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Abstract 
 
When developing a new type of buildings or retrofitting old buildings, a number of factors must 
be considered simultaneously. This requires expertise in these areas. Increasing demands on the 
energy use makes us build with much thicker thermal insulation layers than before. Energy use 
decreases and less heat is transferred through the building envelope. However, crawlspaces, attics 
and the outer part of the outer walls become colder and sometimes more moist than before. This 
increases the risk for moisture and mould damage. This paper deals with typical building physics 
aspects that are necessary to take into account when designing or retrofitting buildings. Also a 
method to include moisture safety in the building process is presented. 
 
1. Introduction 
 
To build is an investment for the future. Increasing demands on energy use involves changes to 
the building envelope (roofing, siding, foundations) and installations. Such measures also change 
the way the buildings works. Unfortunately, sometimes the result is buildings with moisture, 
mould and indoor air problems – with a high cost to correct the problems. 
 
When developing a new type of building, a number of factors must be considered simultaneously. 
This requires expertise in these areas. Not only the building's energy efficiency or CO2 emissions 
but also its moisture control and indoor environment must be assessed and predicted. This paper 
deals with the part of the holistic approach that has to do with building physics, i.e., heat, 
moisture and air - and how these are interrelated and influence each other.  
 
2. Introduction to Building Physics 
 
To get an understanding of the building physical function of a building, we start with a simple 
example: an old leaky house with poor insulation and space heating (figure 1).  
 

 
Figure 1. To the left we have a functioning older building, to the right a building with extra 
thermal insulation. 
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To the left we see a functioning older building. As long as there is fire in the fireplace the house 
will be warm and dry, not only in the living space, but also in the crawl space and in the attic. 
Due to the "chimney effect" the building is also ventilated. To the right, we see an additional 
insulated building with the heating system replaced by district heating. The climate in the crawl 
space, attic, and parts of the outer wall becomes colder, wetter with an increased risk for moisture 
and mould damage. Because of the now cold chimney, the ventilation performance is also altered. 
 
Air normally contains water vapour. The maximum amount of water vapour the air can contain 
depends on the temperature. The higher the temperature, the more water vapour the air can hold. 
The relationship between the amount of water vapour present in the air at a certain time (v) and 
the maximum amount of water vapour (vs) at the same temperature is called relative humidity 
(RH) and this is normally given in per cent unit (RH [%] = v/vs). This relationship is such that if 
warm air with a certain relative humidity is cooled, the relative humidity will increase. Together 
with relative humidity, temperature and duration are the main factors affecting the risk of mould 
growth. A number of models with different assumptions and critical levels are developed. 
 
Now back to our house. When there is a fire in the fireplace, the chimney is warm. Hot air rises 
and the chimney creates an under pressure in the living space. The under pressure allows the 
outdoor air to be sucked into the house through vents, cracks and leaks, i.e., the building is 
ventilated. The outdoor air that enters is heated and becomes drier. The result is a building that is 
warm, dry and ventilated. Attic and crawl space are warmed up, partly by heat transferred from 
the interior, and partly by the heat emitted from the fireplace and chimney. The building thus 
functions fine as long as it is heated. It is warm and dry, with a healthy indoor air, and a warm and 
dry crawl space and attic. 
 
3. Do not repeat old mistakes 
 
Why don’t we build this way anymore? The answer of course is that the energy consumption 
becomes too high. Increasing demands on the energy use makes us build with much thicker 
thermal insulation layers than before. Energy use decreases and less heat is transferred through 
the building envelope. However, crawlspaces, attics and the outer part of the outer walls become 
colder and sometimes more moist than before. This increases the risk for moisture and mould 
damage. 
 
We will now take a closer look at various building parts of the energy-saving measures, the 
possible risks and the important aspects to consider. 
 
3.1 Attics 
 
Cold attics may illustrate the problem in this part of the building. A common measure to reduce 
energy use is to increase the thermal insulation in the attic floor. This means that during the 
winter months, the attic gets colder than before. In the living area, the air is usually warmer and 
more humid than in the attic. What happens if this warm moist air would leak, through cracks and 
leaks in the attic floor, into the attic? Since hot air can carry more water vapour than cold air, the 
relative humidity in the attic will increase. Air that contacts cold surfaces, such as the underside 
of the roof, can result in condensation and eventually cause moisture and mould damages. 
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Providing air-tightness of the attic floor, for example by using a plastic film, can prevent this 
scenario. Of course it is important to get the attic floor as tight as possible and also of importance 
is that the airtight layer is placed on the warm side of the insulation. If the airtight layer is placed 
too far out in the insulation against the cold side, there is a risk that water vapour condenses on 
the airtight layer, eventually leading to problems. 
 
Even if the air tightness in the attic floor is satisfactory, damages can occur in well insulated 
structures. On clear cold nights the radiation exchange between the roof and the cold sky 
decreases the temperature of the roof surface, with higher relative humidity and possible 
condensation as a result. Also the temperature of the inside of the outer roof drops. Cold attics are 
normally ventilated with outdoor air, and if the inside of the outer roof get cold enough, the result 
is high relative humidity or water vapour from the outside air condenses on the inside of the roof. 
If not being aware of how this phenomenon occurs, it may be easy to believe that the ventilation 
in the attic should be increased, which in this case would make the situation worse. 
 
3.2 External walls 
 
In a properly designed external wall, the different layers have different functions. At the outer 
side there is a rain cover in the form of some type of cladding, often wood, brick, metal or plastic 
material. Inside the cladding there should be a ventilated air space. Possible water leaks that enter 
through the facade layer should not be able to get further into the wall, but instead be allowed to 
dry out, either by ventilation or drainage. Next to the air gap is a layer which prevents air 
movement into the insulation. This type of façade, with separate layers for rain and wind 
protection is called two-step tightened facade. Next to the wind protection layer, there is thermal 
insulation, and next on the warm side, there are layers to ensure air tightness and vapour 
tightness. Warm moist indoor air should not be able to get out through the wall to the colder parts 
and cause moisture and mould damage. This type of exterior wall usually works well. 
 
More recently external walls have been built with plaster directly on the insulation, without 
having a ventilated air space. These are called one-step tightened facades as rain and wind 
protection is to be achieved in a single layer. This type of external wall has proven to be very 
risky in terms of moisture safety. The design is based on the assumption that no water gets into 
the wall from the outside. Experience shows that this is not always achieved. When this type of 
walls are exposed to driving rain, water can get into the wall through leaks and cracks, especially 
in the connections between the windows to the exterior walls, the balconies and the fixings, such 
as needed for solar shading and exterior lighting. When moisture gets into the wall, it takes a very 
long time before drying out again, if at all. Extensive moisture damage may occur and reparatory 
measures are costly in such cases. 
 
3.3 Foundation 
 
An un-insulated foundation can account for a substantial proportion of a building's heat loss. A 
slab with an underlying thermal insulation is a good design for moisture safety. The underlying 
insulation makes the concrete warm and dry. This principle of having the thermal insulation on 
the outside at the cold side is preferred.  
When increasing the thermal insulation to the ground floor of a building with a crawl space 
ventilated with outdoor air, the temperature in the space under the floor will be lower than before. 
During the winter it gets cold in the crawl space. During spring and summer it will be warmer and 
outdoor air can contain more water vapour. But the crawl space is still relatively cold. When 
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warm, humid outdoor air enters the crawl space through the vents it cools down. This increases 
the relative humidity of the air. If air gets in contact with sufficiently cold surfaces, condensation 
will occur. Also moisture coming from the soil will moisten the air in the crawlspace. This 
increases the moisture risk.  
Crawl space foundations which are ventilated with outdoor air is a risk structure to moisture in 
many climates. 
 
4. A Method to include Moisture safety in the Building Process 
 
Recent studies show that many buildings suffer from moisture-related problems due to negligence 
during the planning, construction and use phases. These problems could have been avoided if 
moisture issues had been focused on and dealt with from the initial planning and throughout the 
building phase. A method for including moisture safety in the building process has therefore been 
developed (Mjörnell & al 2008). The purpose of the method is to help all stakeholders in the 
work with moisture safety actions and to document them in a structured way. The aim is to handle 
and communicate moisture safety measures in the building process with all actors in the building 
process. The intention is to bring up the moisture issues early in the project and to document the 
activities and measures to follow-up to guarantee a moisture safe building. 
 
The method includes a number of routines, templates and checklists for clients to formulate 
requirements for moisture safety and to follow up and document the measures employed by the 
different participants. There are also tools developed for architects and design engineers, such as 
check lists and design examples to use for dry building design. For contractors, a number of 
routines have been developed for moisture control during construction phase. The method has 
been applied to a number of building projects. Based on gained experience from these projects, 
the method and the tools have been evaluated and further revised. 
 
The outline of the method is presented in Figure 2, with the different stages in the building 
process on the horizontal axis and the different actors involved at the vertical axis. As a first 
stage, the work starts at an early stage of planning, when the client decides on the location, type 
of building, etc. The first step in the method includes the client’s decision on the requirements 
concerning maximum permitted moisture levels, measurements, control methods and frequency, 
knowledge and training of workers, documentation, etc. The moisture safety requirements should 
be stated in the building plan, which forms a part of the supporting documentation for the 
invitation to tenders and hence becomes part of the contract documents once the architects, 
engineers, contractors, etc. are contracted. 
 
The second stage is the design stage, when the consultants design the building to meet the 
moisture safety requirements, generally and in detail, in the building envelope and bathrooms. 
The architects and design engineers apply ‘a dry building design’ and produce documentation of 
their work. 
 
In the third stage, construction, the contractor appoints a person responsible for moisture 
inspection at the building site. He or she identifies the critical parts of the structure and draws up 
a plan for moisture control including handling and storage of materials, use of weather protection, 
on site moisture inspections and moisture measurements. The contractor makes regular inspection 
rounds (once a week or more, depending on the building site activity) to check that the plan is 
being followed. At the end of the construction stage, the moisture safety documentation is put 
together and presented to the project manager and building operator. In the fourth stage, use and 
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operation of the building, there are several regimes to be adopted such as routines for moisture 
inspection, handling of complaints dealing with leaks, moisture damage and indoor air. The 
method refers to a number of routines, templates and checklists helping the participants to design 
and construct moisture-safe buildings. All documents and checklists can be downloaded from the 
web site www.fuktcentrum.se. 
 

 
Figure 2. Conceptual outline of the ByggaF method (Illustrator Eric Werner). 
 
5. Summary 
 
It is obvious that a more holistic approach, including energy efficiency, moisture safety and 
indoor air quality is necessary to take into account to be able to build robust buildings of the 
future. Methods to include for example moisture safety during the whole building process is 
needs to be used and further developed. When the thickness of thermal insulation is increased in 
the building envelope, the risk for moisture related problems would also increase. It looks like 
that the constructions in the future will be more sensitive to mistakes and the difference between a 
successful and a failing construction sometimes could be very small. It is not possible to make 
this new, highly insulated constructions moisture safe without making a complete moisture safety 
evaluation using advanced calculation tools. People working in different stages in the building 
process need proper knowledge in a number of areas connected to building physics. There should 
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also be possibilities to find adequate courses at different levels to take care of the sectors needs in 
the area. 
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Abstract 
 
The paper summarizes current building physical achievements and challenges in the German 
construction sector from the viewpoint of the building performance simulation research. It 
highlights specific aspects of the German funding policy in building energy and new materials 
research.  New developments from these sectors are briefly introduced by two demonstration 
projects financially supported by the energy efficient cities research initiative of the German 
Federal Government.  
 
The current as-is building planning process is discussed, and the potentials of modern simulation-
based planning tools are analyzed. The newly established research initiative EnTool aims at 
fostering the knowledge transfer from the research community to the building practice. Pilot 
projects of the EnTool initiative are introduced in order to outline the roadmap for the integration 
of modern simulation-based tools into the process of building design, planning and operation. 
 
1. Introduction 
 
With the reorientation of energy policy, the German Federal Government launched the 6. Energy 
research program "Research for an environmentally friendly, reliable and affordable energy 
supply" [1]. The Federal Ministry of Economics and Technology (BMWi), the Federal Ministry 
for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU), the Federal Ministry of 
Food, Agriculture and Consumer Protection (BMELV) and the Federal Ministry of Education and 
Research (BMBF), thus setting new standards in the fields energy efficiency and renewable 
energy technology.  
 
The BMWi is promoting research in the fields of energy-optimized buildings1, energy-efficient 
cities2 and energy-efficient district heat supply3 on topics such as design, construction and 
operation of new buildings and in the reconstruction and rehabilitation of the existing building 
stock. New materials technology, optimized energy utilization during the building’s operation, 
and also increasingly the involvement of the inhabitants of buildings are in the research focus. A 
very promising research field is currently the development of Energy -concepts [3], [4], i.e. 
solutions for buildings and residential areas which produce more energy as they demand. 

1 www.enob.info 
2 www.eneff-stadt.info 
3 www.eneff-waerme.info 
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The realization of new Energy -concepts requires better planning tools. The tools must capture 
the variation in time of many variables in order to enable energy optimization of buildings both in 
the planning and in the operational phases. 
 
2. Material innovations in the construction sector 
 
2.1 Test of new internal insulation systems within Weimar’s inner city 
 
The “Old Zöllner District” model project (Fig. 1) within Weimar’s inner city intends to 
demonstrate the economic and technical feasibility of providing a highly efficient, energy-
oriented refurbishment of old buildings in inner-city areas with a mixed structure. It is 
endeavoring to achieve a decentralized, largely self-sufficient energy supply with a large 
proportion of renewable energies. A central component is the test of new internal insulation 
systems for thermal upgrade of external walls of historic buildings. The “Old Zöllner District” 
model project is part of the energy-efficient cities research initiative of the BMWi. 

 
Figure 1. City map section and buildings belonging to the “Old Zöllner District” model project. 
 
Vapor-tight interior insulation (dense insulation or vapor barriers) have been around for many 
decades. Thermal insulation materials are usually installed which have good thermal insulation 
properties and perform well in the dry state, but under moisture conditions problems may occur. 
Mineral wool or mineral fiber interior insulation may fail if the vapor barrier is damaged due to 
ageing effects / mechanical action. For thermal insulation of existing walls are now several 
systems available. The insulation materials differ in terms of their physical properties as well as 
of their performance. A distinction cannot be made only in terms of thermal conductivity and 
specific heat capacity. Relevant parameters are for example the diffusion resistance, capillary 
conductivity, moisture retention and fire safety and sound protection. In a comprehensive 
evaluation of insulation systems and quality properties such as thermal comfort, indoor air 
quality, life cycle costs, maintenance, disassembly and recyclability are also included.  
 
The interior insulation offers the possibility to restore buildings with natural stone, sand stone and 
brick facades, historic facades with ornaments and stucco, as well as timber and plaster 
constructions. A significant contribution to achieve the Kyoto targets can be reached by the 
thermal renovation of existing buildings. On the other hand, the insulation increases the comfort 
in old buildings, thus contributing to the attractiveness of living. Particular attention is given in 
this context to the expected moisture accumulation in the wall cross-section. Attempts to address 
this problem with various vapor barriers have not led to the desired results, as component 
connections and penetrations and deformations (e.g. beam heads of wooden beams) exclude 
standard solutions. The installation of vapor barriers to avoid water vapor diffusion and 
condensation in the interior part precludes the drying processes toward the building interior of 
constructions affected by rain during the summer. 
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The solution approach consists in a capillary-active interior insulation. Here, the condensation 
water is controlled and delivered by the capillary properties of the insulation material quickly to 
the interior. The wall thus remains open to diffusion and thus moisture buffering. Moisture loads 
in the room can be buffered and returned to the room; large fluctuations in humidity can be 
reduced. Also the construction moisture, e.g. by rain or water damage, can dry out again. 
However, the condensate must not exceed a certain limit, i.e. the construction must be hygrically 
stable. 
 
The use of interior insulation inevitably leads to thermal bridges that need to be evaluated and 
possibly treated separately (e.g. insulation wedges to internal-external wall connections). A 
reduction in the effective thermal mass of the enclosing building can affect the summer heat 
protection of the structure. Many planning details need to be worked out, for example, water-
carrying pipes are to be considered, since the temperature drop in the old construction can lead to 
a risk of frost damage. It is also important to evaluate and possibly to improve the existing 
protection against driving rain. Therefore, the planning of interior insulation requires an 
evaluation of the hygrothermal behavior of interior insulation systems under consideration of 
wall construction details, climatic conditions and future use. With the so-called Glaser scheme 
alone, a building design cannot be assessed. In consequence, this requires hygrothermal 
simulation of the moisture transport and moisture storage. 
 
The new internal insulation systems which are tested in the “Old Zöllner District” model project 
within Weimar’s inner city consist of Calcium Silicate Boards, Mineral Insulation Boards, PUR 
Foam Boards and EPS from compost. The calcium silicate board is a mineral-based material 
consisting of silicon dioxide, calcium oxide, water glass and cellulose. The calcium silicate 
crystals form a micro porous structure. Billions of open micro pores are interconnected to form a 
high capillarity. 
 
Advantages: 

• high water absoption capacity, coupled with good buffering and humidity output 
• high capillary 
• dimensionally stable, high compressive strength 
• anti-mold effect due to high pH (alkaline) 
• ecologically harmless 
• recyclable 
• non-flammable (building material class A1) 
 

Cons: 
• relatively high thermal conductivity (0.06 to 0.08 W/mK) 
• limited design of the room-side surface 
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Figure 2. Internal insulation systems consisting of Calcium Silicate being tested during the “Old 
Zöllner District” model project. Klimaplatte (left) and Xtra Klimaplatte (right). 
 
The calcium silicate board Klimaplatte in conjunction with its glue mortar the moisture regulating 
rendering is an insulation system that is known for a long time and with sufficient evidence that 
this works very well as interior insulation. This system performs a good drying potential of the 
walls by diffusion-open materials, an internal moisture management of the dew point and it 
buffers indoor humidity peaks loads. The sound insulation is not affected by the use of this 
system. 
 
A calcium silicate board with highly insulating core Xtra Klimaplatte is a new development in 
this area. The Xtra Klimaplatte has all the positive properties of the Klimaplatte and, on top of it, 
a higher thermal resistance. Better thermal insulation at lower thicknesses is achieved, since this 
board is combined with super insulation materials such as fumed silica (PCS, building material 
class A1), vacuum insulation panels (VIP, building material class A1), rigid polyurethane foam 
(PUR, building material class B1 and fire resistance class F30). Investigations at IBK research & 
development laboratory of the TU Dresden have shown very good properties with respect to the 
interior insulation for moisture control and insulation effect. 
 
2.2 Research and development of Textile Reinforced Concrete 
 
Advancements in materials research are changing our built environment. New architectural 
designs and new construction technology will lead to more energy-efficiency and less resource-
demanding buildings in future. The German Research Council (DFG) supported a Collaborative 
Research Centre4 on Textile Reinforced Concrete (SFB 528 and 532) from 1999 - 2011. Research 
work has been carried out at the TU Dresden5 and the RWTH Aachen6 to develop new innovative 
concrete materials for application in many different fields based on carbon and textile 
reinforcements. In order to accelerate the transfer of knowledge from first-hand the German 
Centre Textile Reinforced Concrete (TRC) was established as an institution of TUDAG TU 
Dresden AG in 20077. The production and application of textile-reinforced concrete is based on 
predetermined quality standards under the trademarked name TUDALIT. 
 
The Federal Ministry of Education and Research launched the program "Zwanzig20 - Partnership 
for Innovation"8 under “Entrepreneurial Regions - Innovation Initiative for the New German 

4 http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/index.html 
5 http://tu-dresden.de/forschung/forschungskompetenz/sonderforschungsbereiche/sfb528 
6 http://www.textilbeton-aachen.de/  
7 http://tudalit.de/ 
8 http://www.bmbf.de/press/3496.php 
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Länder”. With Zwanzig20, outstanding economic and scientific skills are developed through 
systematic cross-regional and interdisciplinary collaborations. The focus is on identifying future 
innovation areas and the corresponding development of tangible, economically viable solutions. 
 
A consortium led by the TU Dresden initiated together with about 80 partners from research and 
industry a project proposal9 under Zwanzig20 which received financial support of 45 Mio. € for a 
project “Carbon Concrete Composite C3”. Executable projects under Carbon Concrete Composite 
will be defined during the implementation phase in 2014 and will be started by beginning of 
2015. 
 
