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RATKAISUJA UUDISRAKENTAMISEN YLEISTEN ONGELMIEN 

ELIMINOIMISEEN / POIKKEAVIA TOIMINTAMALLEJA 

Sisäilmaongelmia on pyritty ratkaisemaan jo yli 20 vuotta ja siihen on tuotu mitä erilaisimpia tutkimustapoja, 

materiaalivaihtoehtoja, korjausmenetelmiä sekä rakenneratkaisuja. Kuitenkin edelleen uudisrakentamisessa 

ja korjausrakentamisessa syntyy jo suunnittelupöydällä / toteutuksessa tekijöitä, jotka mahdollistavat 

ongelmien synnyn. Näistä ongelmista yli 80 % olisi eliminoitavissa kustannusedullisilla malleilla.  

Tässä on vain muutama ns. yleisistä toteutustavoista poikkeava esimerkki ongelmien eliminoimiseksi. 

 

1. 

2. 

3. 

1. 200 mm ontelolaatan ja sen asennuskiilan 

takia ulkoseinärakenne muokattiin 

helpottamaan työstöä ja lisäkorokevalua. 

Lämpöeristävyys saatiin hyväksi ja saatiin 

tippanokka ulkoseinämään.  

4. ja 5. Ensimmäisen ja toisen kerroksen 

ulkoseinän betonilämpöharkon betonivalusta 

35 ja 60 mm porareiän syvyydestä n. 10 cm 

lattiavalun yläpuolelta seurattiin rakenteen 

kuivumista. 

4. 

5. 

2. Radonkatkon, alapuolisen kosteuden 

katkon, lattiavalun ja estonauhan toteutuksessa 

poikettiin merkittävästi yleisestä tavasta. 

3. Ulko- ja alapuolinen vedeneristys, salaojitus 

poikkeaa yleisestä toteutustavasta. 
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Kuva 2, kosteusmittauksia. Rakennusaikana 55 viikon ajan mitattiin betonilämpöharkosta (400) 

 35 ja 60 mm valetun betonin syvyydestä ilman suhteellista kosteutta 10 valuviikon jälkeen.  

Työmaan tapahtumilla esim. lattiavalulla, lämmityksellä ja ulkoilmalla on vaikutusta rakenteiden 

kosteusolosuhteeseen ”kuivumiseen”, mikä tulee huomioida päätettäessä mm. pinnoituskelpoi-

suudesta. Mittaukset ko. rakenteesta osoittavat, että merkittävää kuivumista on tapahtunut. 

Kun taas Passiivitalosta tehdyt mittaustulokset, yli 99 RH% ilman suhteellinen kosteus, kaikista  

8 porarei’issä poikkesi yllä esitetystä rakenteesta. Kuivumista ei ollut tapahtunut vaikka ns. 

passiivitalo oli tehty 4 vuotta sitten (4 eri pisteestä ja näissä 2 eri syvyydestä ja 2 eri korkeudesta; 10 ja 2000 cm ). 

Betonilämpöharkko  
400 mm, 35 ja 60  mm 

syvyydestä betonista  

ilman suhteellisen  
kosteuden mittaus  

(1. / 2. kerros + sisäilma). 

V. 31 2. kerroksen 
lattiavalu ja sen 

jälkeen tasoitetöitä. 
(tilassa kondenssikuivain) 

V. 49 ulkopuoliset ja 

vedeneristystyöt. 

V.45 lattialämmitys. 

YHTEENVETO 
Rakenteita ja sisäilmaa heikentäviä asioita ei poisteta sertifikaatioilla. Oikeaa tietoa on saatavissa paljon, mutta miten se saadaan 

koko rakentamiskenttään erikoisesti suunnitteluun, valvontaan, urakointiin, materiaalien käyttöön mukaan lukien ns. kuivaketju.  

Hyvä lopputulos mahdollistuu vastuuntuntoisella, osaavalla suunnittelulla, valvonnalla, urakoinnilla sekä hyvin mietityillä 

innovatiivisuuksilla mukaan lukien kokonaisvaltainen ymmärrys rakenneratkaisuista/niiden toteutuksesta ja toimivuudesta.  

Lisäksi on tärkeää että rakennuttaja osaa vaatia ja valvoa oikeita asioita. 

 
Kuva 3. Ulkoseinän viereen 

rakennettava terassirakenne 

poiketen yleisistä vaurioita 

aiheuttavista toteutuksista. 

Kuva 1. Rakenteessa on monia poikkeavia rakenneratkaisuja. 

 
Vuoden 2014 suunnitelman 

mukaisesti toteutettu rakenne 

toi jo v. 2017 

sisäilmaongelmia. 

Yleinen sisäilmaongelmia 

tuova rakenne edustaen ennen 

2000 lukua. 

Kuva 4. Yleisesti 

toteutettuja rakenteita 

Toimiva rakenneratkaisu oikein 

rakennettuna sekä materiaalien, 

rakennuksen, talopaketin ns. 

kuivaketju koko rakennusajan voi 

mahdollistaa hyvän sisäilman. 

Kuvan 1 kohdasta 4 
ja 5 tehdyt seuranta-

mittaukset. 

RH 

(%) 

(VK) 


