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Tiivistelmä 
Aiheena on uusi valesokkelin korjausmenetelmä, jossa valesokkelin korotus toteutetaan 

täyttövalulla. Valu toimii samalla kertaa massiivisena kantavana rakenteena sekä osana 

lämmöneristystä. Menetelmässä on myös kiinnitetty erityisesti huomiota uuden rakenteen tiiviiksi 

saamiseen ja kylmäsiltojen minimointiin sekä asennettavuuteen. Rakenteeseen tarvittavat 

materiaalit löytyvät rautakaupasta ja rakenne on nopeampi sekä edullisempi asentaa kuin tämän 

hetkiset kilpailevat ratkaisut. 

 

 

1. Johdanto 
Valesokkelirakenne ja sen kaltaisesti toimivat rakenteet ovat yleisimpiä suomen omakotitalo- ja 

rivitalokannassa käytettyjä -70 ja -80 -lukujen rakenneratkaisuja. Ensimmäinen RT-kortti löytyy 

vuodelta 1957 ja rakennetta on sen jälkeen tehty hyväksyttynä rakenteena n. 36 vuoden ajan 

kortin käytöstä poistamiseen asti vuonna 1993. Valesokkelirakenne on herkkä kastelemaan 

ulkoseinän alaosan rakenteita ja tämän ominaisuuden sekä epätiiviiden rakenneratkaisujen vuoksi 

valesokkelirakenteet ovat nyt tulleet tai tulossa peruskunnostusikään jopa vain 35-40 vuoden 

käyttöajan jälkeen. 

Artikkelissa esitellään uusi valesokkelin korotuskorjausmenetelmä, joka sopii erityisesti 

rivitalokohteisiin ja periaatteessa kaikkiin ulkoseinärakenteisiin, joissa ulkoseinän alajuoksupuu 

sijoittuu lattialaatan pinnan alapuolelle. Julkisivuverhous voi olla tiilimuuri tai puupanelointi. 

Menetelmässä on otettu huomioon erityisesti mikrobivauriosaneerauksen erikoisvaatimukset 

rakenteen tiiviydelle, kosteuden liikkeille rakenteissa sekä rakenteiden asennettavuudelle. 

Menetelmästä on haettu menetelmäpatenttia numerolla 20175009, joka käsittää valesokkeliuraan 

tehtävän lämmöneristyksen, täyttövalun ja valun tiivistystavat lattialaattaan sekä 

alajuoksupuuhun.  

 

 

2. Valesokkelin korjausmenetelmän kuvaus 
 

Kaikissa markkinoilla olevissa valesokkelikorjausmenetelmissä tehdään vastaavat 

purkutoimenpiteet ennen korotuskorjausta ja rakentamistoimenpiteet korjauksen jälkeen. 

Varsinainen eroavaisuus menetelmien kesken tulee alajuoksupuun korottamisen tavassa ja siihen 

liittyen uuden rakenteen tiiviydessä sekä lämpö- ja kosteusteknisessä toimivuudessa. Näitä 

ominaisuuksia esitellään seuraavassa vaiheittain kuvatun korotuskorjauksen yhteydessä. 

Valesokkelirakenteen ja eri korjausmenetelmien vaikutuksia on kuvattu tarkemmin artikkelinkin 

pohjana toimivassa Rakennusterveysasiantuntija-koulutuksen lopputyössä [1]. 

 

Kuvauksen lähtökohtana on tilanne, jossa yksittäisen huoneiston yläpohja on kannateltu 

kokonaisuudessaan holvituilla, seinärungot on katkottu koko korjattavalla alueella, 

valesokkelirakenteen päältä on poistettu ulkoseinän alaosan rakenteet ja paljastuneet betoni-

/harkkopinnat on puhdistettu huolellisesti: 



 

 

 

 

 

1. Valesokkelin sisäkylkeen asennetaan lämmöneristyslevy, 50 mm. Kiinnityksessä 

käytetään saneerauslaastia, joka kammataan levyn pintaan tasaisesti niin, ettei levyn ja 

sokkelin väliin jää ilmaa. Eristyslevyn on tarkoitus lisälämmöneristämisen lisäksi suojata 

uutta rakennetta valesokkelin taipumukselta kondensoida kosteutta pintaansa ja sitä kautta 

kastella rakenteita. Tiiliverhouksen kohdalla levytys saattaa tukkia muurissa olevat 

tuuletusraot. Silloin levytyksen yläpuolisesta tiilivarvista avataan joka kolmas pystysauma 

tuuletusvälin toimivuuden parantamiseksi.  

 

Eristelevyn yläreuna viistetään viettämään julkisivuverhousta kohti, jolloin 

julkisivuverhouksen taakse mahdollisesti kulkeutuva irtovesi ohjautuu poispäin 

seinärakenteista. Tämän jälkeen levyn yläreuna tiivistetään ulkoseinän 

tuulensuojalevytyksen alareunaan kangasselkäisellä ilmansulkuteipillä ilmavuotojen 

estämiseksi. Lämmöneristelevyn yläreunan korko mitoitetaan alimmillaan valesokkelin 

yläreunan kanssa samaan korkoon, kuitenkin n. 100-150 mm lattiapinnan yläpuolelle. 