In the sector of innovative building facades, the application of Carbon Concrete Composite plays 
an important role. Carbon reinforced concrete structures have a high energy saving potential 
since the building’s mass can be reduced by a slim construction with less concrete covering. 
Slender building elements reduce the consumption of cement and aggregates, produce less CO2-
emissions and minimize the use of primary energy. This will have positive effects on building’s 
life cycle energy balance. Furthermore, building physical functions can be integrated and 
optimized, such as heating, cooling, thermal insulation, thermal buffering and moisture 
management. The development of the facade system vakutex, consisting of textile reinforced 
concrete and vacuum insulation panels (see Fig. 2), has been carried out at the HTWK Leipzig10  
 

 
Figure 3. Prototype of the textile reinforced concrete façade system vakutex. The picture has been 
taken from the final research report (source: [6]) 
 
The consortium aims at implementation of a research project on Active Carbon Concrete 
Composite Assemblies in conjunction with and complementary to the Carbon Concrete 
Composite project. While Carbon Concrete Composite is a German project with a very broad 
approach, the envisaged project has a special international focus on promotion of resource-
efficient façade systems and construction assembles on the Asian market. The potentials and the 
hurdles of a broad application of carbon reinforced concrete structures to building façade systems 

9 http://innovation-textilbeton.de/ 
10 „Zukunft Bau”, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung, AZ: SF - 10.08.18.7-09.30/II - F20-09-1-190 
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and construction elements will be investigated. The envisaged results from the project will 
deliver valuable input to the Carbon Concrete Composite project.  
 
The main target of the project is a reliable, physical and sound evaluation and certification of 
building’s life cycle energy performance and resource-efficiency. Prior investigations [5] have 
shown that the primary energy use and the CO2-emissions for fabrication can be potentially 
reduced by 74 % and 71%, respectively, if carbon concrete composite assemblies are used for 
building construction instead of conventional fiber cement boards. The specific performance of 
carbon reinforced concrete structures shall be investigated by means of two or more 
demonstration cases (test buildings) under very different climate conditions (in Germany and in 
China). Methods shall be developed and validated to evaluate building’s life cycle energy 
performance and to transfer innovative constructional solutions between different climatic 
regions. 
 
A research focus is on function integration of carbon concrete composites. The external walls 
usually consist inside and outside of slim load bearing and weather protection layers made by 
carbon reinforced concrete. In between, there is space for switchable energy systems which can 
communicate with the internal and external environments through convective air layers. Such 
innovative systems can be operated electrically and their specific parameters and operation 
schedules need to be adapted to the local climate conditions. 
 
3. Monitoring and demonstration pilot projects for Energy Efficient Cities 
 
Demonstration pilot projects are test buildings or residential areas which receive funding from the 
BMWi to test and demonstrate new innovative solutions. Pilot projects are to show how energy 
efficiency in communities can be improved via intelligent use and networking of innovative 
technologies, planning and management methods. The energy efficient cities (EnEff-Stadt) 
research initiative identifies assessment criteria and concepts as well as planning aids for 
municipalities and other actors, such as the housing industry and public utilities.  
 
In the context of the initiative, exemplary optimized combinations of measures are developed for 
research in typical housing schemes. The realization of energy concepts and their monitoring is 
intended to implement the concept of integral planning. The aim is a substantial reduction in 
primary energy use through consistent application of new technologies and intelligent planning. 
The transfer of research and development results will provide the specific expertise needed to 
meet the urban development challenges of the future. 
 
3.1 The Landshut Ludmilla residential area Energy  -project  
 
The Energy  -project of the Landshut Ludmilla residential area (Fig. 3) is funded by the EnEff-
Stadt research initiative of the BMWi. Energy -concepts support the energy efficient integration 
of buildings with systems equipment at both, the buildings and the residential area levels. 
Basically, realizing an Energy -concept means that the annual renewable energy production of 
the property is higher its demand. The over-production of energy can be used to compensate for 
user’s electricity demand, embodied primary energy of the building and e-mobility. The main 
target of the project is to investigate the feasibility of Energy  -concepts as means to achieve 
safely at the German Federal Government’s energy saving targets.  The research tools to perform 
the desired results are intensive online monitoring of all relevant physical process quantities and 
numerical simulation.  
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During the project course, many energy-related aspects have been investigated. The district 
energy utilization concept is assessed as well as the impact on the energy supplier’s electricity 
grid. Building simulations were conducted to support the planning and monitoring phases. 
Emission-free regenerative heating energy is delivered by shallow geothermal systems in 
combination with heat pumps. This aspect has been simulated as well by a specially developed 
simulation tool. Supported by printed guidelines, an online platform has been developed to raise 
the energy awareness of the residents. Even the behavior of the residents, influenced by the 
energy awareness and supported by questionnaires was subject of sociologic research. The 
knowledge gained from this research project has been already incorporated in following-up 
construction research projects. 
 

 
Figure 4. Aerial view of Landhut Ludmilla residential neighborhood (source: Ludmilla-Wohnbau 
GmbH). 
 
It was intended to gain new insights into Energy -residential neighborhoods, which will gain 
importance in the future. Greater awareness for energy-saving living is fostered among the 
residents of Energy -residential neighborhoods by showing them how user behavior impacts on 
energy consumption, particularly with highly energy-optimized building types. The intention is to 
raise awareness for the fact that although energy optimized buildings provide the basis for high 
energy efficiency, user behavior has a decisive impact on the energy consumption. 
 
Another aim of the project was to develop guidelines and recommendations for designers of 
Energy -residential neighborhoods. They should highlight important issues and requirements that 
need to be considered in future energy efficient building projects already during the design phase. 
Thanks to their excellent physical characteristics, very little energy is required for heating of 
Energy -buildings.  
 
3.2 Building and system concepts 
 
In order to attain the Energy -goal, energy savings must be in the focus of the building concept. 
Highly efficient construction materials provide advantages over thermal insulation composite 
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systems being currently used in most new buildings, which consist of concrete components and 
externally applied thermal insulation. Hollow clay bricks with integrated insulation are deployed 
in the Ludmilla residential neighborhood. This enables the advantages of masonry construction to 
be combined with very good thermal insulation. The air spaces in the hollow clay bricks are filled 
with a mineral granulate. Filing the brick holes with mineral granulate also integrates a “noise 
absorber”. The combination of hollow bricks and mineral granulate with a λR = 0.040 W/mK 
meets maximum thermal insulation requirements with a U-value of the total brickwork of 0.18 
W/m²K. In addition, triple-glazed windows are used with a UW-value of 0.92 W/m²K. All 
construction components considerably undercut the minimum values stipulated by EnEV 2009. A 
further feature of Energy -residential neighborhoods is the use of innovative building services 
technology. The following technologies used in the project are being investigated:  
 
Attached and detached single-family houses: 

• Deployment of minimized heat pumps, specially developed for low-energy homes 
• Heat pumps with reverse summer operation, use of waste heat for DHW11 
• Use of shallow geothermal energy, using different types of installed ground collectors 
• Appropriate temperature conditions for optimize the CoP12 of the heat pumps 
• Indoor LowEx13-heating using under-floor heating with supply temperatures of max. 35°C 
• Controlled indoor ventilation with η > 85% 
• Air ducts in the concrete ceiling to ensure optimum air vent locations for the air flow 
• PV systems providing the electricity for space heating, ventilation and DHW 

 
Multi-family buildings: 

• Use of condensing cogeneration system to meet basic loads (DHW) 
• Condensing boiler used as peak load boiler 
• 10000-liter buffer storage tank to provide the volume required for the peak DHW-loads  
• Compact station in each apartment, DHW is heated as required according to the continuous 

flow principle (no circulation losses) 
• Compact station also acts as transfer point for the under-floor heating 
• Apartment buildings are supplied with heat via a joint local heating network 
• Compact stations enable the supply temperatures of max. 50°C in the entire local heating 

network to minimize losses 
• Use of central ventilation units with η > 85% to ensure a minimum air change 
• In addition to the electricity generated by the CHP plant, electricity is also supplied by the 

photovoltaic systems on the roofs. 
 
3.3 Monitoring concept 
 
Demonstration projects are usually equipped with a monitoring system which collects 
measurements on energy consumption and renewable production. In addition, the 
construction assembly’s functionality and the thermal comfort might be of interest. 
 
The building energy consumption is defined by the electricity demand (lighting, appliances, 
auxiliary energy, ect.), the heating & cooling energy demand and the energy for domestic hot 
water supply. Figure 4 shows an example of the online monitoring which visualizes the daily and 
weekly courses and accumulated values plus the monthly and annual sum values of energy 

11 DHW = Domestic Hot Water 
12 CoP = Coefficient of Performance 
13 LowEx = Low Exergy (heat supply at low temperatures) 
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consumption. The building assembly’s functionality monitoring is defined by its relevant 
physical quantities, e.g. the heat flux density at the inner surface, and the temperatures and 
moisture contents at different positions in the construction. The measurement of these quantities 
will give information on the integrated functions of the wall or floor constructions. The 
measurements will build up a data basis to calibrate and validate simulation models which will be 
used to support the knowledge transfer. 
 
The measurement concept for the Ludmilla residential neighborhood encompasses more than 700 
measurement points. The gas consumption, the electricity generated and the heat provided will be 
measured for the heating center. On the electricity side, the electricity produced by the PV 
systems, the temperature and humidity of the ventilation systems as well as their electricity 
consumption will be recorded for all buildings.  
 

 
Figure 4. Online-monitoring of energy demand (electricity, heating energy and domestic hot 
water) of the apartments in residential area “Ludmilla-Wohnpark” in the city of Landshut 
(source: Volker Stockinger @ HS München). 
 
On the heat side, the electricity required by the heat pumps and the heat extracted from the 
ground will be measured for the single-family homes, whereas only the overall heating 
requirements will be recorded for the apartment buildings. For both building types, the heat 
requirements for space and water heating will be separately recorded for each residential unit. In 
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addition, the temperature and humidity in the rooms will be measured in the apartments in the 
second building phase. 
 
The comprehensive measurement technology will be additionally used to inform the residents of 
the Ludmilla residential neighborhood via an online platform about the current energy 
consumption for each residential unit as well as for the entire estate. For data protection reasons, 
each resident is only allowed to view their own consumption. Surveys will be conducted before 
and after launching the online platform in order to determine how the displayed energy values 
impact on the behavior of the residents. The survey findings will be compared with the 
measurement values and evaluated.  
 
3.4 New simulation tool for shallow geothermal energy 
 
The DELPHIN simulation program, developed at the TU Dresden for simulation of heat and 
moisture transport in construction components, provides the development basis for a simulation 
tool for shallow geothermal energy. Essential physical processes such as heat conduction, 
diffusion, capillary conduction, enthalpy transport and evaporation have already been 
implemented and tested. The extraction of heat from the ground, the storage of heat in the 
ground, the influence of the ground water on the distribution of heat in the ground as well as the 
melting enthalpy (ice formation) are integrated in the model. The new DELPHIN ground + 
collector model enables to simulate the ground temperatures and moisture contents under realistic 
climate conditions and it performs the prediction of the collector’s performance. The simulation 
results are validated with data from more than 200 temperature sensors measuring eight different 
types of installed ground collectors.  
 
4. Building energy performance simulation tools development  
 
4.1 Analysis of the as-is building planning process 
 
To implement the objectives of the German Federal Government, the knowledge transfer from 
the construction research sector to the building construction practice must be intensified, 
especially in the domain of energy performance analysis. The current planning process is 
characterized by media discontinuities, i.e. specialist planners mainly use tools from their own 
domains. The interfaces between the domains are not well developed, if even existing. The 
interface processes are the most costly and error-prone ones. Therefore, integrated planning and 
energy optimized construction is not yet reality. 
 
Sustainable, resource-conservative and energy-efficient concepts for buildings and residential 
areas require variant analysis of architecture, building construction, building HVAC equipment 
and their respective control algorithms during all the design, planning and operational phases. At 
the same time, an intensive building energy monitoring is the basis for detection and 
improvement of malfunction during the operational phases. For the energy optimization of 
buildings and facilities, it is imperative to analyze dynamic energy flows accurately on real time 
basis. Therefore, the widespread use of modern simulation-based planning tools is a promising 
and necessary way to support an efficient collaboration between different domains of specialist 
planners and to achieve at more flexibility for the energetic optimization of buildings and their 
supply structures in both the planning process and in operation. 
 
Two examples, which both require transient analysis of building systems, can illustrate the above 
statements: 1. In times of increasing use of renewable energy, performance figures as the demand 
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and supply cover factors for electricity become increasingly important for evaluation of 
innovative solutions. 2. Modern wall and panel heating systems are designed with regard to the 
thermal conductivity and buffering capacity as well as with regard to the requirements of an 
integrated moisture management of the building construction. 
 
Current building energy performance simulation tools are not ready for integration into practice. 
Therefore, the German research initiative EnTool14 [2], supported by the BMWi, has been 
established by two pilot projects (EnTool:EnEff-BIM coordinated by the RWTH Aachen and 
EnTool:CoSim coordinated by the TU Dresden). Thus a networking platform for building energy 
simulation tools will be established. Simulation programs and databases will be provided to build 
a modular system for external use in integration into planning tools. The EnTool initiative will 
support the development of standards and protocols for the integration of free research tools into 
a networked simulation environment and the provision of scientifically proven, economically 
feasible solutions for practical reference. 
 
4.2 Simulation tool coupling 
 
The transfer of innovative constructional solutions between different climatic regions requires 
established evaluation and simulation methods which must be able consider the specific local 
conditions as well as the correct physics of the processes and climate. National regulations are 
often behind the current progress of innovative solutions. In order to reduce the time-to-market of 
innovative solutions, demonstration buildings equipped with monitoring systems, fast validated 
simulation methods and sound performance criteria are required. 
 

 
Figure 5. Coupling of multizone simulation tools with detailed wall and room models of the 
TUD-IBK in-house development (source: John Grunewald @ TU Dresden). 
 
The specific constructional solutions include functions as heating, cooling, switchable heat 
storage and transport and integrated moisture management. The detailed evaluation of 
constructional solutions must be combined with the building’s life cycle energy performance 

14 www.entool.de 
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evaluation. The time behavior of active wall, ceiling, floor and partition elements, their operation 
schedules and interaction with the internal climate need to be modeled and validated.  
The proposed methodology, visualized in Figure 5, comprises a coupling strategy of multizone 
energy simulation and detailed wall and room models15. While the multizone energy simulation 
is an established methodology (e.g. EnergyPlus16, TRNSYS17, esp-r18), is its coupling to detailed 
wall and room models still not fully established. Stand-alone solutions for wall and room models 
exist (wall models: COND, DELPHIN; room models: THERAKLES, HAJAWEE, [7]-[15]) and 
will be coupled to the multizone simulation. 
 
Two pilot projects with complementary priorities form the core cell of EnTool. EnTool:EnEff-
BIM methodology considers the derivation of a building and system technical model from BIM, 
the required extension of BIM scheme and the transformation into an object-oriented building 
model using the Modelica language. The project EnTool:CoSim is specifically dedicated to the 
coupling of building energy simulation programs using model exchange and co-simulation 
technology. Both projects are clearly separated from each other and complement each other. 
 
4.3 Pilot project EnTool:EnEff-BIM - Building Information Modeling 
 
The Coupling through Building Information Modeling is a data-side coupling of tools. This is 
achieved through a model-independent data exchange format for general exchange of data for 
energy efficient building and system simulation. 
 
The format is the basis for the generation of Modelica models of buildings and equipment, as 
well as for the exchange of data for energy verification. It will be built upon the object-oriented 
modeling approach of the available Modelica model libraries which can be now adjusted, 
exchanged, reused and coupled via co-simulation in particular with other models. However, a 
general methodology is lacking so far which can be used to generate automatically building 
models for energy simulations from building information models (BIM). 
 
Therefore, an extension of an existing BIM scheme for the description of TGA elements is 
planned and methods for planners to analyze three-dimensional BIM data and transfer them into 
the exchange format are developed. With an open, product-neutral interface, Modelica models 
finally can be created from part of BIM data, so they are available for other projects. The 
developed methods will be tested on real-life demonstration buildings. 
 
4.4 Pilot project EnTool:CoSim - Model exchange and Co-simulation 
 
Model Exchange and Co-simulation allow the combination of component, room and building 
simulation models with model libraries for detailed systems engineering. It would be technically 
difficult and extremely time consuming or lead to a significant and outstanding higher 
development effort to realize all this in a single simulation tool. 
 
The technical basis of the co-simulation has been generally explored and developed in the project 
Modelisar19. The EnTool:CoSim project builds up this preliminary work and transfers this 
technology to the simulation tool development in the construction sector. Co-simulation is to a 
certain degree supplemented by model-model transformation. For instance, simplified ideal 

15 Building physical software tools of the Institute of Building Climatology, www.bauklimatik-dresden.de 
16 http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ 
17 http://www.trnsys.com/ 
18 http://www.esru.strath.ac.uk/Programs/ESP-r.htm 
19 http://www.modelisar.com 
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system models can be directly integrated into the planning tools. Complex Modelica system 
models as they are commonly found in energy-optimized approaches are directly coupled by the 
co-simulation approach. 
 
5. Conclusion 
 
Motivated by the global challenges (resources, climate, energy, ect.), the German Federal 
Government emphasized research in the field of building energy performance by many 
demonstration projects and a new research initiative on development of modern planning tools. 
The role of building physics becomes increasingly important in this field. There are great topics 
and promising results but also many open questions still to be solved. In times like this, the global 
problems can only be solved be excellent international inter-disciplinary cooperation. 
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Tuulensuoja-aluskaterakenteen soveltuvuus Suomen ilmasto-
olosuhteisiin 
 
Pasi Wahlfors 
Vahanen Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Eräs tapa rakentaa vino yläpohjarakenne on asentaa aluskate suoraan lämmöneristeen päälle. 
Tällöin rakenteen lämpötekninen toiminta paranee, kun aluskate toimii lämmöneristeen 
tuulensuojana ja muodostaa rakenteeseen ylimääräisen ilmatiiviin kerroksen. Oleellista on, että 
rakenteessa käytetään hyvin vesihöyryä läpäisevää aluskatetta. Tässä työssä tutkittiin Suomessa 
uudentyyppisen rakenteen, tuulensuoja-aluskaterakenteen, kosteusteknistä toimintaa ja 
selvitettiin, soveltuuko rakenne Suomen ilmasto-olosuhteisiin. 
 
Työssä selviää, että tuulensuoja-aluskaterakenne on käytössä useissa Euroopan maissa ja että 
rakennetta on tutkittu useissa eri tutkimuslaitoksissa. Aiemmat tutkimukset osoittavat, että 
tuulensuoja-aluskaterakenne toimii kosteusteknisesti vähintään yhtä hyvin kuin Suomessa 
perinteisesti käytetty rakenne, jossa tuuletus on sekä aluskatteen ylä- että alapuolella. Tässä työssä 
tehty rakenteen laskennallinen tarkastelu sekä aluskatteen vesihöyrynläpäisevyyskoe tukevat 
aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia. 
 
1. Johdanto 
 
Kokonaan uusia tai uudentyyppisiä rakenteita tulee Suomessa harvoin laajasti yleiseen käyttöön. 
Jotta uusi tai uudentyyppinen rakenne kannattaisi tehdä vanhan tutun rakenteen sijaan, niin 
rakenteen käytöllä tulee saavuttaa jotain konkreettista hyötyä, esimerkiksi parempi 
lämmöneristävyys tai pienempi rakennepaksuus. Tuulensuoja-aluskaterakenne on käytössä Keski-
Euroopassa, mutta rakenteen soveltuvuudesta Suomen ilmasto-olosuhteisiin ei ole tällä hetkellä 
saatavilla riittävää tietoa. Tämän työn taustalla on siis tilanne, jossa uudentyyppinen rakenne on 
rantautumassa Suomeen ja tarvitaan selkeää näyttöä sen kosteusteknisesti turvallisesta 
toiminnasta. 
 
Tämä artikkeli perustuu pääosin samannimiseen Tampereen teknillisen yliopiston diplomityöhön, 
joka valmistui syksyllä 2011. Diplomityön rahoittajana toimi Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy 
ja työn ohjauksesta vastasi Vahanen Oy. 
 
2. Tuulensuoja-aluskaterakenne 
 
Kuvassa 1 on esitetty tuulensuoja-aluskaterakenteen periaatepiirros. Tuulensuoja-
aluskaterakenteessa ei ole aluskatteen alla tuuletusväliä, vaan aluskate on asennettu suoraan 
lämmöneristeen ja kattokannattajien päälle. Kattorakenteen sisään pääsevä kosteus voi poistua 
diffuusiolla aluskatteen läpi. Aluskatteen yläpuolella aluskatteen ja vesikatteen välissä on 
tuuletusväli, kuten perinteisessä aluskatteen alapuolelta tuuletetussa yläpohjarakenteessa. 
 
