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HUOM! 
 

Aineisto ei ole tarkoitettu pihan 
kuivatuksen ja salaoja-asennusten 
minkäänlaiseksi suunnitteluohjeeksi 
vaan tavoitteena on kertoa paljonko 
ja minkä tyyppisiä asioita tulee ottaa 

huomioon pientalon ulkopuolen 
kuivatusremonttia valmistellessa! 
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Tarvitseeko pientalo salaojia? 
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Kellarinseinien ja -lattioiden 
ongelmat/tutkiminen 

Ympäristöopas 29 

1997 

 
1. Salaojitus- ja sadevesijärjestelmät ja vesieristeet 

puuttuvat tai eivät toimi. 
• Kantavat seinät ja/tai lattian betonilaatta kostuvat, 

kosteusmittaus betonista 
2. Sisäpuolella lämmöneriste, paneeleita tms. 

märkää seinää vasten. 
• Pintarakenteeseen luukku, Rh-kosteusmittaus 

betonista (voi onnistua pintatunnistimellakin). 
• Materiaalinäyte eristeestä ja alajuoksusta betonin 

rajapinnassa 
3. Homeongelma usein myös betoniseinän ja 

sisäpuolisen tiiliverhouksen välisessä ilmatilassa 
4. Lattian ongelmat voivat johtua myös vuodoista 

• Vesimittarin liike, patteriverkoston veden lisäys? 
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Milloin kosteutta on liikaa? 
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Syöksytorvien aiheuttamat vauriot 
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Tuulettuva alapohja 
 

1. Tuuletus ei riitä.  

2. Sadevesi- ja salaojajärjestelmä ei toimi, vedet 
menevät talon alle (talon alle on päästävä 
tarkastamaan!). 

3. Alapohjan pohjamaan päällä usein 
rakennusjätettä, multaa, kantoja yms. jotka 
homehtuvat Läpivientien ja saumojen 
tiiveydessä yleensä ongelmia, haju pääsee 
sisään. 

4. Home leviää usein alapohjarakenteisiin. 

5. Ongelmat varmistuvat usein vain 
materiaalinäytteiden avulla.  
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Tuulettuva alapohja 
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Mitä tarvitaan? 

• Luotettavaa tietoa rakennuksen rakenteista ja niiden kunnosta 

• Perustusten vaurioiden korjaamista 

• Luotettavaa tietoa rakennuksen ympäristön korkeusasemista 

• Luotettavaa tietoa liittymistä kunnallisiin järjestelmiin 

• Miettimistä ja suunnittelua 

• Yksityiskohtaisia suunnitelmia 

• Ammattitaitoisia tekijöitä 

• Kattavaa dokumentaatiota 

• Pitkäjänteisyyttä ja kokonaisuuden hallintaa 

• Yhteistyötä 

• Yllätyksiin varautumista 
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Millaisia erityissuunnitelmia tarvitaan? 

• Maanpinnan muotoilu ja korkoasemat rakennuksen ympärillä 

• Sadevesijärjestelmä, ränni- ja pihakaivot, jne. 

• Salaojat, salaojakaivot, jne. 

• Käytettävät rakenteet ja materiaalit (leikkauspiirustukset) 

• Työselitys 

• Erityisratkaisut kuten pumppaamot, saattolämmitykset, hälytykset, jne. 

• HUOLTO-OHJELMA ja HUOLTO-OHJE! 

• Kaikki suunnitelmat on säilytettävä huolellisesti tulevaisuutta varten 
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Hyvän pihan näkyviä tunnusmerkkejä 

• Kuivat perustukset ja koko tontin pintavesien hallinta 

• Maanpinta viettää joka paikassa haluttuun suuntaan, vierustoilla 15 cm / 3 m 

• Lattia, ulkoseinä, ikkunat ja puuosat väh. 300 mm maanpinnan yläpuolella 

• Vedenohjailu ei haittaa tontin käyttöä tai liikkumista 

• Kaupunkitonteilla joudutaan yleensä käyttämään pintavesikaivoja tai kouruja 

• Kaivojen tukkeentumien tai tulviminen on otettu etukäteen huomioon 

• Kasveja ei rakennuksen vierillä, nyrkkisääntö: 4m ja kasvin korkeus < etäisyys 

• Rakennuksen vierustat esim. betonikivettynä 

• Sähkölämmitys varmistuksena tarpeen mukaan 

• Järjestelmien säännöllinen huolto 

= Kuiva ja viihtyisä piha! 
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Hyvän salaojituksen tunnusmerkkejä 

• Salaojat joka paikassa perustusten alapinnan alapuolella 

• Tarkastuskaivot jokaisella nurkalla, kannet ruuvivarmistettuna! 

• Salaojat tehtynä jäykästä putkesta 

• Tasainen lievä kallistus koko järjestelmässä 

• Jollei alueella sadevesiviemäriä, salaojat erilleen sadevesijärjestelmästä 

• Pallopadotusventtiili estämässä takaisinvirtauksen 

• Tarvittaessa pitää rakentaa pumppaamo salaojavesille 

• Reikäputkea vain perustusten viereen, muu järjestelmä umpiputkella 

• Salaojien toiminta on syytä tarkastaa joka vuosi 

• Tarvittaessa huuhtelu ja/tai videokuvaus 

= Kuivat perustukset! 
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Muita hyvien perustusten tunnusmerkkejä 

• Uudisrakennuksessa kapillaarikatko perustusten alla, vanhoissa kohteissa 

kosteuden nousuun varauduttava 

• Perustusten ulkopuolella vedeneriste (yleensä patolevy) 

• Anturan päälle viistevalu ja perustusten alareunaan kumibitumikermi 

• Patolevyn suojana oltava esim. pystylämmöneriste 

• Matalaperustuksissa asennetaan yleensä aina myös vaakaeristeet 

• Patolevyssä oltava tiivis ylälista! 

• Perustusten ulkopuolinen lämmöneriste (tai sokkelihalkaisu) ylös asti 

• Sadevesiputket kannattaa asentaa matalaperustuksissa salaojien viereen 

• Salaojakaivannon ja perusmaan väliin aina suodatinkangas 

• Vanhoissa rakennuksissa tarpeeksi loivat viisteet perustusten vierille 



 3.10.2017  Page 14 

Kiitos!  


