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MAAPOHJAISEN  KELLARIN    SORITTAMINEN

Maapohjaisen kellarin sorittaminen

KELLARIN PUTSAUS
Ensimmäinen askel on siivota kellarin pohja kaikesta ylimääräisestä  
sekajätteestä sekä maatuvasta aineksesta. 

 Kellarissa ei tulisi säilyttää mitään orgaanista materiaalia, kuten kankaita tai paperia. Jos ja 
kun kellarissa kuitenkin usein on polttopuita, huonekaluja tai lautatavaraa, ne eivät saisi olla 
suorassa maakosketuksessa. Hyvä keino on rakentaa kellariin koroke esimerkiksi tiiliskivistä, 
joiden päälle laitetaan kattohuovan palasia. Tämän korotetun alustan päälle vasta asetellaan 
esimerkiksi hyllyt tai säilytettävä puutavara.

Jos maapohja on kostea, siinä saattaa olla paljonkin mikrobikasvustoa ja silloin olisi hyvä ottaa 
humuspitoista pintamaata pois n. 10–15 cm kerros. 

Jo pelkkä kaiken irtonaisen aineksen/roskan poisto ja huolellinen haravointi riittää kelvolliseksi 
pohjatyöksi, mikäli ei ole mahdollisuuksia poistaa maata enempää. 

Jos poistettavaa maata on maltillisesti, sen voi ripotella vaikkapa omaan puutarhaan puskien 
juurille. Jos maata ja jätettä tulee paljon ja haluaa välttää yksittäiset sorttiasemavisiitit, niin  
maa-aineksen ja sekalaisen jätteen poiston kaatopaikalle voi kätevästi hoitaa parilla tapaa:

IMUPALVELU  

 
Esimerkiksi Uudenmaan Imupalvelu*  
Jani Valtajärvi puh. 040 533 9949 

Voit myös tilata Imupalvelun imemään kel-
larin pintakerroksen maa-aineksen. 
Tässäkin joutuu luonnollisesti itse pitämään huolen 
siitä, että kaikki sekajäte on ensin putsat-
tu/haravoitu pois. Siis kaikki, joka ei ole multaa, 
purua tai puunjuuria (maatuvaa) on itse poistettava 
ennen imua. Tämä siksi koska vievät lastin maakaato-
paikalle.  

Imupalvelu on helpompi, mutta toki myös kalliimpi 
vaihtoehto. Kannattaa sopia etukäteen 
tapahtuva ilmainen ei-sitova hinta-
arvointikäynti.

Jos haluaa vaikuttaa hintaan, niin itse voi esikäsitellä 
kellarin eli käydä lapiolla läpi kovat saviset kohdat/juuret 
ja ”löysätä” maata. 

Siivouksen jälkeen voit myös itse viritellä ja leikata suo-
datinkankaan kellarin pohjalle sopivan muotoiseksi. Suo-
datinkankaaksi käy esimerkiksi Bauhausin suodatinkangas 
(bauhaus.fi > Piha ja puutarha > Pihatarvikkeet > Harsot, 
kankaat ja peitteet > Suodatinkangas 50 m² / 39,90€).

LAVA PIHALLE JA  

KAIKKI JÄTE LAVALLE

Kustannusesimerkkinä  
Satasenlava* puh. 040 710 0100 

Lava pihaan tilattuna 100€  
+ tyhjennykset: 
•  maa-aineslavan tyhjennys 120€ (+alv) / koko 

lavan tyhjennys
• sekajätelavan tyhjennys 148€ (+alv) / 1000 kg
•  sekajätelavan, missä painekyllästettyä mukana, 

tyhjennys  300€ (+alv) / 1000 kg

Jos kellarista tulee paljon maata (esim. koko talo 
on mukana sorituksessa), kannattaa tyhjentää maa 
omana kuljetuksenaan ja sekajäte omanaan, sillä 
menevät muutoin samaan paikkaan, ja maa painaa 
sekajätteen seassa nostaen hintaa. 

