. Harkkosokkeli (RT 81-10854 Pientalon perustukset ja alapohjien liittymät) 
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4 PAIKALLAVALUSOKKELI 

 

 

4.1 Muotit 

 

Paikallavalusokkelin muotteja valmistettaessa pidetään mielessä ennen kaikkea 

niille asetetut lujuus- ja laatuvaatimukset kuin ulkonäkövaatimukset. Paikallava-

lusokkelin muotit muodostavat yhtenäisen muottikokonaisuuden sokkelille ja an-

turalle, jolloin rakennuksen näkyville jäävän sokkelin betonipinnan tulee täyttää 

sille asetetut ulkonäkövaatimukset. Betonin lujuusvaatimuksiin vaikuttavat muo-

tit ja oikeanlainen betonointi. 

 

Paikallavalusokkelin muotit valmistetaan useimmiten etukäteen ja niitä on aina 

valmiina varastossa monen kokoisena. Muottien pituudet vaihtelevat 0.3 – 3 

metriin. Korkeus on lähes poikkeuksetta 1 metri. Riippuen urakoisijan mielty-

myksistä, hyväksi havaitut muottipituudet ovat: 0.3, 0.5, 0.7, 0.9, 1, 1.2, 1.5, 1.8, 

2, 2.2, 2.5 ja 3 metriä. Vaihtelevilla muottipituuksilla varaudutaan siihen, että 

niillä voitaisiin toteuttaa sokkeliurakka ilman muottien työmaakohtaista räätälöin-

tiä. Varsinkin, kun urakoitavien sokkeleiden pituudet, muodot tai paksuudet ei-

vät valtavasti eroa toisistaan, ja näin ollen edellä mainitut muottien pituudet so-

veltuvat käytettäväksi lähes kaikkiin kohteisiin. (Kovapalkki 2019) 

 

 

KUVA 9. Paikallavalusokkelin muotit (www.kovapalkki.fi) 
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Ennen muottitöiden aloitusta laaditaan muottisuunnitelma. Suunnitelma voidaan 

tehdä perustuksen mittapiirustusta hyödyntäen. Muottisuunnitelman tarkoituk-

sena on kartoittaa työmaalla tarvittavien muottien määrä. Muottien tarvemäärän 

mukaan työmaalle ei kuitenkaan viedä kaiken kaikkiaan työmaalla tarvittavaa 

määrää, vaan muottien käyttö porrastetaan ja näin ollen myös valu porrastetaan 

muutamaan eri valukertaan. Esimerkiksi kuvitteelliseen pientalokohteeseen teh-

dään siis asuinrakennus, erillinen saunarakennus ja autotalli. Näistä urakoidaan 

ensimmäisenä asuinrakennuksen sokkeli, jonka jälkeen muotit vapautuvat käy-

tettäväksi saunarakennukseen ja autotalliin. Edellä mainittua kutsutaan muotti-

kierroksi, josta kerrotaan myös muun muassa Betoniyhdistyksen oppikirjoissa. 

(Betonitekniikan oppikirja by 201, 2018) 

 

Muottisuunnitelmalla selvitetään tarkalleen, että käytetään sokkelin mittoihin so-

pivia muotteja, jotta ne muodostaisivat yhtenäisen kierroksen sokkelin ympäri.  

Esimerkiksi, jos rakennuksen sivun pituus on tasan 9 metriä. Kyseiselle seinälle 

ei kuitenkaan voida suunnitella käytettäväksi kolmea kappaletta 3 metrin muot-

tia, koska tämänlainen muottiseinä tulisi hajoamaan valun aikana. Esimerkkisei-

nälle voidaan suunnitella käytettäväksi yksi 1.5 metrin muotti ja kolme 3 metrin 

muottia. Muottien yhteenlaskettu pituus on 10.5 metriä, jolloin toisesta nurkka-

pisteestä muotti ylittää sokkelilinjan 1.5 metrillä tarkoituksen mukaisesti. Jos 

puolestaan edellä mainitun rakennuksen sivun pituus olisikin 9 metriä ja 3 sent-

timetriä. Käytetään edellä mainittuja muotteja ja tämä kolmen senttimetrin ylitys 

toteutetaan esimerkiksi 22x100 mm² lautatavaralla, koska kolmen senttimetrin 

muottia ei ole. Tämän tarkemmin ei mainittua 9.003 metrin sokkelin pituutta ole 

edes mahdollista toteuttaa. (Kovapalkki 2019) 