Tuulensuoja-aluskaterakenteen olennainen osa on vesihöyryavoin aluskate. Sen merkittävimpiin 
ominaisuuksiin kuuluu ulkopuolinen veden- ja tuulenpitävyys sekä samalla suuri 
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vesihöyrynläpäisevyys, eli aluskatteen toiminta rakenteessa on samantapainen kuin vaatteissa 
käytettävän Gore-Texin. Vesihöyryavoimia aluskatteita voidaan käyttää myös perinteisten 
tiiviiden aluskatteiden tapaan. 
 

 
Kuva 1. Periaatekuva tuulensuoja-aluskaterakenteesta. 
 
Tuulensuoja-aluskaterakenteella on useita etuja verrattuna perinteiseen aluskatteen alapuolelta 
tuuletettuun yläpohjarakenteeseen. 

• Aluskate muodostaa toisen ilmansulun rakenteeseen, jolloin vuotoilmavirtaukset rakenteen 
läpi vähenevät [1], [2], [3]. Tästä johtuen lämpöhäviöt rakenteen läpi pienenevät. 

• Aluskate suojaa lämmöneristettä kylmän ilman aiheuttamilta konvektiovirtauksilta eristeen 
sisällä (toimii tuulensuojana) [1], [3]. 

• Aluskate suojaa lämmöneristettä sisään puhaltavaa lunta vastaan [3]. 
• Rakenne on yksinkertaisempi ja ohuempi, kun kattokannattajien välin voi täyttää kokonaan 

lämmöneristeellä eikä tuuletusväliä tarvitse tehdä aluskatteen alapuolelle. 
• Rakenne toimii tulipalossa perinteistä kattoa paremmin vähentäen palon leviämisen riskiä 

ullakolle (kun kyseessä on ullakkotilallinen rakenne) [4]. 
 
Tampereen teknillisellä yliopistolla toteutetun FRAME-tutkimusprojektin (2009 – 2012) 
yhteydessä julkaistussa raportissa suositellaan, että yläpohjassa kantavien rakenteiden 
ulkopuolelle tulisi asentaa lämmöneristys, jonka lämmönvastus on vähintään 0,4 m2K/W. 
Lämmöneristys parantaa rakenteen kosteusteknistä toimintaa. [5]. 
 
Tuulensuoja-aluskaterakenne voidaan tehdä sekä vinoon yläpohjaan että ullakkotilalliseen 
yläpohjaan. Ullakkotilallisessa yläpohjassa ullakkotila suljetaan aluskatteella tuulettumattomaksi. 
Molemmissa yläpohjissa tuuletusväli on ainoastaan aluskatteen ja vesikatteen välissä. 
 
3. Tuulensuoja-aluskaterakenteen käyttö muissa Euroopan maissa 
 
Työssä tutkittiin tuulensuoja-aluskaterakenteen käyttöä Saksassa, Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, 
Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa. Selvityksessä tarkasteltiin muun muassa seuraavia rakennetta 
rajoittavia tekijöitä: 

• Kattokaltevuuden vähimmäisarvo 
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• Aluskatteen vesihöyrynläpäisyn vähimmäisarvo 
• Aluskatteen ja vesikatteen välisen tuuletusvälin korkeuden vähimmäisarvo 

 
Eri maiden suositukset aluskatteen vesihöyrynläpäisevyydestä vaihtelevat. Tutkimuksissa on 
todettu, että rakenne toimii sitä paremmin, mitä suurempi on aluskatteen vesihöyrynläpäisevyys. 
Ei ole kuitenkaan selvää raja-arvoa sille, kuinka pieni vesihöyrynläpäisevyys aluskatteelle 
sallitaan. Taulukkoon 1 on kerätty aluskatteen vesihöyrynläpäisevyyden raja-arvoja tutkituista 
maista. Kaikista maista tätä tietoa ei löytynyt.  
 
Taulukko 1. Tuulensuoja-aluskaterakenteessa käytettävän aluskatteen vesihöyrynläpäisevyyden 
raja-arvoja eräissä Euroopan maissa. 
Maa Aluskatteen sd-arvon suurin sallittu arvo Lähde 
Iso-Britannia 0,05 [6] 
Tanska 0,55 [7] 
Norja 0,5 [1] 
Ruotsi 0,2 [8] 

 
Taulukosta voidaan huomata, että sd-arvojen raja-arvot ovat melko suuria kaikissa maissa paitsi 
Isossa-Britanniassa, kun sd-arvoja verrataan tällä hetkellä markkinoilla olevien diffuusioavoimien 
aluskatteiden sd-arvoihin. Diffuusioavoimien aluskatteiden sd-arvot ovat yleisesti luokkaa 0,05 m. 
 
Taulukossa 2 on esitetty tutkittujen maiden vaatimukset katon vähimmäiskaltevuudeksi, kun 
käytetään tuulensuoja-aluskaterakennetta. 
 
Taulukko 2. Tuulensuoja-aluskaterakenteen katon vähimmäiskaltevuus eräissä Euroopan maissa. 
Maa Katon vähimmäiskaltevuus Lähde 
Saksa 1:4 [9] 
Norja 1:3 [3] 
Ruotsi 1:4 [8] 

 
Saksassa tiili- ja liuskekivikaton vähimmäiskaltevuus on 1:4 riippumatta siitä, onko rakenteena 
tuulensuoja-aluskaterakenne vai perinteinen aluskatteen alapuolelta tuuletettu rakenne. 
Vähimmäiskaltevuuden käyttö Saksassa edellyttää aluskatteen sadevedentiiviyden varmistamista 
erityisillä lisätoimenpiteillä. Se, miten vaativia tai laajoja lisätoimenpiteitä on tarpeen tehdä, jotta 
vähimmäiskaltevuutta voidaan käyttää, riippuu katon luokasta. Luokitus perustuu Saksan 
valtakunnallisen kattoliiton (ZVDH) ohjeistukseen. Lisätoimenpiteet voidaan kohdistaa 
aluskatteeseen, jolloin sen vedeneristystä voidaan parantaa muun muassa seuraavilla 
toimenpiteillä [6]: 

• Aluskatteen asettaminen alustalle, esimerkiksi lämmöneristeen tai levytyksen päälle. 
• Aluskatteen tiivistäminen liitosten ja lävistysten kohdalta tarpeellisin tarvikkein, kuten 

naulanreikien tiivistäminen siihen tarkoitetulla teipillä tai liimalla ja läpivientien 
tiivistäminen läpivientikappaleilla ja/tai teipillä. 

 
Aluskatteen ja vesikatteen välisen tuuletusvälin korkeudeksi suositeltiin Isossa-Britanniassa 
vähintään 25 mm ja tavallisesti 50 mm [10]. Norjassa tuuletusvälin korkeuteen vaikutti 
kattolappeen pituus ja kattokaltevuus. Tuuletusvälin vähimmäiskorkeudeksi suositeltiin Norjassa 
23 mm – 100 mm [3]. Tanskassa tiilikatteellisen katon tuuletusvälin korkeus tulee olla vähintään 
22 mm. Lisäksi Tanskassa vaaditaan, että tuuletusvälin muodostavien korokepuiden tulee olla 
kestopuuta. [7]. 
 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 27



Selvityksen perusteella rakenne on hyvin tunnettu kaikissa tutkituissa maissa. Näistä maista 
rakenne on yleisesti käytössä Saksassa ja Sveitsissä. Tanskassa ja Norjassa rakenne ei ole niin 
yleinen, mutta on käytössä jossain laajuudessa, kun taas Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa 
rakennetta ei vielä yleisesti käytetä. Kaikissa tutkituissa maissa rakenteen käyttö on mahdollista 
eivätkä rakennusmääräykset estä sen käyttöä. Isossa-Britanniassa, Norjassa ja Tanskassa 
rakenteesta on julkaistu ohjekortti, jossa tuulensuoja-aluskaterakenne esitetään vaihtoehtoisena 
yläpohjarakenteena perinteiselle aluskatteen alapuolelta tuuletetulle rakenteelle. Ohjekortin on 
julkaissut Isossa-Britanniassa BRE:n tutkimuslaitos, Norjassa SINTEF:n tutkimuslaitos ja 
Tanskassa BYG-ERFA. 
 
4. Aiemmat tutkimukset 
 
Tuulensuoja-aluskaterakennetta on tutkittu useassa eri maassa monessa eri tutkimuslaitoksessa. 
Tämän työn kannalta oleellisimmat tutkimukset on tehty Pohjoismaissa, joissa ilmasto-olosuhteet 
ovat lähimpänä Suomen ilmasto-olosuhteita. 
 
4.1 Kenttäkoe VTT 1998 – 2001 
 
Tuulensuoja-aluskaterakennetta on tutkittu Suomessa VTT:n kenttäkokeessa vuosina 1998 –
 2001. Kokeessa tutkittiin ullakkotilallisen yläpohjarakenteen kosteus- ja lämpöteknistä 
toimintaa. Ullakkotila oli suljettu tuulettumattomaksi diffuusioavoimella aluskatteella ja 
tuuletusväli oli ainoastaan aluskatteen ja vesikatteen välissä. Kosteus- ja lämpöteknisten 
mittausten tuloksia verrattiin perinteisen tuuletetun ullakkotilallisen yläpohjan toimintaan. 
Rakenteita tutkittiin VTT:n koetaloalueella Espoossa. Koetalon katto oli jaettu viiteen erilaiseen 
osaan, joista kaksi oli perinteisiä tuuletettuja rakenteita ja kolme oli tuulensuoja-
aluskaterakenteita. Vesikatteena käytettiin joko peltiä tai betonisia kattotiiliä. Katon 
kosteusrasitus järjestettiin kokeen ensimmäisessä osassa ullakkotilassa olevilla avoimilla 
vesiastioilla ja toisessa osassa johtamalla ullakkotilaan kosteaa sisäilmaa. Kosteuspitoisuuksia 
mitattiin sekä kattotuoleista että ohuista puulastuista. [1]. 
 
Mittaustuloksia kokeen ensimmäiseltä osalta on esitetty kuvassa 2. Siinä on esitetty kattotuoleista 
mitattujen kosteuspitoisuuksien maksimiarvoja (maksimiarvo neljästä mittauspisteestä), kun 
kattoon kohdistui lämmityskauden aikana jatkuva noin 1 g/(h*m2) suuruinen kosteusvirta. 
 

 
Kuva 2. Kattotuolien kosteuspitoisuudet kokeen ensimmäiseltä osalta. Yhdessä tutkittavista katto-
osista, jossa vesikatteena oli pelti, tuuletusraot olivat ainoastaan räystäillä, kun muissa 
tapauksissa tuuletusraot olivat sekä räystäillä että harjalla [11]. 
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Kuvasta nähdään, että kosteuspitoisuudet olivat talviaikana hyvin samansuuruiset sekä 
tuulensuoja-aluskaterakenteella että perinteisellä tuuletetulla rakenteella. Peltikaton tapauksessa 
mitatut kosteuspitoisuudet olivat talvella hieman suurempia (noin 1,5 %) verrattuna perinteiseen 
kattoon. Katon kuivumiskyky oli kuitenkin hyvä ja testijakson lopulla peltikaton mitatut 
kosteuspitoisuudet olivat alhaisempia (noin 2 %) kuin perinteisen katon. Kokeen toisessa osassa 
kosteusmittausten tulokset olivat samansuuntaiset. 
 
Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin rakenteen kosteusteknisestä toiminnasta seuraavaa: 

• Rakenteen kosteustekninen toiminta on yhtä hyvä kuin perinteisen katon [1]. 
• Aluskatteen epäideaalinen asennus, eli aluskatteen asentaminen siten, että aluskate ei ole 

täysin ilmatiivis, ei vaikuta kattorakenteen kosteustekniseen toimintaan [1]. 
 
4.2 Laboratoriotutkimus SP 2000 (Ruotsi) 
 
Ruotsin tekninen tutkimuslaitos (SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) tutki tuulensuoja-
aluskaterakennetta laboratoriotutkimuksessa vuonna 2000. Tutkimuksessa yhdessä osassa 
verrattiin perinteisen aluskatteen alapuolelta tuuletetun kattorakenteen ja tuulensuoja-
aluskaterakenteen kosteusteknistä toimintaa. Tutkimuksessa rakennettiin 10 erilaista 
testirakennetta, jotka asetettiin säähuoneeseen kolmeksi kuukaudeksi. Testirakenteen sisäpuolella 
oli kostean sisäilman olosuhteet ja ulkopuolella oli syksy-/talvi-ilmasto. Testirakenteet altistettiin 
erilaisille kosteusrasituksille: sisäilman diffuusiolle, ulkopuoliselle kondenssille, pienille 
vesivuodoille ja sisäilman konvektiovirtaukselle. Kokeen loppuvaiheessa lämpötila asetettiin 
korkeammaksi ja rakenteiden annettiin kuivua. Mittauspisteet sijaitsivat kolmessa eri kohdassa 
rakenteen sisällä. 
 
Vertailtaessa perinteisen tuuletetun ja tuulensuoja-aluskaterakenteen kosteusteknistä toimintaa 
tutkimuksessa todettiin, että kosteuspitoisuuksissa näiden välillä ei ollut merkittävää eroa 
tutkimuksen missään vaiheessa. Tutkimuksen mukaan tuulensuoja-aluskaterakenteeseen ei 
kertynyt kosteutta kokeen aikana eikä aluskate muodostanut estettä rakenteen kuivumiselle [12]. 
 
4.3 Kenttätutkimus SP 2000 ja 2006 (Norja) 
 
Ruotsin tekninen tutkimuslaitos (SP) teki kenttätutkimuksen, jossa tutkittiin tuulensuoja-
aluskaterakenteen käyttäytymistä todellisessa rakennuskohteessa. Tutkimus tehtiin vuosina 2000 
ja 2006 Norjan Porsgrunnissa, joka sijaitsee hieman yli 100 km Oslosta lounaaseen. Tavoitteena 
oli selvittää, miten tuulensuoja-aluskaterakenne toimii käytännössä. Tutkimuksessa seurattiin 
kahden omakotitalon kattorakenteiden kuntoa tekemällä rakenneavauksia sekä mittaamalla niistä 
kosteuspitoisuuksia kahtena eri vuonna (2000 ja 2006). Ensimmäiset mittaukset suoritettiin, kun 
talot olivat verrattain uusia vuonna 2000 ja seuraavat mittaukset tehtiin kuusi vuotta myöhemmin 
vuonna 2006. Talojen sisäpuoliset höyrynsulut eivät olleet täysin tiiviitä ja niissä oli osittain 
merkittäviä epätiiviyskohtia. Lisäksi molempien talojen yläkerrat todettiin ylipaineisiksi. 
 
Kosteusmittausten ja rakenneavausten perusteella selvisi, että huolimatta epätiiveydestä ja 
suuresta sisäpuolisesta kosteuslisästä ei kattorakenteissa havaittu merkkejä kosteusvaurioista. 
Tutkimuksen johtopäätöksissä todettiin, että katto oli selvinnyt kosteusrasituksesta kiitettävästi 
johtuen diffuusioavoimesta aluskatteesta, joka sallii kattorakenteen kuivumisen ulos. [13]. 
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5. Laskennallinen tarkastelu 
 
Rakenteen laskennallinen tarkastelu tehtiin WUFI Pro laskentaohjelman versiolla 4.2. Tämä 
ohjelma on tarkoitettu yksiulotteiseen lämmön ja kosteuden siirtymisen tarkasteluun vaihtelevissa 
olosuhteissa. Laskentaohjelmalla saatujen kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden perusteella laskettiin 
rakenteelle homeen kasvun riskiä kuvaava homeindeksi. Homeindeksillä voidaan arvioida 
rakenteen toimintaa vaihtelevissa lämpötila ja kosteusolosuhteissa. Kuvassa 3 on esitetty 
homeindeksi eri laskentatapauksissa. Laskennassa on käytetty Helsingin säätietoja vuodelta 1979 
ja tarkastelupisteenä on aluskatteen alapinta. 
 

 
Kuva 3. Homeindeksi eri laskentatapauksissa vuoden aikana. Tuulensuoja-aluskaterakenne kuvaa 
rakenteen perustapausta. Rakennekosteuden tapauksessa lämmöneristekerrokseen asetettiin 
alkukosteus 2 kg/m2. Vesihöyrynvastukseltaan muuttuva höyrynsulku kuvaa tapausta, jossa 
rakenteen sisäpuolella on höyrynsulku, jonka vesihöyrynvastus muuttuu kosteuspitoisuuden 
mukaan (esim. Isover Vario Duplex). Perinteinen rakenne kuvaa aluskatteen alapuolelta 
tuuletettua rakennetta. Katkoviiva kuvaa ulkoilman olosuhteita. 
 
Kuvasta nähdään, että olosuhteet aluskatteen alapinnassa ovat ajoittain homeenkasvulle otolliset. 
Tuulensuoja-aluskaterakenteen perustapauksessa ja vesihöyrynvastukseltaan muuttuvan 
höyrynsulun tapauksessa riski homeen kasvulle on alhainen ja homeindeksin maksimiarvo jää 
vuoden aikana alle yhteen. Homeindeksin luokituksen mukaan kasvu ei ehdi käynnistyä vuoden 
aikana. Rakennekosteuden tapauksessa riski homeen kasvulle on jonkin verran suurempi, mutta 
homeen kasvu ei saavuta silmin havaittavaa tasoa vuoden aikana. Laskennallisen tarkastelun 
perusteella rakenteen kosteus- ja lämpötilaolosuhteet ovat sellaiset, ettei rakenteeseen pääse 
kehittymään haitallista homeenkasvua ja rakenteella on riittävä kuivumiskyky. 
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6. Vesihöyrynläpäisevyyskoe 
 
Erään hyvin vesihöyryä läpäisevän aluskatemateriaalin (Vempro R+, Glava As) 
vesihöyrynläpäisevyys määritettiin viileissä (+1,5 ºC) ja kylmissä (-10 ºC) olosuhteissa. 
Aluskatemateriaalin vesihöyrynläpäisevyys +20 ºC lämpötilassa on määritetty aikaisemmin, joten 
työssä pyrittiin selvittämään, vaikuttaako lämpötila aluskatemateriaalin vesihöyrynläpäisevyyteen. 
Työ tehtiin Vahanen Oy:n laboratoriossa Espoossa helmi-huhtikuussa 2011. Aluskatemateriaalin 
vesihöyrynläpäisevyys eri lämpötiloissa määritettiin niin sanotulla märkäkuppikokeella. Kokeen 
periaatteellisena ohjeena käytettiin standardissa EN ISO 12572 (2001) esitettyä menetelmää. 
 
Aluskatteen sd-arvoksi saatiin +3,7 °C lämpötilassa 0,03 m ja -10,3 °C lämpötilassa 0,04 m. 
Virhearvioinnin perusteella laskettu kokeen kokonaisvirhe oli molemmissa lämpötiloissa noin 
±0,005 m. Kun otetaan huomioon, että aluskatteen sd-arvo +20 °C lämpötilassa on 0,03 m, niin 
aluskatteen vesihöyrynläpäisevyyden ei todettu muuttuvan merkittävästi lämpötilan mukaan. 
 
7. Yhteenveto 
 
7.1 Johtopäätökset 
 
Tässä työssä tutkittu tuulensuoja-aluskaterakenne on käytössä ilmastoltaan Suomen kaltaisessa 
maassa Norjassa ja lisäksi se on käytössä muun muassa Saksassa, Sveitsissä ja Tanskassa. 
Rakenteen hyvästä kosteusteknisestä toiminnasta on saatavilla selkeää näyttöä eri 
tutkimuslaitosten tekemistä tutkimuksista eikä rakenteen ole todettu sisältävän kosteusteknisiä 
riskejä. Tässä työssä tehty vesihöyrynläpäisevyyskoe sekä rakenteen laskennallinen tarkastelu 
tukevat aiemmin tehtyjen tutkimusten tuloksia, joiden mukaan rakenne toimii kosteusteknisesti 
hyvin Suomen ilmasto-olosuhteissa. Näin ollen tämän tutkimuksen perusteella tuulensuoja-
aluskaterakenne soveltuu myös Suomen ilmasto-olosuhteisiin. 
 