Lämmöneristeen ulottaminen alajuoksupuuta korkeammalle auttaa pitämään sen 

lämpimämpänä, mutta kuitenkin mahdollistaa alajuoksupuun alueen kuivumisen. 

 

2. Varsinaisen sokkelin yläpintaan puhdistetun uran pohjalle asennetaan kapilaarisen 

kosteuden nousua katkaiseva sementtipohjainen tasoitekerros, joka estää veden 

imeytymisen täyttövalusta sokkelinrakenteisiin parantaen valun kuivumista ja 

kantavuutta.  

 

Tasoitetta levitetään lämmöneristelevyn kylkeä vasten vähintään 10 mm korkealle. 

Tasoitteen nosto eristelevyn kylkeä vasten estää valesokkelin ja sitä vasten asennetun 

lisäeristyslevyn väliin mahdollisesti kondensoituvan kosteuden valumisen täyttövalun 

puolelle.  

 

3. Lattialaatan kylkeen asennetaan 100 mm leveä butyylinauha, jonka selkä on 

muovipintainen. Nauha painetaan tiiviisti lattialaatan kylkeä vasten ja laatan kylkeä 

oikaistaan tai tasoitetaan tarvittaessa riittävän tartunnan saamiseksi. Nauhan reunaa 

jätetään lattiapinnan yläpuollelle näkyviin vähintään 20 mm, jolta osuudelta ei poisteta 

suojapaperia. Nauha taitetaan lattialaatan päälle ja peitetään suojausteipillä myöhempää 

käyttöä varten. 

 

4. Uraan tehdään täyttövalu käyttäen EPS-kevytbetonia, jonka kantavuuden tulee olla 

vähintään 2 MPa, että se kestää rankojen perustuksille ohjaamat laskennalliset kuormat. 

EPS-kevytbetonilla saadaan tehtyä massiivinen rakenne, joka toimii ilmansulkuna, kantaa 

kuormat mutta sallii alapuolisten rakenteiden kuivua ulkoseinän lämmöneristetilaan. 

Valun korko määrittyy lattialaatan pinnan mukaan, jolloin erillisiä korkomittauksia ei 

tarvita. 
 

150 mm paksun valun vesihöyrynläpäisevyys (3 x 10-10 kg/m2sPa) [2] on noin neljäsosa 

esim. Huntonin 12mm paksuun tuulensuojalevyyn nähden (12,5 x 10-10 kg/m2sPa) [3]. 

Korjatun rakenteen vesihöyrynvastus pienenee alustäytöstä täyttövalun läpi  ulkoseinän 

rakenteisiin mentäessä, jolloin täyttövalun läpi nousee kosteutta hitaammin kuin mitä 

tuulensuojalevytyksen läpi haihtuu ja ulkoseinärakenteet pysyvät kuivina. Kohdassa 2. 

asennetun kapilaarikatkotasoitteen pettäessä täyttövalu katkaisee kapilaarisen kosteuden 

nousun, sillä se ei nosta kosteutta ollenkaan kapilaarisesti. Valumassa kovettuu 12 



 

 

 

tunnissa, jonka jälkeen korjaustöitä voidaan jatkaa valun yläpuolisten rakenteiden 

asentamisella. 

 

5. Valun kuivuttua valusaumasta näkyviin jäänyt butyylinauhan reuna taitetaan täyttövalun 

päälle selkäpuoli alaspäin ja suoja paperi poistetaan. Tämän jälkeen nauhan reuna 

kiinnitetään valun pintaan toisella, 50 mm leveällä butyylinauhalla. Valusaumaan jääneen 

butyylinauhan selkäpuoli ei tartu täyttövaluun, jolloin se toimii liukulaakerina vanhan ja 

uuden rakenteen välissä. Koska valun päälle taitettu nauhan reuna ei ole liimaantunut 

kiinni täyttövalun pintaan, täyttövalun ja lattialaatan on mahdollista liikkua toisiinsa 

nähden yli 10 mm liitoksen rikkoutumatta.   

 

6. Täyttövalun pintaan ja butyylinauhoituksen päälle asennetaan kaasutiivis EPDM-kuminen 

sokkelikaista, jossa on tiivistehuullokset. Kaista sijoitetaan siten, että sen toinen 

tiivistehuullos jää asennettavan alajuoksupuun sekä butyylinauhoituksen 

väliinpuristuksiin. Alajuoksupuu, sokkelikaista ja butyylinauha muodostavat mekaanisesti 

varmistetun ja tiivistysmateriaalien osalta kaasutiiviin sulun vanhojen rakenteiden ja 

sisäilman väliin, kun rakennuksen paino lasketaan täyttövalun päälle. EPDM-kaistan ja 

valesokkelin kylkeen liimatun lämmöneristelevyn väliin jätetään ilmarako, jolloin 

täyttövalun läpi nouseva kosteus pääsee tuulettumaan ulkoseinän lämmöneristetilaan. 
 