 

 

4.1.1 Muottien valmistaminen 

 

Muotit voidaan valmistaa mitallistetusta 48x98 mm² puutavarasta ja muottile-

vynä voidaan käyttää 15 mm vahvuista filmivaneria. Muotin rakenne koostuu 

48x98 mm² ruuveilla kasatusta runkokehikosta, johon ruuvataan vain toiselle 

puolelle filmivaneri. Filmivanerin pinta muodostaa valupinnan, joten sen tulee 

olla virheettömässä kunnossa tarpeeksi tasaisen betonipinnan saavuttamiseksi. 

Filmivaneri on rautakauppojen vanerilevyvalikoiman kalleimmasta päästä, mutta 
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hintaansa nähden välttämätön laadukkaan betonipinnan saavuttamiseksi. Muo-

tit voidaan toki valmistaa halvemmasta levytavarasta ja pienemmästä tai hei-

kommasta runkopuutavarasta, mutta ne eivät tule kestämään yhtä monta valu-

kertaa kuin laadukkaista ja vahvemmista materiaaleista tehdyt muotit. Halvem-

mista materiaaleista tehtyjä muotteja joudutaan näin ollen valmistamaan enem-

män suhteessa parempilaatuisiin muotteihin, koska niitä poistetaan käytöstä rik-

koutumisen johdosta nopeammalla syklillä. Kustannussäästöä syntyy kuitenkin 

pitkällä aikavälillä enemmän. (Kovapalkki 2019) 

 

 

4.1.2 Muottien pystyttäminen 

 

Muotit voidaan pystyttää henkilövoimin eikä niiden pystyttämiseen välttämättä 

tarvita koneellista nostokalustoa. Muotit asetellaan rakennuksen nurkkapistei-

den ja linjamerkkien mukaisesti, aloittaen nurkkapisteestä. Pystyttäminen aloite-

taan sokkelin ulkopuolen muoteista eli ensin pystytetään julkisivua kiertävät 

muotit. Muotit pystytetään siten, että aloitetaan nurkkapisteestä ja edetään sok-

kelilinjan toiseen nurkkapisteeseen ja viedään muottia, niin pitkälle kuin muottia 

riittää, kuten aiemmin selostettiin, että muottilinjan pituus on eri kuin itse sokke-

lin pituus. Katso kuva 10. Muotit kiinnitetään toisiinsa muotin runkopuista nor-

maaleilla yleisruuveilla. Muottien pystytyksessä voidaan hyödyntää linjalankaa 

ja vesivaakaa. 

 

Muottien pystyttäminen voi vaikeutua työmaalla, jossa maarakennustyöt on suo-

ritettu joko kiireellä tai muuten vain huolimattomasti. Ongelmia tulee varsinkin 

tilanteissa, joissa rakennuksen tasaiseksi tiivistetyn perustusmaan penkat ovat 

liian lähellä perustusalaa, ettei muotteja mahduta pystyttämään ja tällöin nurk-

kaan tuleva muotti menee reilusti sokkelin nurkkapisteen yli, kuten aiemmin se-

lostettiin. Kuvassa 10 penkka on turhan lähellä sokkelia. 
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KUVA 10. Pystytetyt muotit työmaalla (www.kovapalkki.fi) 

 

 

4.1.3 Muottien lukitseminen 

 

Betonista syntyvän valupaineen takia muotit tulee lukita jonkinlaisilla muottilu-

koilla. Tavallisimmin paikallavalusokkelin muottien lukitsemisessa käytetään 

muottien korkuista teräsputkea, jonka molemmissa päissä on tappi, joka pujote-

taan muotin ala- ja yläpinnassa olevaan muottivanteeseen. 

 

 

KUVA 11. Muottivanne 
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Lukkoja tarvitaan perusmuurilinjalle noin 0,75 metrin välein. Kyseiset muottilukot 

riittävät ottamaan valunaikaisen betonipaineen vastaan, joten muita muottiluk-

koja ei tavanomaisissa paikallavalusokkeleissa tarvita. Korkeammissa perus-

muureissa tai tukimuureissa joudutaan käyttämään enemmän muottilukkoja, ja 

muottisiteitä. (Kovapalkki 2019) 

 

 

4.2 Raudoittaminen ja eristäminen 

 

Pientalon paikallavalusokkelin raudoitusterästen teräslaatu on B 500 B. Pientalo-

jen paikallavalusokkeleihin yleisimmin käytetty raudoitusterästen vahvuus on 6 –

12 mm. Tätä paksummille teräksille ei ole juuri tarvetta pientalon sokkeleissa, 

ellei kyseessä ole jokin erityisrakenne tai VSS-tilan sokkeli/antura tai vastaava. 