7.2 Suositukset rakenteen käytölle 
 
Työn perusteella on laadittu seuraavat suositukset, joilla varmistetaan rakenteen hyvä 
kosteustekninen toiminta: 

1. Tuulensuoja-aluskaterakennetta suositellaan käytettäväksi jyrkillä katoilla, joiden kaltevuus 
on vähintään 1:4. Vähimmäiskaltevuutta käytettäessä aluskatteen sadevedentiiviys tulee 
varmistaa käyttämällä aluskatteen saumoissa, läpivienneissä ja liitoksissa tarvittavia 
tiivistystarvikkeita, kuten läpivientikappaleita, tiivistysteippejä, -liimoja ja/tai massoja. 
Korokerimojen naulauksesta aluskatteeseen tulevat reiät tiivistetään korokerimojen alle 
asennettavalla tiivistysnauhalla tai -massalla. 

2. Aluskate tulee asentaa sekä sadeveden- että ilmapitävästi. Tällä varmistetaan rakenteen 
hyvä kosteustekninen toiminta sekä saavutetaan tavanomaista parempi lämmöneristävyys. 

3. Aluskatteena tulee käyttää luokiteltua aluskatetta, joka on sadeveden- ja tuulenpitävä sekä 
samalla hyvin vesihöyryavoin (suositus sd ≤ 0,05 m). 

4. Rakennetta voi käyttää kaikkien vesikatemateriaalien kanssa, kunhan aluskatteen ja 
vesikatteen välissä on hyvin tuulettuva tuuletusväli. Tuuletusvälin korkeudeksi riittää 
yleensä 45 mm. Loivilla katoilla ja pitkillä kattolappeilla tuuletusvälin tulee olla korkeampi. 

 
Tämän työn valmistumisen jälkeen on julkaistu uusi painos julkaisusta RIL 107-2012 
”Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet”. Ohjeessa on tarkennettu ja osin muutettu 
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diplomityössä annettuja suosituksia tuulensuoja-aluskaterakenteen käytölle. RIL 107-2012:ssa 
annetut suositukset poikkeavat diplomityön suosituksista seuraavissa kohdissa: 

• Katon vähimmäiskaltevuus on 1:3 [14] 
• Aluskatteen vesihöyrynläpäisevyyden sd ≤ 0,08 m [14] 
• Aluskatteen ja vesikatteen välisen tuuletusvälin korkeus tulee olla tiiviillä katteilla, kuten 

saumatuilla peltikatteilla ja bitumikermikatteilla, vähintään 100 mm. [15] 
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Terveen talon perusta Legalett-sokkelielementtiratkaisulla 
 
Mats Lindgren 
Linterm Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Monissa markkinoilla esiintyvissä sokkeliratkaisuissa lämpötilaero sokkelin ja seinän 
liitoskohdassa muodostuu niin suureksi, että kosteus- ja homeongelmien riski kasvaa 
merkittävästi. Mikäli sokkelin eristys on huono tai sijoitettu esimerkiksi sokkelipalkin 
sisäpuolelle, viilenee lämmin sisäilma niin paljon, että vahingollinen kosteuspitoisuus 
saavutetaan. Mikäli lämpötila laskee 4 – 5 astetta, ylittää suhteellinen kosteus kriittisen arvon 
(75 % RH) [1] jolloin voi syntyä homekasvua ja lahovaurioita puurakenteissa. 
 
Esittelemme perustusratkaisun, jossa sokkelieriste alkaa ulkoseinälinjan mukaisesti ja jatkuu 
sisäänpäin. Seinän rakenne tuetaan laatan päältä joka on ulkopuolelta eristetty sekä usein 
lämmitetty lattialämmityksellä. Alapohjan eristemäärää voidaan myös helposti kasvattaa, jolloin 
muodostuu perustus, jossa kylmäsillat ovat täysin eliminoitu. 
 
Vertailukohteena käytämme markkinoilla nopeasti yleistynyttä paikalla valettua 
betonisokkeliratkaisua.  
 
1. Johdanto 
 
Legalett-perustusratkaisussa yhdistetään sokkeli ja alapohja toimivaksi kokonaisuudeksi. 
Sokkelirakenne suunnitellaan niin, että eriste on ulkolinjassa ja kantava rakenne siirretään ikään 
kuin sisätilaan ja eristetään kauttaaltaan, jotta vältytään kylmäsilloilta. Alapohjan eriste liittyy 
sokkelieristeeseen ja tällä tavalla saadaan rakenne, joka on sekä sivuilta että alapuolelta täysin 
eristetty. Perustuksen betonirakenne on tämän ansiosta sään vaikutukselta suojassa. 
 
2. Legalett-järjestelmän osat 
 
Kun perustusratkaisua suunniteltiin, oli lähtökohtana maanvaraisten perustusten 
kosteusturvallisuus. Rakenteeseen asennettava lattialämmitys edellyttäisi, että alapohjan eristettä 
olisi lisättävä, jotta lämpö ei karkaisisi alla olevaan täyttömaahan. Mikäli rakennuksessa on 
lattialämmitys, olisi suositeltavaa käyttää vähintään 200 mm EPS-eristettä. Sokkelin 
suunnittelussa kosteusteknisesti toimiva rakenne saavutettaisiin helpoimmin eristämällä sokkeli 
ulkopuolelta. 
 
2.1 Perustusjärjestelmä 
 
Legalett-perustusjärjestelmä suunnitellaan ja toimitetaan tuoteosakokonaisuutena, joka sisältää 
perustussuunnitelmat, sokkelielementit, pohjaeristeet, raudoitukset sekä valinnaisesti 
lattialämmityksen. Järjestelmällä on VTT:n tuotesertifikaatti [1]. 
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Kuva 1. Legalett-perustusratkaisu Rakenne koostuu valmiiksi pinnoitetuista sokkelielementeistä, 
pohjaeristeestä ja teräsbetonilaatasta. 
 
2.1.1 Maarakenteet 
 
Tässä tavassa tehdä perustusta tarvittavat massanvaihdot ovat vähäisiä ja rakennuksen pohjapaine 
jakaantuu laajalle alueelle. Perustus rakennetaan tiivistetylle murskepedille. Anturaa ja 
sokkelimuuria rakenteessa ei ole.  
 
2.1.2 Sokkelielementti  
 
Järjestelmän sokkelielementissä on 150 mm eristekerros. Näin saavutetaan alhainen U-arvo, 
mutta myös hyvät edellytykset sopeuttaa rakenne erityyppisille seinärakenteille niin, että 
saavutetaan pienin mahdollinen lämpöhukka sekä erittäin suotuisat ja kuivat olosuhteet 
alajuoksulle. Riski alajuoksussa syntyvään kosteusvaurioon on minimaalinen. 
 
Jotta lämpöhukka voidaan minimoida, tehdään myös betonilaatta niin ohueksi kuin mahdollista 
sokkelia vasten. Rakenteen energiatehokas muotoilu sopii matalaenergiaratkaisuihin sekä 
passiivitaloihin. 
 
Sokkelielementissä on valmis luja kivirouhepinnoite ja elementin pituus on 2,4 m. Näin sokkeliin 
saadaan viimeistelty ulkonäkö ja vähän näkyviä saumoja. 
 
2.1.3  Pohjaeriste 
 
Pohjaeristeen laatu ja vahvuus suunnitellaan kohdekohtaisesti. Tyypillisesti käytetään 300 mm tai 
400 mm EPS-eristettä. Vähimmäispaksuus on 200 mm, mikäli perustuslaattaan asennetaan 
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lattialämmitys. Pohjaeriste ja sokkelielementit muodostavat yhdessä eristetyn kaukalon, jonka 
avulla vältytään kylmäsilloilta. 
 
2.1.4 Perustuslaatta 
 
Perustuslaatta on kauttaaltaan eristetty, joten perustuksen betonirakenteet eivät ole lainkaan 
kosketuksissa maahan tai ulkoilmaan. Laatan suuren kantavuuden ansiosta seinäkuormat voidaan 
siirtää perustuslaatalle. Kuormat levittäytyvät laajalle alueelle pohjalaattaan. Perustuslaatta 
valetaan kertavaluna ja laattaan voidaan asentaa lattialämmitys. Perustus mitoitetaan FEM 
laskennalla. 
 
2.1.5 Radonturvallisuus 
 
Rakenne on radonturvallinen, koska rakenteessa ei ole valusaumoja alajuoksun sisäpuolella. 
Paikalla valettu kantava laatta on myös itsessään yleensä hyvin kaasutiivis. 
 
2.1.6 Ulkoseinän ja perustuksen liitoskohta 
 
Ulkoseinä rakennetaan lämpimän laatan päälle, joka parantaa ulkoseinän kosteusteknistä 
toimivuutta. Näin tehtynä lattia on lämmin ulkoseinään asti. 
 
2.2 Sokkeliratkaisujen energiatehokkuus 
 
Energiatehokkuutta valotetaan tässä kappaleessa tekemällä vertailua Legalett-
perustusjärjestelmän ja perinteisen Suomessa käytettävän sokkeliratkaisun välillä. Laskelmat on 
tehty HEAT-simulointiohjelman avulla. [2] 
 
2.2.1 Sokkelin ulkopuolinen eristys (Legalett) 
 
Sijoittamalla sokkelieriste ulkopintaan estetään kylmän pääsy rakenteeseen. Seinärakenne tuetaan 
laatan päältä eikä perinteisesti sokkelin päältä. Näin saadaan yhtenäinen ulkopuolinen eristys. 
 
Olettamukset: 
 
Legalett perustusratkaisu, pohjaeriste 300mm ja puurunkorakenne laatan päältä. Seinässä 
villaeriste 300mm. 
 
Maapohja: 
Sorapeti (λ = 3,0) saven (λ = 1,4) päällä. 
 
Lämpötilaolosuhteet: 
Ulkolämpötila: - 26 Cº 1. – 14. helmikuuta. Ennen sitä 10 vuotta Suomen lämpötilavyöhyke 1 -
kuukausikeskilämpötilat. Sisälämpötila: + 20 Cº.  
 
Lämmitysjärjestelmä: Lattialämmitys 30 W/m2, kun ulkolämpötila on - 26 Cº 
  
Laskelman tulokset: 

• Alhaisin sisälämpötila 20 Cº 
• Korkein lämpötila perustuksen alla, lämmityskauden aikana 10 Cº 
• Kesäaikana lämpötila perustuksen alla 9 Cº 
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Kuva 2. Legalett-perustusratkaisun lämpötilajakautuma, kun ulkolämpötila on – 26Co. 
 
 
2.2.2 Sokkelin sisäpuolinen eristys (perinteinen ratkaisu) 
 
Perinteisessä rakenteessa eriste asennetaan sokkelin sisäpuolelle, jolloin sokkelin ulkopuolisen 
betoniosan lämpötila on käytännössä sama kuin ulkolämpötila eristeeseen saakka. Alajuoksu 
asennetaan kylmän betonin päälle. 
 
 

 
 
 Kuva 3.Betonisokkeliratkaisu 
 
Olettamukset: 
 
Betonisokkeli, sokkelin sisäpuolinen EPS-eriste 50 mm, pohjaeriste 200 mm ja puurunkorakenne 
laatan päältä. Seinässä villaeriste 250 mm. 
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Maapohja: 
Sorapeti (λ = 3,0) saven (λ = 1,4) päällä. 
 
Lämpötilaolosuhteet: 
Ulkolämpötila: - 26 Cº 1. – 14. helmikuuta. Ennen sitä 10 vuotta Suomen lämpötilavyöhyke 1 -
kuukausikeskilämpötilat. Sisälämpötila: + 20 Cº.  
 
Lämmitysjärjestelmä: Lattialämmitys 30 W/m2, kun ulkolämpötila on - 26 Cº. 
 
Laskelman tulokset: 
 

• Alhaisin sisälämpötila 13 Cº  
• Korkein lämpötila perustuksen alla, lämmityskauden aikana 11, 5 Cº 
• Kesäaikana lämpötila perustuksen alla 10,5 Cº 

 

 
Kuva 4. Betonisokkeliratkaisun lämpötilajakautuma, kun ulkolämpötila on – 26 Co. 
 
2.2.3 Energiankulutus 
 
Taulukko 1. Energiankulutus Etelä-Suomen ilmaston mukaan vuositasolla 
Rakenneosa Legalett ratkaisu Betonisokkeliratkaisu 
Ulkoseinä  15,7 kWh/m 19,5 kWh/m 
Näkyvä sokkeli 8,4 kWh/m 30,0 kWh/m 
Perustuksen alla oleva maanpinta 47,0 kWh/m 56,5 kWh/m 
Yhteensä 71,1 kWh/m 106,0 kWh/m 

 
Näkyvän sokkelin osuudella lämpöhukka on noin 20 kWh/m pienempi Legalett ratkaisussa. 
Pientalossa voidaan säästää noin 1000kWh/ vuosi. 
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2.2.4 Alajuoksussa esiintyvät kosteuspitoisuudet 
 
Legalett-ratkaisun ja perinteisen sokkeliratkaisun alajuoksussa esiintyviä kosteuspitoisuuksia on 
verrattu HEAT-simulointiohjelmassa tehdyn laskelman avulla. Laskelmat perustuvat siihen, että 
aina kun ilman lämpötila kohoaa yhdellä asteella, vähenee suhteellinen kosteus noin 5 %. Jotta 
voidaan arvioida alajuoksussa esiintyvää suhteellista kosteutta tietyssä pisteessä, verrataan 
lämpötilaeroa alajuoksussa olevan tutkittavan pisteen ja ulkolämpötilan välillä. Lämpötilaero 
kerrotaan viidellä ja näin saadaan suhteellisen kosteuden muutos tutkittavassa pisteessä. 
Vähentämällä rakenteen ulkopuolella vallitseva suhteellinen kosteus laskennallisella muutoksella 
saadaan pisteessä oleva suhteellinen kosteus. 
 
Käytetyt ulkolämpötilat ovat Helsinki-Vantaan kuukausikeskilämpötiloja. Laskelmissa käytetty 
rakenteen ulkopuolinen kuukausittainen suhteellinen kosteus on merkitty kuviin (kuvat 5 ja 6). 
 
On huomattava, että laskelmissa ei ole otettu huomioon kaikkia kosteuskuormituksia. 
Täydellinen kosteuskuormalaskelma antaisi korkeampia kosteusarvoja alajuoksussa. Siksi 
pidämme tärkeänä, että voimme tällä yksinkertaisella laskelmalla osoitetaan laskentatuloksia, 
jotka riittävällä marginaalilla alittavat huomattavasti 75 % RH kosteustason, jossa homeenkasvua 
alkaa esiintyä. 
 
Legalett-perustusjärjestelmässä korkein alajuoksussa esiintyvä suhteellinen kosteus on 
lokakuussa 51 % RH. Perinteisessä sokkeliratkaisussa suhteellinen kosteus on yli 75 % RH 
tammi-, helmi-, maalis-, syys-, loka-, marras- ja joulukuussa, eli 7 kuukautta vuodessa. (taulukko 
2). 
 
Taulukko 2. Suhteellinen kosteus alajuoksussa. 
Kuukausi Alajuoksussa esiintyvä 

suhteellinen kosteus  
Legalettratkaisussa 

Alajuoksussa esiintyvä suh-
teellinen kosteus perinteisessä 
sokkeliratkaisussa 

Ulkoilman 
suhteellinen 
kosteus 

Ulko 
lämpötila 

Tammikuu 20 % RH 85 % RH 89 % RH - 4,0 
Helmikuu 18 % RH 80 % RH 83 % RH - 4,5 
Maaliskuu 34 % RH 80 % RH 82 % RH - 2,6 
Syyskuu 39 % RH 77 % RH 79 % RH 10,5 
Lokakuu 51 % RH 86 % RH 91 % RH   6,2 
Marraskuu 26 % RH 86 % RH 89 % RH   0,4 
Joulukuu 20 % RH 85 % RH 87 % RH - 2,2 
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Kuva 5. RH  alajuoksussa Legalett-ratkaisussa.  

 
Kuva 6. RH  alajuoksussa betonisokkeliratkaisussa 
 
2.2.5 Sisäpuolinen alhaisin lämpötila 
 
HEAT-laskelman kautta pystytään myös arvioimaan, mikä on alhaisin sisälämpötila lattian ja 
seinän liittymäkohdassa rakennuksen sisäpuolella. Perinteisessä ratkaisussa pintalämpötila on 
laskenut jopa 13 asteeseen suoralla seinäosuudella. On huomattava, että nurkissa lämpötila laskee 
enemmän. Mikäli ulkoseinä kalustetaan, voi lämpötila seinän ja kalusteiden välissä myös olla 
alhaisempi. 
 
Mikäli sisäseinän lämpötila on vain 11 astetta, kun ulkona on mitoituslämpötila -26 astetta, 
tarkoittaisi se sitä, että suhteellinen kosteus huoneilmassa lähinnä seinää olisi kasvanut 9 astetta x 
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5 % per aste = 45 %. Tämä tarkoittaa vuorostaan sitä, että jos huoneilman suhteellinen kosteus 
on 55 % tai yli ja huoneessa on 20 asteen sisäilmalämpötila, alkaa seinän sisäpinnalle 
muodostua kondensaatiota. 
 

 
 
Kuva 7. Legalett-ratkaisussa eristetään pohjalaatta kauttaaltaan. Seinärakenne rakennetaan 
kuivan lämpimän betonin päälle 
 
3. Yhteenveto 
 
Siirtämällä sokkelin eriste ulkopuolelle ja yhdistämällä eriste pohjaeristeeseen saavutetaan 
merkittäviä parannuksia seinä- ja sokkeli-liittymän kosteuskäyttäytymiselle. Alajuoksu voidaan 
asentaa lämpimän kuivan betonin päälle. Lisäetuna on energiasäästö. Perustus on lisäksi nopea 
asentaa, valmis valettu laatta toimii hyvänä rakennusalustana, ja on hyvä suoja radonia vastaan. 
Kun seinärakenteen sisäpuoli on kantava, lyhenee myös kattotuolien jänneväli. 
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Koneellisesti ilmastoitu järjestelmä kosteuden ja emissioiden 
poistamiseen betonilattioista 
 
Peter Johansson  
Nordic Waterproofing Oy 
 
 
Tiivistelmä  
 
Rakennusten huono sisäilma aiheuttaa päivittäin monen ihmisen sairastumisen. Tavallisimmat 
huonosta sisäilmasta johtuvat oireet ovat silmien kirvely, väsymys, allergiat ja hengitysteiden 
tulehdukset. Monessa tapauksessa sairastumiset ja oireilu johtuvat lattioissa piilevistä ongelmista. 
Tässä esityksessä kerrotaan koneellisesti ilmastoidun System Platon lattiajärjestelmän 
kehitystyöstä ja toiminnasta sekä tutkimuksista, joita konseptin suunnittelutyön aikana 
toteutettiin. Järjestelmä on tarkoitettu poistamaan ylimääräinen kosteus, hajut ja emissiot 
maanvaraisista lattioista ja samalla parantamaan sisäilman laatua. Ratkaisu perustuu 
tutkimustietoon, hyvään suunnitteluun, ammattimaiseen asennustyöhön, riittävään tiiviyteen ja 
laadukkaisiin tuotteisiin. 
 
1. Johdanto  
 
Ruotsalaisen Isola-Platon ab:n toimeksiannosta ja koordinoimana perustettiin 1980-luvun 
puolivälissä projektiryhmä, jonka tavoitteena oli kehittää lattiarakenteita, joiden avulla vältetään 
kosteusongelmat maanvaraisissa lattioissa [1]. Projektiryhmään kuului johtavia tutkijoita Statens 
Provningsanstaltista ja Chalmers Tekniska Högskolanista. Tavoitteena oli saada aikaan tiivis ja 
tuuletettava lattiajärjestelmä, jonka alla betonilaatta kuivuu sekä biologinen ja kemiallinen 
toiminta pysähtyy. Hajuja ei saisi siirtyä huonetilaan lattian kuivumisaikana eikä sen jälkeen. 
Rakenneratkaisujen tulisi sopia sekä uudisrakennuksiin että korjauskohteisiin. Yksi projektin 
tavoitteista oli järjestelmän hyötyjen ja mahdollisten rajoitteiden kirjaaminen sekä 
käyttökokemusten yksityiskohtainen dokumentointi. 
 
Suomessa on noin 200 milj. m2 maanvaraisia lattioita, joista valtaosa on laadukkaita ja toimivia. 
Valitettavasti on myös ongelmalattioita, joista osa on rakennettu kauan sitten kulloinkin 
voimassaolevan hyvän rakennustavan mukaisesti. Osa virheellisistä rakenteista on vain 
muutaman vuoden vanhoja. Uudempien lattioiden ongelmat johtuvat usein siitä, että lattia on 
pinnoitettu ennen kuin peruslaatta on riittävän kuiva. Kosteus ja lämpö yhdessä orgaanisten 
pintamateriaalien kanssa aiheuttavat usein mikrobikasvustoa ja hajuhaittoja. 
 