7. Alajuoksupuu varmistetaan paikoilleen kierretangon pätkillä, jotka juotetaan kiinni 

sokkeliin ankkurointimassalla.  
 

8. Ulkoseinien lämmöneristyksenasentamisen jälkeen rakenteen vesihöyryntiiviys 

sisäilmaan päin varmistetaan höyrynsululla. Höyrynsulun alareuna liimataan 

alajuoksupuun kylkeen PE-kalvoon tarttuvalla liimamassalla. Massa levitetään 

yhtenäisenä palkona alajuoksun kylkeen ja muovikalvo painetaan massaan kiinni. 

Höyrynsulun alaosan tiivistys varmistuu mekaanisesti, kun kipsilevytys kiinnitetään 

paikoilleen kipsilevyruuveilla. 
 

 

 
Kuvat 1. ja 2. Korjattu valesokkelirakenne ja rakenneosat numeroituna työvaiheiden mukaisesti 

 



 

 

 

 

Menetelmään yhteyteen on kehitetty muita, mm. valvontaa helpottavia ja korjausta vaiheistavia 

tekniikoita, joiden avulla asennettavan höyrynsulun tiiviys on helppo tarkastaa. 

 

 

2.1 Korjatun rakenteen lämpötekninen toiminta 

 

Alkuperäinen valesokkelirakenne mallinnettiin HEAT2 v10.11 lämpöjakauman 

laskentaohjelmalla. Alla esitetään mallinnettava rakenne, korjaamattoman rakenteen 

lämpöjakauma sekä korjatun rakenteen lämpöjakauma. Sisäpuolen lämpötila on +20 ℃ ja 

ulkolämpötila -10 ℃. 

 

 
Kuva 3. Mallinnettu rakenne.  

 

 

 
Kuva 4. Alkuperäisen betonisen valesokkelirakenteen lämpöjakauma. Sisäilma +20℃, ulkoilma -

10℃. 

 

Kuvasta nähdään, että alajuoksupuu sijoittuu kokonaan pakkasen puolelle rakenteessa. Kun 

rakennuksen alla on jatkuvasti lämmin ja alajuoksu sijoittuu yhden alapohjan pääasialliselle 

kuivumisreitille, se on selkeästi riskialueella kosteuden kertymiselle ja mikrobivaurioitumisen 

kannalta. 



 

 

 

 

 
Kuva 5. Korjatun betonisen valesokkelirakenteen lämpöjakauma. Sisäilma +20℃, ulkoilma -

10℃. 

 

 

Korjatussa rakenteessa ulkoseinän alajuoksupuun lämpötila pysyy selkeästi lämpimän puolella, 

jolloin ulkoseinän alaosaan esimerkiksi täyttövalun läpi kulkeutuvalla kosteudella on 

mahdollisuus päästä haihtumaan edelleen eristetilaan ja ulos päin myös kylmänä vuodenaikana. 

 

 

 
Kuva 6. Valesokkelikorjaus runkoon asti tehtynä. 

 



 

 

 

 

3. Yhteenveto 
 

Valesokkelikorjauksessa on kiinnitetty erityisesti huomiota rakenteen ilmantiiviyteen, 

kylmäsiltojen poistamiseen sekä yksinkertaiseen asentamiseen. Valmiissa rakenteessa on 

kilpailevista menetelmistä poiketen ilmakatko sekä alustäytön ja ulkoseinän rungon välillä, että 

ulkoseinän rungon ja sisäilman välillä. Kilpailevissa menetelmissä ilmayhteydet alustäytöstä 

ulkoseinään säilyy, jolloin valesokkelikorjauksen yhteydessä ainakin osin uudelleen 

rakennettavan höyrynsulun tiiviys on erityisen tärkeässä asemassa.  

 

Esitellyllä korjausmenetelmällä uusiin rakenteisiin ei synny kylmäsiltoja, sillä täyttövalussa 

käytetään massiivirakennetta jossa on lämmöneristys ja kantava rakenne samassa valussa. Mikäli 

ulkoseinän kuormat jouduttaisiin viemään sokkelin pintaan omilla, mahdollisesti 

peltisillä/harjateräksisillä kannakkeilla kunkin runkotolpan kohdalla, seinärakenteeseen syntyisi 

kylmäsilta seinärakenteista alkuperäisen sokkelin pintaan runkotolppien jaon  mukaan. 

Massiivirakenteessa kylmäsiltoja ei pääse syntymään alajuoksupuun sidetankoja lukuun 

ottamatta, sillä täyttövalun läpi ei asenneta mitään muita kannakkeita. 
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