 

Sokkelin raudoittamine voidaan suorittaa vaihtoehtoisesti puolivalmiilla raudoit-

teilla tai tehdä tarvittavat raudoitteet salkotavarasta. Paikallavalu-urakoitsijat 

saattavat käyttää terästehtailta tilattavaa raudoitusverkkoa, joka on valmiiksi tai-

vutettu L-muotoon ja sen on määrämittaista. Verkot vain sidotaan työmaalla pai-

koilleen. (Kovapalkki 2019)  

 

Raudoitustyön voi suorittaa joko käsin sitomalla tai automaattisella sidontako-

neella. Automaattinen sidontakone nopeuttaa sitomistyötä huomattavasti ja näin 

ollen pienentää raudoitustyöstä koituneita kustannuksia. (Kovapalkki Oy 2019) 

 

Raudoitustyössä on tarpeellista käyttää raudoitusvälikkeitä, joilla varmistetaan 

vaadittava suojabetonin paksuus. Välikkeillä estetään, etteivät raudoitteet sijait-

sisi liian lähellä ulkopintaa. Raudoitusvälikkeitä on saatavilla monen kokoisina ja 

moneen käyttötarkoitukseen. Paikallavalusokkeleissa käytettävät välikkeet ovat 

kiekon muotoisia seinävälikkeitä, joka voidaan pujottaa raudoitusterästankoon. 

Välikkeistä ja niiden käytöstä kerrotaan muun muassa Betonitekniikan oppikir-

joissa. (Betonitekniikan oppikirja by 201 2018)  

 

Sokkeli eristetään piirustusten mukaisesti. Pääperiaate sokkeleiden eristämi-

sessä, on eristää sokkeli koko korkeudeltaan, mutta jättää anturan kylki eli pai-
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kallavalusokkelin pohjaosa ilman eristettä. Sokkelin eristys toteutetaan useimmi-

ten kahdella erillisellä ja eri paksuisella eristelevyllä, jotka asennetaan samalle 

tasolle sokkelin yläpinnan kanssa, mutta ne porrastetaan alapäästään eri kor-

koon, niin että yhtenäisen sokkelin antura jää ilman eristettä. Katso kuva 2. 

 

Paikallavalusokkeleiden eristämisessä voidaan käyttää EPS-eristettä tai XPS-

eristettä. EPS-eristettä suositaan huomattavasti enemmän sokkelin eristämi-

sessä huokeamman hinnan vuoksi. XPS-eristettä käytetään vain tarpeen vaa-

tiessa. Tarvittavat sokkelivaraukset tehdään suunnitelmien mukaisesti ja ne voi-

daan toteuttaa eristepaloilla. Varaus tarkoittaa esimerkiksi sokkelissa olevaa ra-

donputken läpivientiä, jota ei kuulu betonoida. 

 

Halkaistuissa sokkeleissa joudutaan käyttämään välikkeitä, jotka varmistavat 

eristeen paikallaan pysymisen betonoinnin aikana. Halkaistu sokkeli tarkoittaa ra-

kennetta, jossa lämmöneriste on sijoitettu betonikuorten väliin. Kuvassa 3 on hal-

kaistu sokkeli. Välike voi olla esimerkiksi 0.3 metrin ruostumattomasta teräksestä 

valmistettu puikko, johon pujotetaan eristelevyn paikallaan pitävät levyt. Sokkeli-

halkaisun eristevälikkeitä on saatavilla monilta eri toimittajilta ja niiden rakenne 

keskenään saattaa olla hyvin erilainen. Kuvassa 12 Lankarakenne Oy:n myymä 

tuote. Tuotetta myydään nimikkeellä Styrox-välike. 