Projektiryhmän työn tuloksena luotiin tuotekonsepti, joka lanseerattiin Ruotsissa 1980-luvun 
lopulla. Tällä hetkellä Pohjoismaissa on asennettu noin 2,5 milj. m2 koneellisesti ilmastoituja 
lattioita. Järjestelmän markkinointi aloitettiin Suomessa vuonna 1996 ja lattioita on asennettu 
40.000 m2. 
 
2. Kosteus ja emissiot betonilattioissa 
 
Betonilaatta voi kostua veden kapillaarisesta noususta, vesivahingoista tai vesihöyryn liikkeen 
vaikutuksesta. Emissiot betonilaatasta johtuvat esimerkiksi puutavarasta, jota rakennusaikana on 
jätetty betonilaatan alle tai sen sisään. Lisäksi haju- ja emissiohaittoja aiheuttavat mattoliimat, 
aikanaan vedeneristeenä käytetty kreosootti, öljy, kemikaaliliuokset, metaanikaasu, eristeenä 
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käytetty puru sekä betonia ja puukuituja sisältävät Toja-levyt. Ennen 1990-lukua valmistetut 
lattiatasoitteet saattoivat sisältää lisäaineena proteiinia, joka epäsuotuisissa olosuhteissa on 
kehittänyt ammoniakin hajua. 
 
2.1 Laboratoriotestit 
 
Ruotsin Statens Provningsanstaltin laboratorioon rakennettiin neljä 1 x 4 metrin kokoista 
betonilaattaa, joiden pintaan asennettiin ilmapalstan muodostava muovilevy. Koelaattojen 
paksuus oli 10 cm. Laatta numero 1 tiivistettiin kaikilta sivuilta elastisella tiivistenauhalla eikä 
sitä tuuletettu. Laatta numero 2 tiivistettiin ainoastaan pitkiltä sivuilta eikä sitä tuuletettu. Laatta 
numero 3 tiivistettiin pitkiltä sivuilta ja sitä tuuletettiin hiukan. Laatta numero 4 tiivistettiin 
pitkiltä sivuilta ja sitä tuuletettiin enemmän. Testin aikajänne oli yksi vuosi ja testin alussa 
laattojen suhteellinen kosteus oli 100 %. Laattojen lämpötila ja suhteellinen kosteus mitattiin sekä 
pinnasta että pohjasta. Testin tuloksena todettiin, että riittävällä tuuletuksella betonilaatan 
suhteellinen kosteus alenee vuodessa 70 – 75 prosenttiin neljän metrin etäisyydellä 
ilmanottoaukosta. Joissakin tapauksissa suhteellinen kosteus laski noin 50 %:iin (kuva 1). 
 

 
Kuva 1. Koelaattojen kuivuminen. 
 
2.1.1 Hajutiiviystesti 
 
Muovilevyn hajutiiviyden testaamiseksi suoritettiin ns. ”silliliemitesti”. Projektin tavoitteena oli 
tutkia, miten erilaiset kemialliset yhdisteet, joita on todennettu lattiavaurioiden yhteydessä, 
imeytyvät tai läpäisevät käytettävän tuotteen. Absorptiotestissä levy upotettiin 24 tunniksi 
kemialliseen liuokseen. Kokeen jälkeen todettiin, että levyn pintaan imeytyi emissioita, mutta 56 
vuorokauden jälkeen ne olivat täysin poistuneet. 
 
Penetraatiotestissä saatiin varmuus siitä, että kemikaaleilla kyllästetystä lattiasta ei siirry 
muovilevyn läpi havaittavia määriä hajuja. Testin perusteella voitiin tehdä se johtopäätös, että 
järjestelmä antaa hyvän suojan betonilattiasta siirtyviä hajuja ja emissioita vastaan. 
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Kuva 2. Lattian alipaineistus.     Kuva 3. Ilmastoiva jalkalista ja 
        pölysuodatin. 
 
2.2 Kokemuksia 900 kohteen jälkeen 
 
Projektiryhmän perustyö kesti kaksi vuotta. Tänä aikana seurattiin 900 kohteeseen asennetun 
koneellisesti ilmastoidun lattiajärjestelmän toimintaa [2]. Seurannasta laaditun raportin tarkisti 
alkuperäinen projektiryhmä. Raportista käy ilmi seuraavaa: 

• Mittaukset osoittivat, että koneellisesti ilmastoidun lattiajärjestelmän alla betonilaatta 
kuivuu tehokkaasti ja joissain tapauksissa suhteellinen kosteus laskee jopa noin 50 %:iin. 

• Järjestelmä laskee alustan kosteuspitoisuutta (kuva 2), mutta etukäteen ei voi arvioida, 
miten nopeasti kuivuminen tapahtuu. 

• Normaaliolosuhteissa ratkaisun käyttö ei aiheuta kondenssiriskiä. 
• Noudattamalla tarkasti asennusohjeita hajun siirtyminen lattiasta huoneisiin saadaan 

estetyksi [3]. Tutkituista taloista viidessä todettiin edelleen hajuja. Tarkistuksissa todettiin, 
että ongelmat johtuivat asennusvirheistä tai siitä, että hajun alkuperä ei johtunut lattioista. 

• Todettiin, että asennuksissa on käytettävä pölysuodatinta seinän ja ilmastoivan jalkalistan 
välissä, sillä pölyä ei saa päästää ilmapalstaan (kuva 3). 

• Örebron Yrkesmedicinska klinikenin suorittamassa tutkimuksessa todettiin, että sisäilmasto 
paranee huomattavasti, kun saneerauskohteeseen asennetaan koneellisesti ilmastoitu lattia. 

• Todettiin, että järjestelmän tiivistämiseen tarkoitetuilla elastisilla tuotteilla ja huolellisella 
asennustyöllä järjestelmästä tulee riittävän tiivis. 

• Järjestelmän jatkuva hyvä toiminta edellyttää käyttö- ja hoito-ohjeiden noudattamista. 
• Rakennuksen yleisilmastointiin ratkaisu vaikuttaa vain marginaalisesti, yleensä kuitenkin 

parantavasti. 
• Järjestelmään kuuluvan tuulettimen käyntiääni ei normaalisti ole häiritsevä, mutta on 

suositeltavaa sijoittaa tuuletin tilaan, jossa ei säännöllisesti oleskella. 
• Tarvittava alipaine saadaan aikaan vain tiivistämällä rakenteet huolellisesti. 
• Asennuksen jälkeen järjestelmän toimivuus on tarkistettava. 
• Ilmastoivaa jalkalistaa pölysuodattimineen on käytettävä, jotta saadaan oikeat ilmavirrat 

ilmapalstaan. 
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• Saastunut ilma voidaan poistaa joko katon tai seinän kautta. 
• Yhden poistokanavan kautta voidaan ilmastoida noin 150 m2 lattia-alaa. 
• Lattian ilmavirtaukset on optimoitava suunnitteluohjelmalla. 
• Huolellinen laadunvarmistus on ratkaisevan tärkeää onnistuneen asennuksen ja varman 

toiminnan takaamiseksi. 
 
2.3 Terveystutkimus 
 
Erään lähiötalon asukkaat valittivat hajuongelmista ja parketin tummumisesta. Lattia olivat 
paikalla valettuja ja pinta oli viimeistelty lattiatasoitteella. Todettuja haittoja korjattiin ensin 
lattioita kuivattamalla, asuntoja tuulettamalla ja rakenteita tiivistämällä. Korjaustoimenpiteistä 
huolimatta ongelmat jatkuivat ja siksi päätettiin asentaa koneellisesti ilmastoitu lattia kaikkiin 
huoneistoihin. Yrkesmedicinska kliniken Ruotsin Örebrossa tutki olosuhteet ennen ja jälkeen 
koneellisesti ilmastoidun lattian asennuksen. Kuukausi asennuksen jälkeen suoritettiin 
kyselytutkimus, jonka vastausprosentti oli 82. Korjattujen asuntojen sisäilma todettiin hyväksi 
verrattuna olosuhteisiin ennen saneerausta. Todettujen oireilujen osalta tilanne oli huomattavasti 
parantunut saneerauksen jälkeen. [4]. 
 
3. Konsepti tänä päivänä 
 
Järjestelmä toteutetaan nykyisin pääsääntöisesti alkuperäisten hyväksi todettujen periaatteiden 
mukaisesti. Puupohjaisille lattiapinnoitteille on omanlaisensa nystyrälevy ja pintabetonille sekä 
lattiatasoitteille on kehitetty oma vaihtoehto. Molemmille nystyrälevyille on oma ilmavirtauksen 
suunnitteluohjelmansa, koska ilmarakojen tilavuudet poikkeavat toisistaan. Lattialevyt 
valmistetaan puhtaasta polypropyleenistä ja saumaukseen sekä tiivistämiseen liittyvät tuotteet 
butyylistä. Kokonaisemissiot järjestelmään käytetyistä osista ovat 0,098 mg/(m2∙h) [5] ja ne 
alittavat Suomen M1-vaatimukset. Lattioiden ilmavirtauksen suunnittelutyön tekee tuotteiden 
valmistaja Norjassa. Suomessa järjestelmän tuotteille on hakemuksesta myönnetty VTT-
sertifikaatti vuonna 2004 [6]. Lokakuussa 2012 päivitetyssä RIL 107-2012, Rakennusten veden- 
ja kosteudeneristysohjeet julkaisussa todetaan, että märän maanvastaisen betonilattian päälle 
voidaan asentaa tuulettuva lattiarakenne esim. muoviprofiililevyjen avulla. Kyseinen lattia on 
suositeltavaa tehdä koneellisesti tuulettuvana ja suodattimet tulisi puhdistaa vähintään kerran 
vuodessa [7]. 
 
Ongelmatilanteissa työ alkaa aina kohdekohtaisen kokonaissuunnitelman laatimisella. 
Tarkistetaan, mitkä ovat emissioiden ja hajun lähteet, ovatko alasidepuut tai seinän alaosat 
kostuneet tai vaurioituneet ja sopiiko ratkaisu kohteeseen. 
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Kuva 4. Lattiapinta-alan tuulettuminen suunnitellaan ja varmistetaan tietokoneohjelman avulla. 
 
Kohteesta tarvitaan mittakaavassa oleva pohjapiirustus ilmavirtauksen suunnittelua varten 
(kuva 4). Suunnittelutyöllä varmistetaan, että ilmavirtaus on optimaalinen, ei liian voimakas 
mutta riittävä, ettei lattiaan jää katvealueita. Tarvittava ilmamäärä on pieni, keskimäärin 10 –
15 m3/h. Ilmavirtauksen suunnittelutyön tuloksena tehdään piirustus ja työohje, jonka pohjalta 
valtuutettu urakoitsija asentaa koneellisesti ilmastoidun lattian. Kiinteistön omistajalle 
toimitetaan omat kappaleet suunnitelmista säilytettäväksi huoltokirjan yhteydessä. 
 
3.1 Asennus 
 
Ennen asennustyön aloittamista varmistetaan, että lattia on tasainen ja ehdottoman puhdas. 
Lattiasta poistetaan kaikki orgaaniset aineet. Jos lattiassa on sieni- tai homekasvustoa, annetaan 
ammattilaisen poistaa ne. 
 
Ulkoseinien ja lattian yhtymäkohdat tiivistetään tiivistysteipillä, jotta ulkoa ei pääse ilmaa tai 
emissioita huoneeseen (kuva 5). Suurten lattiapintojen liikuntasaumat tiivistetään siten, että laatat 
pääsevät liikkumaan suunnitellusti. 
 

 
Kuva 5. Lattian / seinän tiivistäminen. 
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Järjestelmään kuuluvat polypropyleenista valmistetut nystyrälevyt asennetaan lattiaan 
suunnitelman mukaisesti nystyrät alaspäin, jotta saadaan aikaan tarvittava ilmarako. Levyt 
saumataan elastisella saumanauhalla (kuva 6), tiivistysteipillä (kuva 7) ja tiivistenauhalla vesi- ja 
höyrytiiviiksi. Saumaukseen käytettävät tuotteet ovat butyylipohjaisia ja säilyvät elastisina 
vähintään 50 vuotta, mikä takaa pitkäaikaisen tiiviyden. Saumaukseen ja tiivistämiseen 
käytettävät tuotteet on pitkäaikaistestattu vanhenemiskammiossa Byggforsk SINTEF:ssä. 
Koerakenteet on altistettu alkalille 80 asteen lämpötilassa ja 100 %:n suhteellisessa kosteudessa 
24 viikon ajan. [8]. 
 

 
Kuva 6. Levyjen saumaus.  Kuva 7. Puskusaumojen tiivistäminen. 
 
Myös läpivientien kohdalla asennus on tehtävä erittäin tarkasti (kuva 8). Läpiviennit tiivistetään 
sekä muovilevyn alta että päältä. 
 

 
Kuva 8. Läpivientien tiivistäminen. 
 
Lähellä seinää ilmapalsta suljetaan asentamalla tiivistenauha betonilattian ja muovilevyn väliin.  
Tiivistämättä jätetään ainoastaan ne kohdat, joista korvausilma siirtyy betonilattian ja muovilevyn 
väliseen ilmapalstaan. Näihin kohtiin asennetaan seinänvieruspala, joka muodostaa kanavan 
ilman siirtymistä varten. 
 
Järjestelmän ja pinnoitteen asentamisen jälkeen kiinnitetään ilmastoivat jalkalistat. 
Ilmanottokohtiin asennetaan pölysuodatin seinän ja jalkalistan väliin. Jalkalistat imuroidaan aina 
siivouksen yhteydessä ilmanottoaukkojen kohdalta. Näin varmistetaan, ettei pöly pääse 
siirtymään ilmapalstaan. 
 
Viimeiseksi asennetaan poistoputki lattiaan ja liitetään tuulettimeen (kuva 9). Erityisellä 
säätöpellillä järjestelmä voidaan liittää olemassa olevaan poistoilmastointiin. Säätöpeltiä 
käytettäessä on varmistettava, että poistoilmastointi on aina kytkettynä päälle. 
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Kuva 9. Poistoputken liittäminen Platon-levyyn. 
 
Tavarantoimittaja on laatinut laadunvarmistusohjelman, jota noudattamalla urakoitsija tarkistaa 
asennustyön ja käytettyjen tuotteiden laadun. Urakoitsija toimittaa jokaisesta kohteesta 
tavarantoimittajalle tarkastusraportin. Ohjelman mukaan urakoitsija tarkistaa mm seuraavat 
työvaiheet [9]: 

• tarvikkeet on toimitettu työmaalle oikein ja ne ovat ehjät 
• ilmavirtauksen suunnittelutiedot ja kohteen olosuhteet täsmäävät 
• lattiarakenteet puretaan betoni/tasoitepintaan asti 
• alusta on tasainen 
• alusta on puhdas 
• alajuoksujen liitokset ovat tiiviit ja mahdolliset ilmavuotokohdat tiivistetyt 
• työ suoritetaan asennusohjeiden mukaisesti 
• merkkisavun avulla varmistetaan, että korvausilma siirtyy ilmarakoon oikeista paikoista 
• pinnoitteiden asennus ei riko järjestelmän tiiviyttä 
• mahdollinen tasoite levitetään valmistajan ohjeiden mukaisesti 
• lattiamaton asennus ei peitä ilmanottoaukkoja 
• parketin saumat ovat poikittain nystyrälevyjen pitkittäissaumoihin nähden 
• kiskojen ja kynnysten ruuvit eivät riko järjestelmän osia 
• ilmanottoaukkojen kohdalla on käytetty pölysuodatinta 
• lvi-liitäntä on suoritettu oikein 
• säätöpelti on asennettu suunnitelmien mukaisesti 
• tuuletin on asennettu ohjeiden mukaisesti 
• tuuletin ja LVI-putket on lämpöeristetty koko matkalta 
• laadunvarmistuslomake on täytetty 

 
Järjestelmä nostaa lattian pintaa 5 – 7 mm käytetystä tuoteratkaisusta riippuen. Tässä esitetyn 
ratkaisun päälle voidaan asentaa uivaksi parkettia, laminaattia, pontattua lastulevyä, pontattua 
vaneria, kipsilevyjä, koolattuja lattioita, tasoitetta tai pintabetonia. Koneellisesti ilmastoidun 
lattian päälle voidaan tarvittaessa rakentaa sekä kevyitä että kantavia väliseiniä. 
Erikoiskomponenteilla voidaan esim. jatkaa ilmapalstaa kevyiden väliseinien alle ja näin sekä 
suojata väliseinät kosteutta vastaan että saada aikaan laajempi yhtenäinen ilmapalsta. 
 
4. Yhteenveto 
 
Rakennusten huono sisäilma aiheuttaa päivittäin terveyshaittoja ihmisille. Usein ongelmat 
johtuvat kosteista lattioista. Ruotsissa kehitettiin 1980-luvun puolivälissä järjestelmä, jolla 
kosteus, hajut ja emissiot voitiin poistaa ongelmalattioista. Koneellisesti ilmastoitu Platon-lattia 
perustuu ilmapalstaan, joka asennetaan betonilaatan ja pinnoitteen väliin ja joka tuulettuu 
hallitusti. Järjestelmä on hyvin dokumentoitu, rakentamisessa tarvittavat tuotteet ovat laadukkaita 
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ja pitkäikäisiä ja asennus suoritetaan laadunvarmistusohjelman mukaisesti. Järjestelmää on 
asennettu Pohjoismaihin yhteensä noin 2,5 milj.m2 30 vuoden ajalla. 
 
Lisätietoa konseptista on saatavissa osoitteesta www.kerabit.fi [10]. 
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Lämmöneristeellä rakenteen suurin vesihöyrynvastus – 
kosteusteknisesti turvallisin ratkaisu 
 
Henri Nieminen ja Asso Erävuoma 
Finnfoam Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Siirryttäessä kohti lähes nollaenergiataloja vuonna 2020 tulee rakentamisessa ja rakennusten 
käytössä eteen aivan uudenlaisia haasteita. Finnfoam Oy on kehittänyt rakennuksen vaipan 
lämmöneristykseen uudet tuotekokonaisuudet, jotka ovat kosteusteknisesti turvallisia myös 
tulevaisuuden muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. 
 
Rakenneratkaisut perustuvat Finnfoam F-29 lämmöneristeeseen sekä patentoituun FF-EPS -
eristeeseen. Molemmilla tuotteilla voidaan toteuttaa lämmöneristys niin teräs-, kivi- kuin 
puurunkoiseenkin rakennukseen. Finnfoamin kosteustekniset ominaisuudet ovat erittäin hyvät 
täysin yhtenäisen ja suljetun solurakenteen ansiosta ja lisäksi se on homehtumaton materiaali. 
 
Tuotekehityksessä FF-EPS:n ominaisuuksia kehitettiin normaaleihin EPS-eristeisiin verrattuna 
kohti Finnfoamin ominaisuuksia; näin pystyttiin luomaan ominaisuuksiltaan hyvä, 
kustannustehokas materiaali. 
 
1. Johdanto  
 
Suomessa jopa 800 000 ihmistä altistuu homeelle päivittäin talojen rakenteissa pesivien 
mikrobikasvustojen vuoksi [1]. Ongelman syntymiseen merkittäviä tekijöitä ovat olleet riskialttiit 
rakenneratkaisut, heikko rakentamisen laatu eli kiire työmaalla, puutteellinen sääsuojaus 
rakennusaikana ja/tai työntekijöiden tietotaidon puute. Homeongelmat eivät ole uusi asia 
rakennuksissa, vaan niin kauan kun olemme lämmöneristäneet rakennuksiamme, on virheellisestä 
suunnittelusta ja toteutuksesta aiheutunut homeongelmien riskejä. 
 
Kaikilla lämmöneristemateriaaleilla on erilaiset ominaisuudet, jotka tulee ottaa huomioon 
rakennusta ja rakenteita suunniteltaessa. Suomessa on ollut kuitenkin vallalla kulttuuri, jossa 
rakennusmateriaaleja on vertailtu lähinnä hinnan perusteella. Ei ole välttämättä osattu tai haluttu 
katsoa kokonaiskustannuksia eikä arvostaa materiaalivertailun tuloksissa mm. kosteusteknisesti 
turvallista materiaalia. 
 
