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Perustusten ostajan opas
Tee se itse -miehille ja naisille // Kokeneille konkareille // Ryhmärakentajille
Ensikertalaisille // Pienen budjetin rakentajille // Ison budjetin rakentajille
Mökkeilijöille // Suuruudenhulluille // Nuukailijoille // Kiireisille
Väsyneille // Haaveilijoille // Täysverisille ammattilaisille

Perustusten ostajan opas
– kuinka vertailla perustuksia?
Rakennusprojektia suunnittelevan mieli on täynnä kysymyksiä.
Varsinkin ensimmäisellä kerralla kaikki käytännön asiat lupien
hankkimisesta eri rakennusmateriaalien ja palveluiden vertailemiseen on vierasta. Tässä oppaassa on Perustavan myyntipäällikön Hannu Kalliokosken vinkit siitä, mistä perustusten hinta
koostuu ja mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota perustusten kilpailuttamisessa.
TEKSTIT: ALINA KORTENIEMI
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Tontin maaperän vaikutus perustuksiin
Tontin hankkimisen ja maatöiden jälkeen on aika tehdä kodille vahva perustus. Perustuksen laajuuteen ja siten myös hintaan vaikuttavat tekijät määräytyvät pitkälti jo tonttia hankittaessa.
Maaperältään kantavalle ja tasaiselle tontille riittää tavanomainen noin
6000-9000€ hintainen perustus. Pehmeälle, paalutusta vaativalle maaperälle tai rinnetontille on huomattavasti kalliimpaa rakentaa. Hintahaitari on
leveä, sillä paalutusta vaativien kohteiden hinta riippuu useasta tekijästä:
kuten talon pohjapinta-alasta, ontelolaattojen pituudesta ja tarvittavien paalumetrien määrästä. Paalutettujen perustusten hinta liikkuu yleensä 2500035000€ välillä.
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”Jos nimenomaan perustusten osalta haluaa säästää, kannattaa pohtia, voiko
talon rakentaa kahteen kerrokseen. Etenkin paalutettavissa kohteissa tällä tavalla
yläkerran neliöt ovat huomattavasti halvempia. Käyttöön saadaan sama määrä
asuinneliöitä pienemmillä perustamiskustannuksilla”

Muut perustusten laajuuteen vaikuttavat tekijät
Perustusten osalta haastavin ja kallein paikka rakentaa on rinteinen tontti,
joka vaatii paalutuksen.
”Rinteinen tontti vaatii kellariperustuksen, joka on kalliimpi kuin kantavalle
tasamaalle tehty perustus. Tämä kustannus kannattaa huomioida jo talopakettia
suunnitellessa, jotta osaa tehdä omaan kokonaisbudjettiin sopivia ratkaisuja.”
Perustuksen hintaan vaikuttaa myös esimerkiksi terassien laajuus ja määrä.
”Vaikka vain osa terassista olisi katettu, koko terassin ala tulee perustaa huolellisesti, ettei yhtenäinen perustus pääse notkahtamaan.”
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Harkko- ja valusokkelin erot
Valettu sokkeli on nykyään yleisin tapa perustaa. Miksi valita valettu sokkeli
harkkoperustusten sijaan? Tähän on monta hyvää syytä, esimerkiksi paikallavalutratkaisussa työvaiheiden pienempi määrä.
”Valusokkelia ei tarvitse esimerkiksi tasoittaa. Myös harkkoperustuksia tehtäessä
tontille tulee betoniauto anturan valua varten. Kun auto joka tapauksessa tulee,
miksipä ei valaisi samalla kertaa myös sokkelia?”
Valusokkeli on myös eurojen valossa järkevä ratkaisu: ylimääräisten harkkojen hävittämisestä tai varastoimisesta aiheutuvat kulut jäävät pois eikä
rakentajan tarvitse vuokrata esimerkiksi etukuormaajaa harkkolavojen
siirtelyä varten.
Säästöä tulee myös materiaalikustannuksissa. Minimiperustamissyvyys on
50 cm. Hyvään rakentamistapaan kuuluu, että talossa on näkyvää sokkelia
on vähintään 40 cm.
”Valusokkeli mahdollistaa juuri oikean korkuisen sokkelin rakentamisen. Harkon
korkeus on 20 cm Kun otetaan huomioon minimiperustamissyvyys ja näkyvän
sokkelin korkeus, 40+50=90 cm, harkkoja joudutaan laittaa päällekkäin viisi kappaletta, jolloin sokkelin korkeus on 100 cm. Tällöin maansiirtotöiden sekä täyttöjen hinta nousee niin sanotusti turhan takia.”
Valusokkeli on vahva ja saumaton perustus talolle. Valusokkelin etukäteen
hitsatut raudoite-elementit varmistavat sokkelipalkin tasalaatuisen rakenteen.
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Miksi valita Perustavan vahva valusokkeli?
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TOIMITUSSISÄLTÖ
Perustavan toimitus sisältää sekä suunnittelun että toteutuksen alusta loppuun saakka. Saat pitävän tarjouksen perustuksista jo arkkitehdin kuvien perusteella.

TOIMITUSAIKA
Perustava pystyy vastata kysyntään nopeasti. Toimimme ympäri
vuoden koko Suomen alueella.

LÄPINÄKYVÄ DOKUMENTOINTI
Pidämme kiinni sopimuksista ja dokumentoimme työvaiheet ja pöytäkirjat läpinäkyvästi Muotti-järjestelmään. Asiakas voi seurata järjestelmän kautta suunnittelun ja työn etenemistä sekä tarkistaa dokumentit ja kuvat eri työvaiheista.
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