 

 

KUVA 12. Styrox välike (www.lankarakenne.fi) 
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4.3 Betonointityöt 

 

Valun hetkellä kaikki etukäteen valmistellut työt voidaan pilata kärjistettynä esi-

merkkinä vain silmän räpäyksessä, mutta vahinkoja korjataan pahimmillaan 

monta työvuoroa. Siksi ennen betonointia tulisi suorittaa perusteellinen tarkastus, 

jossa voitaisiin tarkastaa raudoitukset, eristykset ja muottien valupaineen kesto. 

Kireän aikataulun ei pidä antaa vaikuttaa betonoinnin laatuun. (Kovapalkki 2019) 

 

Paikallavalusokkeleissa käytettävä betoni on notkeusluokaltaan S3, 16 mm mak-

simiraekoolla, lujuusluokka C30/37 ja lisäaineina notkistin sekä huokostin. Rasi-

tusluokkina XC 3 ja XF 1 sekä suunniteltu kestoikä 50 vuotta. Betonitekniikan 

oppikirjassa perustuksille suositeltava betonilaatu on notkeusluokaltaan 2-3 sVB, 

maksimiraekoon ollessa 16mm ja lujuusluokaltaan K25 teräsbetonirakenteelle, 

mutta suositukset ovat ohjeellisia. (Betonitekniikan oppikirja by 201 2018) 

 

Paikallavalusokkeleita valettaessa ei voida käyttää mielellään liian notkeaa eikä 

myöskään liian jäykkää betonimassaa, koska siitä koituu turhan paljon vaikeuksia 

sokkelin kunnolliselle tiivistystyölle. Itsetiivistyvän-betonin käyttäminen on puo-

lestaan turhaa hintaansa nähden. (Kovapalkki 2019) 

 

Paikallavalusokkelin betonointityötä suositellaan suoritettavaksi pumppuvaluna, 

koska betonimyllyllä valaminen on epäkäytännöllistä valettavan kuutiomäärän 

vuoksi. Kohteisiin saattaa kuitenkin usein riittää yksi autokuormallinen valmisbe-

tonia kuljetuspumppuauton mukana tuoman kuorman lisäksi. (Kovapalkki Oy 

2019) 

 

Sokkeli tiivistetään valun aikana betonintäryttimellä ylimääräisen ilman poista-

miseksi. Betonin tiivistäminen aloitetaan välittömästi valun yhteydessä. Tiivistys-

työhön soveltuu esimerkiksi verkkovirtaan kytkettävä sauvatärytin. 

 

Valun annetaan kuivua vaaditun ajan. Talvella betonoitaessa käytetään lämmön-

kehityksenseurantaa ja tarvittaessa käytetään lisälämmityskaapeleita valun jää-

tymisen estämiseksi. Valussa voidaan käyttää talvisin kuumabetonia, mutta jotkut 

paikallavalu-urakoitsijat eivät suosi kuumabetonia, koska se on huomattavasti 

kalliimpaa kuin lisälämmityskaapeleita käytettäessä. (Kovapalkki Oy 2019) 
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4.4 Muottien purku 

 

Paikallavalusokkelin muotteja on tarkoitus käyttää uudelleen, joten tämä ote-

taan aina huomioon muotteja purettaessa. Varovaisella purkamisella ja huolelli-

sella muottien puhdistuksella saavutetaan kestävät muotit, joita voidaan käyttää 

lukuisia kertoja uudelleen. Muotit pyritään huoltamaan heti jokaisen purun jäl-

keen. Muottien huollon merkitys näkyy ennen muuta laadukkaana valujälkenä, 

mutta myös muottien käyttökerroissa. Kun muotteja ei voida käyttää enää julki-

sivumuotteina, niitä voidaan hyödyntää vielä sisäpuolen muotteina, jolloin niille 

ei aseteta tarkkoja ulkonäkövaatimuksia. Sisäpuolen muotti tarkoittaa rakennuk-

sen sisäpuoleista sokkelipintaa, joka jää piiloon riippumatta siitä onko alapohja-

rakenne maanvarainen laatta vai tuulettuva alapohja. Muotteja ei mielellään 

enää käytetä, kun muottien runkopuut alkavat heikentyä huomattavasti lukuis-

ten ruuvauskertojen johdosta. Muottilevypinta on myös mahdollisesti alkanut 

syöpymään betonilimun vaikutuksesta. Muotit voidaan tällöin hävittää puujät-

teenä. 

 

Betonointityön lopputulos selviää vasta, kun muotit on saatu purettua ympäriltä. 