2. Homehtumaton lämmöneriste, jolla on rakenteen suurin 

vesihöyrynvastus 
 
Aikaisemmin ilmasto- ja sisäilmaolosuhteet ovat olleet pääosin sellaisia, että vesihöyry kulkeutuu 
sisältä ulospäin ja muovikalvomaisen höyrynsulun sijoittaminen seinärakenteen sisäpintaan on 
ollut perusteltua. Ilmatieteen laitoksen ennusteissa vuoteen 2100 mennessä Suomen 
keskilämpötila tulee nousemaan useita asteita ja ääriolosuhteet yleistymään. Kesien 
lämpenemisen ja jäähdytyksen lisääntymisen myötä on tilanne rakenteissa muuttunut radikaalisti.  
Vesihöyryn virtaussuunnat vaihtelevat vuodenaikojen mukaan ja tämä tulee ottaa huomioon 
rakenteiden suunnittelussa. Rakenne, jossa lämmöneristeen solurakenteella on rakenteen suurin 
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vesihöyrynvastus, on kosteusteknisesti turvallisin, koska tällöin rakenteen höyryä pidättävä kerros 
ei ole koskaan väärässä paikassa. Tällainen materiaali on mm. suulakepuristettu polystyreeni 
(XPS), mm. Finnfoam. Sen solurakenne on yhtenäinen ja suljettu, minkä ansiosta 
vesihöyrynvastus on suuri eikä materiaali vety. Lisäksi XPS on homehtumaton materiaali eli 
solurakenteen sisälle ei voi muodostua hometta.  
 

 
Kuva 1. Finnfoamin solurakenne on yhtenäinen ja suljettu. 
 
2.1 Tutkitusti turvallinen lämmöneriste 
 
Lämmöneriste, jolla on suljettu ja yhtenäinen solurakenne, on hometurvallisin. Homerihmasto ei 
pääse tällaisen solurakenteen sisälle, vaikka solurakenteen sisällä olisikin homeen kasvulle 
otolliset olosuhteet. Home voi siis kasvaa ainoastaan eristeen pinnalla, mutta ei sen sisällä. Mikäli 
rakenne käsittää ainoastaan tällaisen yhtenäisen eristeen ja pintamateriaalit, on siinä käytännössä 
mahdoton esiintyä hometta, kun ulkoverhous on riittävästi tuuletettu. Sisäpinnassa hometta voi 
esiintyä ainoastaan, mikäli sisäilman olosuhteet ovat homeen kasvulle otolliset. Tällöin tosin 
hometta esiintyy ensin jo huonekaluissakin. 
 
VTT on tutkinut Finnfoam-eristeiden homehtuvuutta testillä, jossa näyte asetetaan ns. 
homekylpyyn viideksikymmeneksi päiväksi [2]. Tutkimus osoitti, että home ei pääse Finnfoamin 
sisälle sen yllä kuvaillun solurakenteen ansiosta. Hometutkimus on aina syytä tehdä 
tuotekohtaisesti, koska tuotteissa samankin tuoteryhmän sisällä saattaa olla merkittäviä eroja. 
 
Kun home ei pääse eristeen sisälle, on mahdollista ajatella rakenne sellaiseksi, jossa vesihöyry saa 
mennä eristeen lävitse – siitä ei aiheudu homevaaraa. Talvella kovilla pakkasilla onkin 
mahdollista, että vesihöyryä tiivistyy eristeen solujen sisälle mikrogrammoja. Kun vesihöyry 
tiivistyy vedeksi, siitä vapautuu lämpöä, joka omalta osaltaan vähentää lämpöenergian virtausta 
rakenteen läpi. Vastaavasti kesällä suljetussa solussa oleva vesi alkaa höyrystyä, mikä vaatii 
lämpöä ja omalta osaltaan viilentää sisäilmaa. Hirsitalo on hyvä esimerkki siitä, miten tämä 
toimii käytännössä. Hirsitalo on alkukesästä viileä, koska talvella kertynyt kosteus alkaa haihtua. 
Tämä on fysiikan lakien mukainen ilmiö: kun vesi haihtuu, se tarvitsee lämpöenergiaa ja näin 
sisäilma viilenee. 
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2.2 Finnfoam-seinä kosteusteknisesti kuin hirsiseinä 
 
Puu itsessään on tiivis materiaali ja sen vesihöyrynläpäisevyys on 3 … 6∙10-12 kg/(m∙s∙Pa) ja 
lämmönjohtavuus 0,12 … 0,14 W/(m∙K). Kevyimmillä Finnfoam-eristeillä vastaavat arvot ovat 
0,5 … 1,5∙10-12 ja 0,030 … 0,037. Finnfoam läpäisee siis vesihöyryä yli kaksi kertaa vähemmän, 
mutta eristää noin 4 kertaa paremmin kuin puu. Toisin sanoen 100 mm Finnfoam vastaa 
eristyskyvyltään 400 mm puuta, mutta 100 mm Finnfoam läpäisee 1 – 2 kertaa enemmän 
vesihöyryä kuin 400 mm puuta. 
 
Hirsiseinästä on satojen vuosien hyvä kokemus ja se on toiminut ongelmitta. Ongelmia on 
kuitenkin muodostunut, kun rakenne on muuttunut sellaiseksi, että eristeellä eli hirrellä ei olekaan 
rakenteen suurinta höyrynvastusta. 

• Ongelma A: Puu on ollut edelleen eriste, mutta ulkopinnassa on suuremman 
vesihöyrynvastuksen omaava kerros kuten lateksimaali. Kosteus ei näin pääse poistumaan 
hirren ulkopinnasta, vaan alkaa kerääntyä hirren sisälle. 

• Ongelma B: Puu ei ole enää eriste, mutta sillä on suurin vesihöyrynvastus rakenteessa. 
Esimerkiksi näin on, kun vaatekomero on kiinni ulkoseinässä. Vaatekomero täynnä 
vaatteita on kuin paksu villaeriste, joka eristää lämpöä, mutta päästää vesihöyryn lävitseen 
helposti. Vesihöyry kohtaa sen jälkeen kylmän hirsiseinän, johon se kondensoituu. 

 
Finnfoam-seinä toimii siis kosteusteknisesti samalla tavalla kuin hirsiseinä. Se voidaan kuitenkin 
pinnoittaa huomattavasti tiiviimmällä materiaalilla kuin hirsi. Ainostaan, jos Finnfoam-eriste 
pinnoitetaan metallilla tai lasilla, tulee eristeen kylmällä puolella olla tuuletusurat. 
 
2.3 FF-EPS seinä- ja kattoeriste 
 
Finnfoam Oy on kehittänyt menetelmän, jolla EPS -eristeen ominaisuuksia voidaan modifioida 
haluttuun suuntaan. Vastaavaa valmistusmenetelmää ei ole käytössä missään päin maailmaa ja 
Finnfoam Oy onkin jättänyt maailmanlaajuisen patenttihakemuksen menetelmästä. 
Modifioinnissa on onnistuttu jopa niin hyvin, että seinäeristeeltä vaadittavia tärkeitä 
ominaisuuksia on onnistuttu parantamaan. FF-EPS:n eristyskyky, mittapysyvyys, leikkauslujuus, 
taivutuslujuus ja vesihöyrynvastus paranivat, ainoastaan puristuslujuus heikkeni. 
 
Vesihöyrynläpäisevyys oli noin 50 % suurempi kuin Finnfoam XPS -eristeellä (F-300 < 1,5∙10-12 
kg/(m∙s∙Pa)). Normaalisti vastaavan tavallisen EPS:n vesihöyrynläpäisevyys on 2 … 4 kertaa 
huonompi (3 … 6∙10-12 kg/(m∙s∙Pa)). 
 
FF-EPS:n mittapysyvyys normaalioloissa [3] oli kaikissa suunnissa alle 0,04 % eli alle 0,4 mm/m. 
Taivutuslujuus oli 320 … 360 kPa, kun normaalisti EPS:llä se olisi noin 200 … 230 kPa. 
Leikkauslujuus oli 121…129 kPa, kun EPS:llä se jäisi alle 100 kPa:n. FF-EPS:n 
lämmönjohtavuus oli ensimmäisissä valmistuserissä hieman yli 0,029 W/(m∙K). 
Lämmönjohtavuutta on edelleen mahdollista parantaa. 
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Taulukko 1. FF-EPS seinäeristeen ominaisuudet paranivat normaaliin vastaaviin EPS 
seinäeristeisiin seuraavasti: 
Ominaisuus Parannus [%] 
Vesihöyrynvastus 100…200 % (noin 1,8E-12 kg/(m s Pa)) 
Leikkauslujuus 20…30 % 
Taivutuslujuus noin 50 % 
Mittapysyvyys noin 100 % 
Lämmönjohtavuus/tiheys noin 10 % 

 
FF-EPS on myös mitoiltaan ja muodoiltaan viimeistelty. Levyn hyötykoko on 600 x 1200 mm. 
Tämä mahdollistaa levyjen ristiin latomisen. Levyssä on kaikilla neljällä sivulla lukkopontti, 
mikä vähentää saumojen lämpöelämistä. Saumat pysyvät tiiviinä ja levyt eivät karkaa toisistaan, 
vaan pysyvät yhdessä. Levyn pintavaihtoehtoja on useita, muun muassa ristiinuritus, jota voidaan 
hyödyntää tasakatoissa tuuletuskanavistoina. 
 
2.4 Vaipparatkaisu nollaenergiataloon 
 
Markkinoilla on ollut selkeä tarve turvallisille nollaenergiatalon ulkovaipan kokonaisratkaisuille, 
koska vain näin varmistutaan, että koko rakenne toimii yhdessä. Finnfoam Oy on kehittänyt tähän 
tarkoitukseen Finnfoamiin ja FF-EPS:iin pohjautuvat rakenneratkaisut, joissa rakennuksen 
kantava runko on lämmöneristeiden sisäpuolella. Rakenneratkaisut soveltuvat niin puu- kuin 
kivitaloihin ja niiden ulkopinta voidaan verhoilla rappauksella tai puujulkisivulla. Rapatulle 
rakenteelle on tehty säärasitustestit Tampereen teknillisellä yliopistolla [4.] 
 
Finnfoam toimii rakenteissa lämmöneristeenä ja höyrynsulkuna eikä erillistä tuulensuojaa tarvita. 
Lisäksi jos julkisivu tullaan rappaamaan, käytetään Finnfoam F-29 Fasade -levyä, jossa on 
valmiina jo pohjarappaus. Finnfoam on myös turvallinen materiaali rakennusaikana, koska se ei 
ime vettä, vaikka sääsuojaus olisikin laiminlyöty. Tiivistä muovipohjaista lämmöneristettä 
käytettäessä tulee kuitenkin ottaa huomioon rakennusaikatauluissa riittävät kuivumisajat, koska 
kuivuminen esim. valetuissa betoniseinässä tapahtuu vain yhteen suuntaan. 
 
Toteutettaessa rakenteen lämmöneristys FF-EPS:llä puurakenteisessa rakenteessa tehdään 
höyrynsulku Finnfoamilla rankarunkojen väliin ja rankojen ulkopuolelle asennetaan yhtenäinen 
lämmöneristys FF-EPS -levyillä. Pintarakenteena voidaan käyttää puuverhousta tai 
rappausjärjestelmää. Betonirunkoisissa rakennuksissa FF-EPS -levyt kiinnitetään joko 
laastiliimaamalla tai PU-liimavaahdolla ja kiinnitys varmistetaan mekaanisilla kiinnikkeillä. 
Rakenteen pinta rapataan ohutrappauksella. 
 
Rakennuksen tiiviys on nollaenergiarakentamisessa erittäin tärkeää, jotta rakenteisiin ei synny 
ongelmia ja jotta suunniteltu energiatehokkuus toteutuu. Tiiviinä materiaalina Finnfoamilla on 
helppoa toteuttaa tiiviitä rakennuksia, kunhan työ tehdään huolella. Kyseisillä rakenneratkaisuilla 
päästään helposti alle ilmanvuotoluvun n50 = 0,6 1/h ja huolellisella toteutuksella lähelle nollaa. 
Jos rakenteeseen jää kuitenkin asennusvirheestä johtuva vuotokohta, se ei aiheuta homeongelmia 
lämmöneristeeseen eli Finnfoamiin, mutta voi vaurioittaa esimerkiksi orgaanisia 
rakennusmateriaaleja. Homehtumattomana lämmöneristemateriaalina Finnfoam antaa 
rakennusvirheitä paljon anteeksi, mutta tilaajan etujen mukaista olisi vaatia aina juuri ennen 
rakennuksen käyttöönottoa tiiviysmittausta, joka kertoo todellisen rakentamisen laadun. 
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Finnfoamin passiivi- ja nollaenergiatalojen rakenneratkaisuissa on pyritty tekemään 
asennusjärjestelmästäkin hyvin yksinkertainen ja nopea sekä minimoimaan työmaalla tehtävän 
työn määrä. Selkeällä järjestelmällä myös asennusvirheiden riski vähenee. 
 

 
Kuva 2. Finnfoam F-29 rakenneratkaisuiden kustannustehokkuus perustuu selkeisiin 
kokonaisuuksiin. 
 
3. Yhteenveto 
 
Riskialttiit rakenneratkaisut, rakentamisen laatu, rakennusaikainen sääsuojaus ja tietotaidon puute 
aiheuttavat rakenteissa merkittäviä sisäongelmia. Lämmöneristeen valinnalla, oikeaoppisella 
suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella on suuri vaikutus rakenteen toimivuuteen ja tätä kautta 
sisäilman laatuun. Sisäilman olosuhteet ja rakenteiden lämpö- sekä kosteustekninen toimintaa 
silmällä pitäen Finnfoam Oy on kehittänyt vaipan lämmöneristämiseen tuotekokonaisuudet, joissa 
on otettu huomioon kiristyvät lämmöneristysvaatimukset ja haastavat ilmastonmuutokset. 
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Raketerm-suurjulkisivuelementin rakennusfysikaalinen toiminta ja 
käyttösovellukset 
 
Petteri Huttunen ja Juha Vinha 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Tässä artikkelissa on käsitelty sekä uudis- että korjausrakentamiseen tarkoitetun Raketerm-
suurjulkisivuelementin tuotekehitysprojektin tuloksia. Tarkasteltu suurelementti koostuu 
lämmöneristetystä teräsprofiilirungosta, jonka pintarakenteeksi asennetaan useita toisiinsa 
pontattavia polyuretaanin ja EPS:n sekoituksesta koostuvia 46 mm paksuja tiililaattapintaisia 
lisäeristyselementtejä. Teräsrungon ja lisäeristyskerroksen väliin asennetaan tuuletusuritettu 50 
mm paksu EPS- tai mineraalivillakerros. Projektissa tutkittiin laskennallisesti suurelementin 
rakennusfysikaalista toimintaa yhdistäen käsinlaskuja sekä nykyaikaisten laskentaohjelmien 
käyttöä. Suurelementin U-arvot määritettiin ensin numeerisesti, jonka jälkeen yksinkertaistetulla 
CFD-laskentamallilla määritettiin tuuletusurituksen ilman keskimääräinen lämpötila 
stationääritilassa. Tunnettaessa keskimääräinen lämpötila tuuletusurissa voitiin mallintaa 
luonnollisen konvektion aiheuttamat ilmavirtaukset koko julkisivun kokoisessa 
tuuletusurituksessa 3D-mallilla, jonka tuloksista saatiin käsitys ilmanvaihtuvuudesta 
tuuletusurituksessa. Ilmanvaihtuvuutta hyödynnettiin lopulta lämpö- ja kosteusteknisissä 1D-
laskentatarkasteluissa, joiden tulosten avulla arvioitiin eri uudis- ja korjausrakentamisen 
tapauksissa suurelementin toimivuutta homehtumisriskin tai kosteuden tiivistymisen kannalta. 
 
1. Johdanto 
 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin laskennallisin keinoin tutkimaan Raketerm-suurjulkisivuelementin 
lämpö- ja kosteustekninen toimivuutta Suomen ilmasto-olosuhteissa. Tutkittavan suurelementin 
pystyleikkaus on esitetty kuvassa 1 ja vaakaleikkaus kuvassa 2.  

 
Kuva 1. Pystyleikkaus suurelementistä. 

   
Kuva 2. Vasemmalla mineraalivillalla eristetyn suurelementin vaakaleikkaus ja oikealla 
ulkopintaan kiinnitettävä Raketerm-lisäeristyselementti, johon liimattu uritetut EPS-levyt. 
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Suurelementin itsekantava runko koostuu teräsohutlevyprofiileista, joissa lämmönsiirtymistä on 
pyritty estämään rei’ittämällä profiilien uumat ja toteuttamalla runko kaksoisrakenteena. Runko 
voidaan eristää joko EPS:llä tai mineraalivillalla. Suurelementti on ensisijaisesti tarkoitettu 
korjausrakentamiseen, jolloin suurelementtiä kantavana pohjarakenteena toimii vanha 
kivirakenteinen seinä, jonka kosteuspitoisuus on ehtinyt korjattavan rakennuksen elinkaaren 
aikana tasoittua normaalille tasolle. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös mahdollistaako 
tuuletusuritus uuden betoniseinän kuivumisen suurelementin läpi, jolloin eristeenä käytetään 
kuvan 2 mukaisesti vesihöyryä läpäisevää mineraalivillaa, ja onko suurelementin käyttö 
tällaisessa uudisrakentamisessa kosteusturvallista. Suurelementit toteutetaan huonekerroksen 
korkuisina (≈ 3 m) ja vaakapituus voi olla maksimissaan 12 m. 
 
Pintarakenteena toimivat Raketerm-lisäeristyselementit ja niihin liimattavat EPS-levyt asennetaan 
siten, että pintarakenteen ja rungon väliin muodostuu koko julkisivun korkuinen ja suurelementin 
levyinen yhtenäinen tuuletuskanavisto. Suurelementin ylä- ja alareunaan muotoillaan eristeestä 
vaakasuuntaiset kokoojakanavat, jotka yhdistävät pystysuuntaiset tuuletusurat ulkoilmaan tulo- ja 
poistoaukkojen kautta. Kuvassa 3 on esitetty periaate tuuletusilman leviämisestä tuuletusuriin 
tuloaukon kohdalla (vasemmalla) sekä oleellisesti tuuletuksen tehokkuuteen vaikuttavat 
geometriset parametrit (oikealla). 
 

  
Kuva 3. Tuuletusilman leviäminen tuuletusuriin (vasemmalla) ja tuuletuksen tehokkuuteen 
vaikuttavat geometriset parametrit (oikealla). Kuvien mittasuhteet eivät ole todellisia. 
 
Koska arkkitehtonisista syistä tulo- ja poistoaukkojen määrä ja koko halutaan mahdollisimman 
pieneksi, tutkimuksessa pyrittiin löytämään tulo- ja poistoaukkojen koolle sekä jaolle (kuva 3. 
oikealla parametri k1) sellaiset arvot, joilla tuuletus on kosteusteknisen toimivuuden kannalta 
riittävän voimakasta mutta joilla tulo- ja poistoaukot ovat mahdollisimman huomaamattomia. 
Vastaavasti tuuletuksen voimakkuuteen vaikuttaa pystyurien halkaisija sekä niiden k-jako (kuva3. 
oikealla parametri k2). 
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2. Laskennallisten tarkastelujen perusteet 
 
2.1 Virtausteknisen laskennan fysikaaliset yksinkertaistukset 
 
Koska yhtenäinen tuuletusuritus on koko julkisivun kokoinen, yhdistettyä lämmön ja virtauksen 
mallintamista koko rakennuksen seinässä ei voitu tehdä johtuen suuresta laskentatehon ja muistin 
vaadittavasta määrästä. Virtaustekninen mallinnus tehtiin stationääritilassa valitsemalla 
tarkasteltavaksi geometriaksi pelkkä tuuletuskanavisto, jonka pystyurien seinämien reunaehdoksi 
asetettiin keskimääräinen lämpötila, joka määrää tuuletusurituksen sisältämän ilmapatsaan painon 
ja siten myös nostevoiman, joka aiheuttaa luonnollisen konvektion. Reunaehtona käytettävä 
keskimääräinen lämpötila määritettiin useassa vaiheessa siten, että ensin määritettiin ns. 
kyllästyslämpötila, jolla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa lämpötilaa, johon virtaava ilma lopulta 
käytännössä asettuu virrattuaan tarpeeksi pitkän matkan tuloaukosta. Kyllästyslämpötila voidaan 
määrittää 2D-mallilla (ks. kuva 4, vasemmalla), jossa konvektiota ei tarvitse ottaa huomioon. 
Seuraavassa vaiheessa kyllästyslämpötilaa käytettiin lopullisen 3D-mallin reunaehtona (ks. kuva 
4, oikealla), jolloin saatiin käsitys virtausten suuruusluokasta koko julkisivun kokoisessa 
tuuletusurituksessa. Laskentatulosten mukaan kyllästyslämpötilaa käyttäessä 3D-mallin 
reunaehtoina eri tapauksissa virtausnopeus pystyurissa oli alueella 0,05…0,1 m/s. Lopullisina 
reunaehtoina käytettävä keskimääräinen lämpötila määritettiin koko julkisivun korkuisella 
yksiuraisella 3D-mallilla (ks. kuva 4, keskellä), jossa kylmä ulkoilma pakotettiin virtaamaan 
uraan joko nopeudella 0,05 tai 0,1 m/s. Molemmista tapauksista määritettiin laskentaohjelman 
(COMSOL Multiphysics 4.2) jälkikäsittelijällä pystyuran keskimääräinen lämpötila ja 
lopullisessa mallissa käytettiin näistä kahdesta eri tapauksesta saatujen keskimääräisten 
lämpötilojen keskiarvoa. Tarkasteltavan julkisivun korkeudeksi valittiin 3 kerrosta eli 9 metriä. 