Yhdelle lavalle mahtuu ainesta n. 10–12 
kuutioon asti. 12 m3 vastaa esim. 15 cm kerrok-
sen poistoa 80 m2:n alueelta tai 12 cm poistoa 100 
m2:n alueelta. Yksi lava riittää siis aika sopivasti yhden 
talon kellaripohjan huolelliseen ”pintakuorintaan”. 

Lava saa olla pihalla kerrallaan 1–2 viikkoa ilman 
erillisiä lisämaksuja, joustavat vielä erikseen so-
vittaessa.

A B

Kostean maakellarin sorittaminen kapillaarisepelillä on hyvä keino sisäilman ja sieltä nouse-
vien potentiaalisten kosteus-/homeongelmien parantamiseksi. Osuuskunnassa jo ilahduttavan 
monet ovatkin tarttuneet toimeen ja sorittaneet kellareitaan, mutta vielä mahtuu mukaan! 
Hallitukselta on kyselty ohjeita kellareiden soritukseen liittyen – tässä infoa aiheesta.
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Maapohjaisen kellarin sorittaminen
*  Mainittujen firmojen lisäksi markkinoilla on 

paljon tarjontaa. Nämä firmat ovat seu-
loutuneet esimerkeiksi/suositeltaviksi sekä 
hintansa että laatunsa puolesta muutaman 
viimevuotisen kellariremontin tiimoilta.
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A AVAIMET KÄTEEN

Imupalvelu, joka on ensin imenyt pintakerroksen maasta ja vienyt sen maakaatopaikalle,  
tuo sepelin ja puhaltaa sen pitkällä putkella kellariin samalla asentaen tarvittavan suodatinkankaan.  
Sepelin maksimikoko on puhallettaessa 6–15 mm. 

Jos haluaa vaikuttaa hintaan, niin itse voi lapiolla ”esikäsitellä” kellarin maapinnan ja näin nopeuttaa 
ammattilaisen työtä. 

Kannattaa sopia etukäteen tapahtuva ilmainen, ei-sitova hinta-arvointikäynti 
(esim. Uudenmaan Imupalvelu* Jani Valtajärvi puh. 040 533 9949).

PUOLIKSI ITSE

Kellarin maa-aineksen putsaus itse, sepeli puhallettuna.

Esimerkkinä/hintareferenssinä Tapiolantie 33:n toteutunut kellari:

Kellari 44 m2 = 5 kuutiota sepeliä = 10–15 cm kerros sepeliä  
Puhalletun sepelin toteutunut hinta 750€ (+alv)

Maa kaivettiin pois itse ja leviteltiin puutarhaan, eli siitä ei kuluja. 

Jos koko talon kellari on mahdollisuus sorittaa kerralla,  
on havaittavissa huomattava suhteellinen etu hinnassa:  

Kellari 88 m2 = 10 kuutiota sepeliä = 10–15 cm kerros sepeliä 
Puhalletun sepelin hinta olisi ollut 1 000€ (+alv) 
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DIY

Maan putsaus itse, sepelikasa pihaan ja siitä lapionti kellariin.

Halvin ja työläin keino, mutta ajaa saman asian kuin edelliset ja on samalla hyödyllistä liikuntaa,  
edellyttäen ettei riko itseään. Oiva tilaisuus nähdä kanssaihmisiä esimerkiksi talkoiden merkeissä.

Kustannusesimerkkinä Seepsula* puh. 010 3911 900

Hinta 5–16 mm pestylle kapillaarisepelille pihalle kasaan kuljetettuna: 
•  puoli lavallista = n. 6–7 kuutiometriä  = 280€ (riittää noin 60 m2 sorittamiseen)
•  koko lavallinen (”nuppikuorma”) = n. 12–14 kuutiometriä = 500€
•  2 lavallista (”kasetti”) = n. 24–28 kuutiometriä = 910€.
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SEPELI KELLARIIN 

HUOMIO! Sepelin tulee olla 5–16 mm pestyä kapillaarisepeliä,  
jotta kosteuden nousu katkaistaan mahdollisimman tehokkaasti!2