Vasta silloin voidaan havaita mahdolliset kohdat, joissa betoni ei esimerkiksi ole 

tiivistynyt kunnolla tai betonoinnissa käytetty massa on ollut kohteeseen sovel-

tumatonta. Pahimmillaan tiivistymätön betoni ei ole täyttänyt kaikkia kohtia ja 

kovettuneen betonimassan seasta voidaan erottaa paljaaksi jääneitä kohtia rau-

doitteista. Tilanne voidaan kuitenkin korjata melko pienellä vaivalla esimerkiksi 

paikkauslaastilla. Pahimmissa tapauksissa betoni voidaan joutua poistamaan 

isommalta alalta esimerkiksi vesipiikkaamalla. Todella pienten valuvirheiden 

välttäminen on lähes mahdotonta, joten pieniä valuvirheitä on betonoitavissa 

kohteissa usein. Esimerkiksi lähes rutiinitoimenpiteenä muottien purkamisen jäl-

keen sokkelin yläpinta joudutaan kevyesti hiomaan tasaiseksi valupurseista, 

koska yläpuolisten rakenteiden kiinnittäminen sokkeliin edellyttää tasaisen kiin-

nitysalustan. Betonipintojen laaduille on asetettu erilaisia standardivaatimuksia, 

joita käsittelee muun muassa Betoniyhdistyksen painos by 40 Betonirakentei-

den pinnat. 
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4.4.1 Viimeistely ja luovutus 

 

Muottien purkamisen jälkeen perustuksista voidaan ottaa vielä ristimitat, joilla 

varmistetaan, että ollaan tehty piirustuksiin merkittyjen mittojen mukaiset perus-

tukset. Maarakennusurakoitsija voi aloittaa sisätäyttötyöt. Perustukset ovat 

muottikaluston työmaalta kuljetusta ja roskien siivoamista vaille luovutusvalmiit, 

kuten kuvassa 13. 

 

 

KUVA 13. Valmis paikallavalusokkeli (www.kovapalkki.fi) 
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5 POHDINTA 

 

 

Pientalon perustustavan valintaa helpottaa kunnollinen perehtyminen tarjolla 

oleviin vaihtoehtoihin ja perustusurakoitsijoiden tarjoamiin perustuspaketteihin. 

Perustustavan valintaa ei pitäisi rajoittaa ennakkoluulot tai uskomukset. Varsin-

kaan, jos ennakkoluulot kumpuavat uskomuksista perustustapojen välisistä suu-

rista hinta- tai aikataulueroista ja jos perustusurakoitsijoiden tarjoamiin ratkaisui-

hin ei olla viitsitty kunnolla edes perehtyä. 

 

Opinnäytetyöstä jää käsittelemättä pientalojen muut perustusmenetelmät. Työn 

avulla voidaan kuitenkin päästä jonkinlaiseen käsitykseen siitä, että paikallava-

luperustaminen on varteenotettava perustusmenetelmä pientalohankkeissa. 

Vaikka se saattaisikin kokonaisuudessaan vaikuttaa massiiviselta urakalta mit-

tavine muottitöineen ja betonivaluineen, ja kun sitä verrattaan harkkoperustami-

seen. Tosin pientalojen rakennustyömaat ylipäänsä ovat tänä päivänä aivan eri 

luokkaa kuin esimerkiksi sotien jälkeen hartiavoimin rakennetut rintamamiesta-

lot. 

 

Perustusten tekeminen on oikeaoppisesti tehtyjen maarakennustöiden jälkeen 

seuraava työvaihe, jota ei pidä tehdä huolimattomasti. Ilman asianmukaisia pii-

rustuksia ja suunnitelmia paikallavalusokkelia on vaikea toteuttaa. Lisäksi moni 

asia mennä pieleen, jos tehdään liian kireillä aikatauluilla. 

 

Tulevaisuudennäkymät paikallavalurakentamiselle näyttävät lupaavilta, jos be-

tonin laatu pysyy ennallaan ja ammattitaitoiset urakoitsijat pitävät laatuvaati-

mukset yllä ja ennen kaikkea betonin käyttämistä jatketaan entiseen malliin. 

Eikä esimerkiksi betonin käyttämiselle aseteta rajoituksia ja sen myötä sementin 

tuottamista vähennetä. Sementin tuottamisesta syntyvät ympäristökuormitukset 

ovat hyvin tiedossa. 
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