  
Kuva 4. Lämpötilakenttä kyllästyslämpötilan laskemiseen käytetystä 2D-mallista (vasemmalla).  
Periaatekuva yksiuraisesta 3D-mallista (keskellä), jolla määritettiin tuuletusurituksen lopullisena 
reunaehtona käytettävä keskimääräinen lämpötila. Oikealla periaatekuva koko tuuletusurituksen 
3D-mallista. Pistekatkoviivoilla on merkitty symmetriatasot. Kuvien mittasuhteet eivät ole 
todellisia. 
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Koska virtaus jakaantuu kuvan 3 (vasemmalla) mukaisesti siten, että virtaus on heikointa 
pystyurissa, jotka ovat kauimpana tulo- ja poistoaukoista, lopullisesta 3D-mallista laskettiin 
jälkikäsittelijällä aina etäisimpien pystyurien tilavuusvirrat, joita hyödynnettiin lopulta WUFI 1D 
-laskentaohjelmalla tehtävissä dynaamisissa lämpö- ja kosteusteknisissä laskentatarkasteluissa. 
 
2.2 Luonnollinen konvektio 

 
Ilmavirtausten mallintamisessa ei otettu huomioon tuulenpaineen vaikutuksia vaan tarkasteluissa 
virtaus kehittyi ainoastaan tuuletusilman ja ulkoilman välisestä lämpötilaerosta. Mallinnettaessa 
tuuletusurituksen virtauskenttiä numeerisin keinoin luonnollinen konvektio voidaan ottaa 
huomioon asettamalla Navier-Stokes -yhtälöiden tilavuusvoimatermiin ylöspäin vaikuttava 
lämpötilasta riippuva tilavuusvoima Fnoste [N/m3]: 

 
( )[ ]TgFnoste ρρ −⋅= 0  (1) 

 
missä g = Maan painovoiman aiheuttama putoamiskiihtyvyys, 9,81 m/s2 
 ρ0 = ilman tiheys ulkona, kg/m3 
 ρ(T) = ilman tiheys tuuletusurituksessa (lämpötilan funktio), kg/m3 
 
Kaasujen yleisen tilanyhtälön mukaan kuivan ilman lämpötilasta riippuva tiheys ρ(T) voidaan 
laskea kaavalla: 
 

( )
TR

pT
ilma

=ρ  (2) 

 
missä p = ilmanpaine, 101325 Pa 
 Rilma = ilman ominaiskaasuvakio, 287,058 J/(kg∙K) 
 T = ilman lämpötila, K 
 
Luonnollisen konvektion voimakkuus tuuletusurituksessa riippuu sisä- ja ulkoilman välisen 
lämpötilaeron lisäksi myös suurelementin U-arvosta, eli käytännössä lämmöneristetyn 
teräsrangan paksuudesta. Mitä pienempi suhteellinen osuus suurelementin lämmönvastuksesta 
aiheutuu rakenteen ulkopinnan muodostavasta lisäeristyskerroksesta, sitä pienempi lämpötilaero 
tuuletusurituksen ja ulkoilman välille muodostuu, jolloin luonnollinen konvektiokin on 
heikompaa. Tutkimusprojektin yhteydessä määritettiin laskennallisesti myös riittävät 
teräsrangan/lämmöneristyskerroksen paksuudet, jotta kokonaisrakenteelle voidaan saavuttaa U-
arvot 0,17, 0,14 ja 0,10 W/(m2K) [1]. Keskeinen osuus U-arvojen laskennallisessa määrityksessä 
oli rungon teräsprofiilien aiheuttamien lisäkonduktanssien määrittäminen. Tätä tutkimusosuutta ei 
kuitenkaan käsitellä tarkemmin tässä artikkelissa. 
 
Suurelementille tehdyissä virtausteknisissä laskentatarkasteluissa määritettiin lopulta sellaiset 
kuvan 3 (oikealla) mukaiset geometriset parametrit eri U-arvoilla, joilla tuuletusuritus pystyy 
koko suurelementin alueella poistamaan rakenteesta saman verran kosteutta, joka diffuusiosta 
aiheutuen pyrkii virtaamaan stationääritilassa koko ulkoseinärakenteen läpi sisäilmasta ulospäin. 
Ulkoilman lämpötilana käytettiin arvoa -15 °C. Tuuletuksen konvektiolla poistaman kosteuden 
massavirta laskettiin olettamalla tuuletusuran seinämän suhteellisen kosteuden sekä ulkoilman 
suhteellisen kosteuden olevan 90 % RH. Virtausteknisen laskennan perusteella määritetyn 
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yhdessä pystyurassa virtaavan ilman tilavuusvirran R [m3/s] avulla laskettiin yhden pystyuran 
poistama kosteus kaavalla: 

 
( ) ( )[ ] RTTG ulkoRHuraRHconv ⋅−= %90%90 nn  (3) 

 
missä Gconv = poistuvan kosteuden massavirta, g/s 
 ν90%RHt(Tura) = vesihöyrypitoisuus tuuletusuran lämpötilassa (RH 90 %), g/m3 
 ν90%RH(Tulko)= vesihöyrypitoisuus ulkoilmassa (RH 90 %), g/m3 
 
Vesihöyrypitoisuuksien laskemiseen käytettiin standardissa DIN 4108-5 esitettyjä kaavoja 
vesihöyryn osapaineelle kyllästyskosteudessa jään yli, jolloin voidaan laskea myös 
vesihöyrypitoisuus tunnettaessa lämpötila ja suhteellinen kosteus [2]. Sisäilman kosteuslisän 
aiheuttaman diffusiivisen kosteusvirran oletettiin jakautuvan tasaisesti ulkoseinärakenteen läpi, 
jolloin yksi pystyura poistaa konvektiolla kosteutta pinta-alalta A = 9 m ∙ k-jako (ks. kuva 3, 
oikealla, k2). Poistuvan kosteusvirran tiheys on tässä tapauksessa gconv = Gconv / A [g/(m2s)].  
 
Diffuusiovirran laskelmissa oletettiin, että suurelementti on kiinnitetty 120 mm paksuun 
betoniseinään sisäilman kosteuslisän Δν ollessa 6 g/m3. Toimintakriteeriksi asetettiin ehto:  
 

gconv ≥ gdiff 
 
Diffuusiolaskelmat materiaaliominaisuuksineen on esitetty tarkemmin lähteessä [3]. 
Laskentaohjelmalla tehtyjen virtausteknisten laskelmien ja edellä kuvattujen kosteusteknisten 
käsinlaskujen perusteella tuuletusuritukselle saatiin määritettyä U-arvosta riippuvat geometriset 
parametrit, joita käyttämällä voidaan olettaa, että rakenteeseen ei muodostu kylmillä kausilla 
kosteuden tiivistymistä. Tarkempaa tietoa suurelementillä eristetyn rakenteen kosteusteknisestä 
toiminnasta pyrittiin saamaan dynaamisilla lämpö- ja kosteusteknisillä simuloinneilla, joiden 
perusteita on kuvattu seuraavassa luvussa. 
 
2.3 Lämpö- ja kosteustekniset laskentatarkastelut 
 
Edellisessä luvussa kuvailtujen laskennallisten tarkastelujen lisäksi suurelementin 
rakennusfysikaalista toimintaa tutkittiin dynaamisilla lämpö- ja kosteusteknisillä simuloinneilla, 
jotka suoritettiin WUFI 1D -laskentaohjelmalla. Ohjelma ottaa huomioon sisä- ja ulkoilman 
muuttuvat olosuhteet (lämpötila, suhteellinen, viistosade ja auringon säteily), materiaalien 
hygroskooppiset ominaisuudet (tasapainokosteus) sekä tärkeimmät lämmön ja kosteuden 
siirtymisen mekanismit (johtuminen, diffuusio ja nestemäisen veden kapillaarinen siirtyminen).  
 
Ohjelmassa voidaan lisäksi ottaa huomioon konvektion vaikutus lämmön ja kosteuden 
siirtymiseen tuuletusraoissa ilmanvaihtokertoimen avulla. Suurelementin tuuletusuritus korvattiin 
yhden uran paksuisella ilmakerroksella, jonka lämmönvastus asetettiin kuitenkin vastaamaan 
lämmöneristeen mukaista arvoa, sillä tuuletusuritetusta rakennekerroksesta suurin osa on 
kuitenkin lämmöneristettä. Ilmakerrokselle laskettiin tehollinen ilmanvaihtokerroin, joka vastasi 
tuuletusurituksen heikoimman pystyuran ilmanvaihtoa seuraavin olettamuksin ja edellisessä 
luvussa kuvatulla menetelmällä lasketulla tilavuusvirralla: 

• Rakenteen U-arvo = 0,14 W/(m2K) 
• Ulkoilman lämpötila = -10 °C 
• Pystyuran tilavuusvirta, R = 1,36 ∙ 10-5 m3/s [4] 
• Pystyurien k-jako, k2 = 0,2 m 
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• Pystyuran korkeus, h = 9 m 
• Ilmakerroksen paksuus d = 0,02 m 

 
Vaikka ulkoilman lämpötila ei dynaamisissa tarkasteluissa ole vakio, tehollisena 
ilmanvaihtokertoimena n [1/h] käytettiin vakioarvoa kaikkina laskennan ajanhetkillä. Tehollisen 
ilmanvaihtokertoimen arvoksi laskettiin: 
 

h
136,1=

⋅⋅
=

dhk
Rn  (4) 

 
Kuvassa 5 on esitetty esimerkki laskentaohjelman geometrista mallista, laskentaverkon tiheydestä 
sekä monitoripisteet, joissa rakenteelle asetettuja toimintakriteerejä tarkasteltiin. 
 

 
Kuva 5. Esimerkki WUFI 1D -laskentaohjelman mallista, jossa suurelementin taustalla on 250 
mm paksu betoniseinä. 
 
Laskennassa käytettiin ulkoilman olosuhteina Ilmatieteen laitoksen mittaamia Jokioisten vuoden 
2004 olosuhteita, jotka on todettu olevan kriittisiä rakenteille, jotka ovat hyvin suojattu 
viistosateelta mutta joissa lämmin ulkoilma ja korkea suhteellinen kosteus voivat luoda 
esimerkiksi tuuletusuriin homeenkasvulle otollisia olosuhteita [5]. Tarkastelut rakenteille tehtiin 
10 vuoden pituisina simulointeina käyttäen joka vuosi samaa Jokioisten 2004 säädataa. Kuvassa 6 
on esitetty graafisessa muodossa laskennoissa käytetty sisäilman kosteuslisä ulkoilman lämpötilan 
funktiona, joka perustuu virolaisissa asuinrakennuksissa tehtyihin kenttämittauksiin [6].  
 

 
Kuva 6. Laskentatarkasteluissa käytetty sisäilman kosteuslisä ulkoilman lämpötilan funktiona. 
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Laskentaohjelman tuloksina saatiin lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvot tunnin 
tarkkuudella eri monitoripisteissä. Tuloksista arvioitiin kosteuden kondensoitumisen riskiä sekä 
homeen kasvua VTT-TTY homemallilla, jolla voidaan laskennallisesti arvioida homeen kasvua 
eri rakennusmateriaaleissa joko mitattujen tai laskettujen muuttuvien lämpö- ja 
kosteusolosuhteiden perusteella [7]. Toimintakriteeriksi tarkastelluille rakenteille asetettiin ehto, 
jonka mukaan homeindeksi ei saa ylittää arvoa 1. Lämpö- ja kosteustekniset dynaamiset 
laskentatarkastelut materiaaliominaisuuksineen on esitetty tarkemmin lähteessä [4]. 
 
3. Tarkastellut rakenteet ja laskentatulokset 
 
Tässä luvussa on esitetty taulukoituna tutkimuksessa käytettyjen laskennallisten menetelmien 
avulla määritettyjä suurelementeillä eristettyjä rakenteita, jotka täyttävät tutkimuksessa asetetut 
toimintakriteerit. 
 
3.1 Virtausteknisten laskelmien tulokset 
 
Taulukossa 1 on esitetty luvussa 2 kuvatulla tavalla määritetyt keskimääräiset tuuletusurituksen 
lämpötilat eri U-arvoilla ulkoilman lämpötilan ollessa -15 °C. 
 
Taulukko 1. Laskentatulosten mukaiset tuuletusurituksen keskimääräiset lämpötilat 
stationääritilassa eri U-arvoilla kun ulkoilman lämpötila on -15 °C. 

U-arvo 
[W/(m2K)] 

Turitus 
[°C] 

0,17 -6,83 
0,14 -8,42 
0,10 -10,24 

 
Taulukossa 2 on esitetty tuuletusurituksen geometrisilta parametreiltaan ja U-arvoiltaan erilaisia 
tapauksia, jotka tutkimustulosten mukaan täyttävät toimintakriteerin gconv ≥ gdiff kun ulkoilman 
lämpötila on -15 °C. Mitoittavan diffusiivisen kosteusvirran arvoksi laskettiin: gdiff = 0,60 
g/(m2vrk) [3].  
 
Taulukko 2. Laskennallisesti määritetyt stationääritilassa toimintakriteerit täyttävät 
tuuletusratkaisut eri U-arvoilla. R = heikoin tilavuusvirta yhdessä pystyurassa. 

U-arvo 
[W/(m2K)] 

Pystyuran 
halkaisija 

[mm] 

k1 
[mm]* 

k2 
[mm]* 

Tulo- ja poisto-
aukkojen sisämitat 

R  
[m3/s] 

gconv 
[g/(m2vrk)] 

0,17 17,5 4000 200 10 mm × 50 mm 1,32 ∙10-5 0,88 
0,17 17,5 6000 200 10 mm × 70 mm 1,07 ∙10-5 0,71 
0,17 17,5 4000 200 10 mm × 70 mm 1,53 ∙10-5 1,02 
0,14 17,5 4000 200 10 mm × 50 mm 1,18 ∙10-5 0,61 
0,14 17,5 4000 200 10 mm × 70 mm 1,36 ∙10-5 0,70 
0,10 20 3000 200 10 mm × 70 mm 1,65 ∙10-5 0,62 
0,10 17,5 2400 200 10 mm × 70 mm 1,32 ∙10-5 0,63 
0,10 20 2400 200 10 mm × 70 mm 2,21 ∙10-5 0,81 
0,10 17,5 2400 100 10 mm × 70 mm 9,94 ∙10-6 0,73 
0,10 20 2400 100 10 mm × 70 mm 1,08 ∙10-5 0,79 

* Ks. kuva 3 oikealla. 
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Kaikissa tapauksissa kokoojakanavien poikkileikkaus oli pystyuran halkaisija × 50 mm. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin lyhyesti myös kokoojakanavan korkeuden kasvattamisen vaikutusta 
virtausnopeuksiin, mutta se todettiin vähäiseksi. Tuuletuksen toimivuuden kannalta kaikkein 
kriittisimmäksi tuuletusurituksen geometriseksi parametriksi havaittiin tulo- ja poistoaukkojen 
etäisyys k1, joka oli odotettavissa oleva tulos. 
 
3.2 Lämpö- ja kosteusteknisten laskelmien tulokset 
 
Dynaamisia 1D-laskentatarkasteluja tehtiin yhteensä 9 kpl rakenteille, jotka kuvasivat 
suurelementin käyttöä korjausrakentamisessa. Taulukossa 3 on esitetty tutkitut rakennetyypit 
korjausrakentamisen tapauksessa sekä laskentatulosten perusteella lasketut homeindeksien 
maksimiarvot laskennan ajalta kriittisimmässä monitoripisteessä, joka kaikissa tapaukissa oli 
tuuletusurassa (ks. kuva 5). 
 
Taulukko 3.  Suurelementillä korjattujen rakenteiden rakennetyypit sekä laskentatulosten 
mukaiset homeindeksin maksimiarvot. Kaikkien tutkittujen rakenteiden U-arvo ≤ 0,14 W(m2K). 

Rakenne 
Suurelementin 

eristystaso 
[mm]* 

Vanha rakenne Homeindeksi 
[-] 

US1 250 250 mm muuraus, kalkkihiekkatiili  0,12 
US2 250 380 mm muuraus, kalkkihiekkatiili  0,10 
US3 250 250 mm muuraus, poltettu tiili  0,22 
US4 250 380 mm muuraus, poltettu tiili  0,11 

US5 150 Sandwich: 50 mm betoni + 70 mm 
mineraalivilla + 150 mm betoni**  0,24 

US6 150 Sandwich: 70 mm betoni + 120 mm 
mineraalivilla + 150 mm betoni**  0,15 

US7 250 120 mm betoni  0,50 
US8 250 150 mm betoni  0,44 
US9 250 250 mm betoni  0,32 

* Suurelementin lämmöneristetyn teräsrungon paksuus. 
** Suurelementit voidaan tietyissä tapauksissa asentaa vanhan betonisandwichseinän päälle 
purkamatta ulkokuorta. 
 
Suurelementin käyttöä uudisrakentamisessa tutkittiin tapauksissa, jossa suurelementti kiinnitetään 
valusta peräisin olevaa kosteutta sisältävään betoniseinään, jolloin seinä pystyy jossain määrin 
kuivumaan tuuletusurituksen kautta myös ulkoilmaan. Tutkimustulosten mukaan suurelementtiä 
käytettäessä tällä tavoin uudisrakentamisessa, suurelementin ja kostean betoniseinän väliin on 
lähes kaikissa tapauksissa asennettava hygrokalvo, jonka vesihöyrynvastus pienenee suhteellisen 
kosteuden kasvaessa. Hygrokalvon käyttämisen lisäksi uuden betoniseinän on annettava kuivua 
siten, että suhteellinen kosteus seinässä syvyydellä L/5 (L = betoniseinän paksuus) on laskenut 
riittävän matalaksi. Uudisrakentamisen tapauksessa homeindeksin maksimiarvon lisäksi 
toimintakriteerinä tarkasteltiin kosteuden kondensoitumista, joka laskentaohjelmassa käytettävien 
materiaalimallien mukaisesti oletetaan alkavan kun suhteellinen kosteus ylittää arvon 97 % RH. 
Rakenne todettiin toimivaksi, jos kondenssin kesto ei ylittänyt arvoa 1 kk. Taulukossa 4 on 
esitetty tutkimustulosten mukaan toimintakriteerit täyttävät tapaukset, joissa suurelementti 
asennetaan alkukosteutta sisältävään betoniseinään. 
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Taulukko 4. Suurelementillä eristettyjen uusien betonirakenteisten seinien rakennetyypit sekä 
laskentatulosten mukaiset kondenssin kestoajat ja homeindeksin maksimiarvot. Kaikkien 
tutkittujen rakenteiden U-arvo ≤ 0,14 W(m2K). 

Rakenne 
Suurelementin 

eristystaso 
[mm]* 

Betoniseinän 
paksuus 

[mm] 

Betonin 
alkukosteus 

[% RH]** 
Hygrokalvo 

Kondenssin 
kesto 
[kk] 

Homeindeksi 
[-] 

US9 250 250 80 Ei < 1 0,74 
US10 250 120 90 Kyllä < 1 0,64 
US10 250 120 85 Kyllä 0 0,10 
US11 250 150 90 Kyllä < 1 0,90 
US11 250 150 85 Kyllä 0 0,11 
US12 250 250 85 Kyllä 0 0,39 

* Suurelementin lämmöneristetyn teräsrungon paksuus. 
** Suhteellisen kosteuden arvo betoniseinässä syvyydellä L/5 (L = betoniseinän paksuus). 
 
4. Tulosten tarkastelu 
 
Laskentatulosten mukaan suurelementin käyttäminen korjausrakentamisessa on kosteusteknisen 
toiminnan kannalta selvästi turvallista. Vaikka laskentatulokset sisältävät virhettä johtuen 
numeerisesta laskennasta sekä fysikaalisista yksinkertaistuksista, voidaan tutkimustuloksia pitää 
ainakin toimintakriteerien täyttymisen kannalta luotettavina, sillä laskennalliset tarkasteluihin 
liittyi paljon varmuutta lisääviä tekijöitä. Keskeisimmät kosteusteknisen toiminnan kannalta 
laskentatulosten varmuutta lisääviä tekijöitä olivat: 

• Sama kriittinen säädata 10 vuotta peräkkäin 
• Tarkastelu pelkästään tuuletusurituksen heikoimmin tuulettuvalla alueella 
• Korkea sisäilman kosteuslisä 

 
Asennettaessa suurelementti betoniseinään, joka sisältää alusta peräisin olevaa kosteutta 
rakenteeseen tarvitaan lähes aina hygrokalvo, joka hallitusti hidastaa jonkin verran betonin 
kuivumista ulospäin mutta pitää siten suurelementin rakenteita kosteusteknisen toiminnan 
kannalta riittävän kuivina. Hygrokalvon asentamisen lisäksi betonin on valun jälkeen annettava 
kuivua jonkin verran ennen suurelementin asentamista (ks. taulukko 4). Kuivumisajat riippuvat 
oleellisesti todellisista olosuhteista ja riittävä kuivuminen ennen asentamista on varmistettava 
mittauksilla.  
 
Suurelementin tuulettuvuus perustuu oleellisesti pintarakenteena toimivien Raketerm-
lisäeristyselementtien lämmönvastukseen tuuletusurien ja ulkoilman välissä, jolloin tuuletusilman 
lämpötila on talvella useita asteita ulkoilmaa lämpimämpää. Sekä korjaus- että 
uudisrakentamisessa suurelementtirakenteiden kosteustekninen toimivuus edellyttää aina, että 
tuuletusurituksen sisältävä pintarakenne on toteutettu tiiviisti, jotta ulkoilmaa ei vuoda ei-
toivotuista kohdista tuuletusuritukseen ja virtaus pysyy hallittuna. 
 
5. Kiitokset 
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VTT–TTY homemallin toimintaperiaatteet ja käyttö rakenteiden 
kosteusteknisen toiminnan tarkasteluissa 
 
Juha Vinha1, Hannu Viitanen2, Ruut Peuhkuri2, Kimmo Lähdesmäki1, Tuomo Ojanen2 ja Kati 
Salminen1 
1 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
2 Teknologian tutkimuskeskus VTT 
 
 
Tiivistelmä 
 
VTT–TTY homemallin avulla voidaan tarkastella nykyisin monien eri rakennusmateriaalien ja 
rakenteiden homehtumisherkkyyttä muuttuvissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. Tämä on 
lisännyt mallin käyttösovelluksia monella eri tavalla. Artikkelissa kuvataan nykyisen mallin 
toimintaperiaatteita ja käyttöä. Parannettua VTT–TTY homemallia on käytetty mm. TTY:llä 
tarkasteltaessa ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutuksia vaipparakenteiden 
kosteustekniseen toimintaan (FRAME-tutkimus). Homemallista on lisäksi tehty Excel-pohjainen 
laskentataulukko, joka on saatavilla rakenteiden tarkastelua varten. 
 
1. Johdanto 
 
Homehtumisriskin laskennallisen mallinnuksen kehittäminen aloitettiin VTT:llä jo 1980-luvun 
puolivälissä puumateriaalilla [1–3]. Laskentamallia varten homeen kasvun määrää tutkittiin 
visuaalisten havaintojen avulla puun pinnalta käyttäen apuna valomikroskopiaa. Aiemmin 
homeen kasvua oli arvioitu lähinnä viljelykokeiden avulla. Kokeiden tuloksena puumateriaalille 
kehitettiin 1990-luvulla homeen kasvun matemaattinen malli, jolla voitiin arvioida puun 
homehtumisriskiä muuttuvissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa ajan funktiona. Homemalli 
simuloi homeen kehittymisen intensiteettiä ajan suhteen eri vaihtelevissa kosteus- ja 
lämpöoloissa. Se kuvaa myös homeen kasvun kannalta suotuisaa lämpötilaa ja suhteellista 
kosteutta männyn pintapuun osalta (kuva 1). 
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Kuva 1. Homeen kasvun kannalta suotuisat lämpötilaolosuhteet puumateriaalilla [2]. 
 
Mallissa oli alun perin mukana kaksi puulajia (mänty ja kuusi) ja kummallekin kaksi eri 
pintavaihtoehtoa (alkuperäinen sahapinta ja uudelleen sahattu pinta). Puulla tehtyjen kokeiden 
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jälkeen VTT:llä on tarkasteltu myös muiden materiaalien homehtumista saman 
homeindeksiluokituksen mukaisesti [4]. 
 
TTY:llä tehtiin laajoja tutkimuksia puurunkoisten ulkoseinien kosteusteknisestä käyttäytymisestä 
1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa [5]. Tässä yhteydessä käytettiin myös silloista olemassa 
olevaa homeen kasvun laskentamallia puurunkoisten ulkoseinien homehtumisriskin arvioinnissa. 
Laskentamallia käytettäessä havaittiin, että siinä oli vielä monia puutteita ja epätäsmällisyyksiä, 
joita oli tarpeellista parantaa. Näitä olivat mm. seuraavat asiat: 

• Homeiden käyttäytymistä oli systemaattisesti tutkittu lähinnä laboratoriossa, joten mallin 
toiminnasta käytännön olosuhteissa ja todellisissa rakenteissa puuttui tietoa. 

• Homeen kasvua oli mallinnettu pinnoittamattomalla puumateriaalilla, joten muiden 
materiaalien, pinnoitteiden, materiaalien välisten rajapintojen ja rakenteiden merkitys oli 
tarpeellista ottaa tarkemmin huomioon. 

• Homeiden kasvun dynamiikkaa ei ollut riittävästi tutkittu alhaisissa lämpötiloissa, etenkään 
vaihtelevasti pakkasen puolella käyvissä oloissa. 

• Homeiden käyttäytymistä oli tutkittu pääasiassa lyhyiden, muutaman vuorokauden tai 
viikkojen pituisilla sykleillä vaihtuvissa kosteusolosuhteissa. Pitkäaikaisten olosuhteiden 
(kuukausien) vaihteluiden tai lämpötilan vaihtelun vaikutuksista ei ollut riittävästi tietoa. 
Myös kuivien olosuhteiden taantuma-arviot perustuivat vuorokausien – viikkojen pituisiin 
koejaksoihin. 

• Materiaalin lämpö- ja kosteusteknisten ominaisuuksien vaikutusta pinnan olosuhteisiin ja 
homeen kasvuun vaihtelevissa olosuhteissa oli tarpeellista selvittää tarkemmin. 

• Laskentamallilla saadaan erilainen homeen kasvu eri laskentaväleillä tehdyissä 
tarkasteluissa. Luotettavien tulosten edellytyksenä oli todellista homeenkasvua vastaavan 
laskentavälin määrittäminen. 

 
Tästä johtuen TTY ja VTT aloittivat yhteisen kehitysprojektin v. 2005, jonka tavoitteena oli 
laskentamallin parantaminen ja kehittäminen käyttökelpoisemmaksi työkaluksi rakenteiden 
kosteusteknisen toiminnan arvioinnissa. Tämän projektin tuloksia on esitelty jo aikaisemmin eri 
julkaisuissa [6–15]. Tutkimusten perusteella on saatu aikaan parannettu homeriskin laskentamalli, 
josta käytetään nykyisin nimeä VTT–TTY homemalli. Tähän laskentamalliin on lisätty mukaan 
myös muut rakennusmateriaalit puun lisäksi. 
 
VTT ja TTY ovat jatkaneet homemallin kehitystyötä myös parhaillaan käynnissä olevassa 
ENERSIS-projektissa (2010–2013). Projektissa on pyritty edelleen parantamaan homemallin 
tarkkuutta ja luotettavuutta mm. homeen kasvun taantuman tarkastelun osalta. 
Yksityiskohtaisemmat tulokset homemallin kehitystyöstä esitetään tulevassa tutkimusraportissa 
[16]. Kehitystyön tuloksena VTT–TTY homemallista on laadittu myös Excel-pohjainen 
laskentataulukko, joka on saatavilla rakenteiden tutkimusta ja suunnittelua varten. 
 
2. Homeen kasvun luokitustasot 
 
VTT–TTY homemallissa materiaalien homehtumista kuvataan homeindeksillä, joka kuvaa 
homeen määrän lisääntymistä materiaalin pinnalla (taulukko 1). 
 
Parannetussa mallissa on luokitustasoihin 3 ja 4 lisätty vaihtoehdoksi myös laajamittainen 
mikroskoopilla havaittava homeen kasvu silmin havaittavan homeen kasvun lisäksi. Tämä oli 
tarpeellista erityisesti kivimateriaaleilla suoritettujen kokeiden perusteella, koska näissä 
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materiaaleissa homeen kasvu ei monissa tapauksissa ollut silmin havaittavaa, mutta kasvu oli 
kuitenkin runsasta mikroskoopilla tarkasteltuna. 
 
Taulukko 1. VTT –TTY homemallin homeindeksin luokitustasot [6, 8–16]. 
Homeindeksi M Havaittu homekasvu Huomautuksia 

0 Ei kasvua Pinta puhdas 
1 Mikroskoopilla havaittava kasvu Paikoin alkavaa kasvua, muutama rihma 
2 Selvä mikroskoopilla havaittava kasvu Homerihmasto peittää 10 % tutkittavasta 

alasta (mikroskoopilla), 
Useita rihmastopesäkkeitä muodostunut 

3 Silmin havaittava kasvu 
Selvä mikroskoopilla havaittava kasvu 

Alle 10 % peitto alasta (silmillä) 
Alle 50 % peitto alasta (mikroskoopilla) 
Uusia itiöitä alkaa muodostua 

4 Selvä silmin havaittava kasvu 
Runsas mikroskoopilla havaittava kasvu 

Yli 10 % peitto alasta (silmillä) 
Yli 50 % peitto alasta (mikroskoopilla) 

5 Runsas silmin havaittava kasvu Yli 50 % peitto alasta (silmillä) 
6 Erittäin runsas kasvu Lähes 100 % peitto, tiivis kasvusto 

 
Homeindeksi ei ota kantaa eri homelajien esiintyvyyteen materiaalissa, vaan kuvaa yleisesti 
homeiden kasvua materiaalien pinnoilla. Näin ollen indeksin avulla ei voida päätellä esimerkiksi 
sitä, kuinka toksisia ja ihmisen terveydelle haitallisia homeita materiaalissa kasvaa. 
 
3. Rakennusmateriaalien homehtumisherkkyys- ja homeen taantumaluokat 
 
VTT–TTY homemallissa rakennusmateriaalit on jaettu niiden homehtumisherkkyyden perusteella 
neljään homehtumisherkkyysluokkaan ja neljään homeen taantumaluokkaan [7, 8, 10, 12, 14–16]. 
Rakennusmateriaalien jakautuminen eri homehtumisherkkyysluokkiin on esitetty taulukossa 2. 
Joidenkin taulukossa 2 esitettyjen materiaalien, kuten esim. erilaisten muovipohjaisten 
materiaalien ja tiilien, kuulumista esitettyyn homehtumisherkkyysluokkaan ei ole varmistettu 
kokeiden avulla. 
 
Taulukko 2. Rakennusmateriaalien luokittelu VTT –TTY homemallin homehtumisherkkyysluokkiin 
[15, 16]. 
Homehtumis-
herkkyysluokka 

Rakennusmateriaali 

Hyvin herkkä 
HHL1 

karkeasahattu ja mitallistettu puutavara (mänty ja kuusi), höylätty mänty 

Herkkä 
HHL2 

höylätty kuusi, paperipohjaiset tuotteet ja kalvot, puupohjaiset levyt, kipsilevy 

Kohtalaisen kestävä 
HHL3 

mineraalivillat, muovipohjaiset materiaalit, kevytbetoni 1, kevytsorabetoni, 
karbonatisoitunut vanha betoni, sementtipohjaiset tuotteet, tiilet 

Kestävä 
HHL4 

lasi ja metallit, alkalinen uusi betoni, tehokkaita homesuoja-aineita sisältävät 
materiaalit 

1 Kevytbetoni kuuluu homehtumisominaisuuksiltaan kahteen eri homehtumisherkkyysluokkaan. Homeen 
kasvunopeus vastaa homehtumisherkkyysluokkaa HHL2, mutta homeindeksin maksimiarvo jää 
homehtumisherkkyysluokan HHL3 tasolle. 

 
Materiaalin homehtumisominaisuuksia voidaan arvioida homeen kasvun alkamisen, 
kasvunopeuden, homehtumisen maksimitason ja homeen taantumisen avulla. Yleisesti ottaen 
voidaan todeta, että mitä nopeammin homeen kasvu lähtee materiaalin pinnalla liikkeelle, sitä 
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korkeammaksi homeindeksi voi kohota ja sitä nopeammin home myös taantuu olosuhteiden 
muuttuessa kasvulle epäedullisiksi. Tästä on kuitenkin olemassa poikkeuksia, kuten taulukossa 2 
on mainittu kevytbetonin osalta. Tutkimuksissa on myös havaittu, että materiaalien 
rakennusfysikaaliset ominaisuudet, kuten lämpö- ja kosteuskapasiteetti sekä kosteudenjohtavuus 
vaikuttavat myös pinnan homehtumisherkkyyteen [17]. Näin ollen eri materiaalien ja 
pinnoitteiden homehtumisherkkyyttä on tarpeellista tutkia myös jatkossa, jotta niiden luokittelu 
voidaan tehdä mahdollisimman luotettavasti. 
 
Lisäksi mm. puumateriaalin pinnan ominaisuudet, kuten ravinteet vaikuttavat 
homehtumisherkkyyteen [3]. Keinokuivauksesta tullut sahapintainen puutavara (sekä mänty että 
kuusi) kuuluvat homehtumisen kannalta herkimpään luokkaan, mutta höylätyn kuusen (kokeissa 
käytetty kuusiliimapuulevyä) homehtumisherkkyys on vähäisempi, joten se on voitu sijoittaa 
homehtumisherkkyysluokkaan HHL2 (ks. taulukko 2).  
 
Homeen taantumista kuvataan neljällä homeen taantumaluokalla: voimakas taantuma HTL1, 
merkittävä taantuma HTL2, kohtalainen taantuma HTL3 ja vähäinen taantuma HTL4. 
Alkuperäisessä mallissa puumateriaalissa tapahtuva homeen taantuma vastasi voimakasta 
taantumaa, mutta myöhemmät pidempiaikaiset taantumakokeet ovat osoittaneet, että homeen 
taantuminen ei ole puun pinnalla näin nopeaa. Tästä syystä homeen taantumisen osalta on 
perusteltua käyttää eri rakennusmateriaaleilla puu mukaan lukien ainoastaan taantumaluokkia 
HTL2–HTL4. 
 
Homeen taantumalla tarkoitetaan sekä homekasvuston määrän visuaalista vähentymistä pinnalla 
että homeiden aktiivisuuden heikentymistä, vaikka rihmastoja ja pesäkkeitä olisi edelleen 
visuaalisesti nähtävissä materiaalissa. Homeen taantuma näkyy käytännössä mm. ajallisena 
viiveenä ennen kuin homeiden kasvu alkaa visuaalisesti lisääntyä materiaalissa, kun olosuhteet 
muuttuvat suotuisiksi homeen kasvulle epäsuotuisan ajanjakson jälkeen 
 
Eri homehtumisherkkyysluokkia vastaavat homeen taantumaluokat on esitetty taulukossa 3. 
Taulukossa on esitetty myös eri taantumaluokkia vastaavat taantumakertoimet Cd, jotka kuvaavat 
materiaalissa tapahtuvaa homeen taantumaa suhteessa alkuperäisen mallin mukaiseen HTL1 luokan 
taantumaan. 
 
Taulukko 3. Rakennusmateriaalien homehtumisherkkyysluokkaa tyypillisesti vastaava homeen 
taantumaluokka VTT–TTY homemallissa. [15, 16]. 
Homehtumis-
herkkyysluokka 

Homeen 
taantumaluokka 

Taantuma- 
kerroin, Cd 

Hyvin herkkä 
HHL1 

Merkittävä taantuma 
HTL2 

0,5 

Herkkä 
HHL2 

Kohtalainen taantuma 
HTL3 

0,25 

Kohtalaisen kestävä 
HHL3 

Vähäinen taantuma 
HTL4 

0,1 

Kestävä 
HHL4 

Vähäinen taantuma 
HTL4 

0,1 

 
Homeindeksin laskenta perustuu alkuperäisessä homemallissa esitettyihin laskentakaavoihin, 
joissa otetaan huomioon lämpötila ja suhteellinen kosteus tarkasteltavassa kohdassa [2]. 
Rakennusmateriaalien homehtumisherkkyys- ja homeen taantumaluokkien vaikutus otetaan 
huomioon kaavoissa kertoimien ja vakioarvojen muutoksien avulla. Näitä on käsitelty tarkemmin 
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lähteissä [7, 8, 10, 12, 14, 15]. Tutkimuksissa todettiin, että homeindeksin laskentavälinä tulee 
käyttää yhtä tuntia, jotta laskentatulokset vastaisivat mahdollisimman hyvin materiaaleissa 
tapahtuvaa homeen kasvua ja taantumaa. Homeindeksin laskentavälin ollessa tätä lyhyempi home 
ei ehdi reagoimaan nopeisiin olojen vaihteluihin, jolloin homeindeksin laskenta antaa liian 
voimakkaan kasvun vasteen, etenkin homeen kannalta kriittisissä oloissa. Mikäli 
tarkastelukohdan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden muutokset on esitetty/ määritetty 
tiheämmällä tai harvemmalla aikavälillä, tulee data muuttaa tunnin välein oleviksi arvoiksi 
laskemalla tunnin keskiarvot tai interpoloimalla tunnin arvot pidemmän aikavälin arvoista.  
 
Kuvissa 2 ja 3 on esitetty esimerkkejä eri homehtumisherkkyysluokkien vaikutuksesta homeen 
kasvunopeuteen ja homeindeksin maksimiarvoon vakio-olosuhteissa. 

 
Kuva 2. Homeindeksin kehittyminen eri homehtumisherkkyysluokissa, kun lämpötila on 20 °C ja 
suhteellinen kosteus 100 % RH [15, 16]. 
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Kuva 3. Homeindeksin kehittyminen eri homehtumisherkkyysluokissa, kun lämpötila on 22 °C ja 
suhteellinen kosteus 90 % RH (vasen kuva) ja kun lämpötila on 5 °C ja suhteellinen kosteus 90 % RH 
(oikea kuva) [15, 16]. 
 
Kuvista 2 ja 3 havaitaan, että homeindeksin maksimiarvo jää eri tasoille eri 
homehtumisherkkyysluokissa riippumatta homehtuvien olosuhteiden vaikutusajasta. Herkemmin 
homehtuvat materiaalit saavuttavat homeindeksin maksimiarvon nopeammin kuin homehtumista 
kestävämmät materiaalit. Lisäksi kuvista voidaan todeta, että sekä lämpötila että suhteellinen 
kosteus vaikuttavat homeindeksin kasvunopeuteen ja maksimiarvoon. TTY:n ja VTT:n 
yhteistutkimuksessa havaittiin lisäksi, että homeen kasvu lakkaa lämpötilan pudotessa 0 °C 
alapuolelle [6–15]. 
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4. Homeen kasvu rakenteen sisällä 
 
4.1 Homeen kasvu kahden materiaalin välisessä rajapinnassa 
 
Rakenteissa homeen kasvua esiintyy tyypillisesti kahden materiaalin välisessä rajapinnassa, joten 
homekasvun arvioimiseksi on tunnettava eri homehtumisherkkyys- ja taantumaluokissa olevien 
materiaalien keskinäinen vaikutus homeen kasvuun niiden ollessa kontaktissa toisiinsa. 
Tutkimuksessa havaittiin, että rajapinnan homehtumisriskiä tulee tarkastella yleisesti ottaen 
herkemmin homehtuvan materiaalin mukaan [15]. 
 
Kahden eri homehtumisherkkyyskuokassa olevan materiaalin rajapinnassa todettiin materiaalien 
homehtumisesta seuraavia asioita [7, 15]: 

• Herkemmin homehtuva materiaali nopeuttaa homeen kasvua tyypillisesti myös vähemmän 
herkässä materiaalissa. 

• Homeen kasvun kannalta kriittinen suhteellinen kosteus määräytyy myös herkemmin 
homehtuvan materiaalin mukaan. 

• Homeindeksin maksimiarvo jää kummassakin rajapintamateriaalissa niiden omien 
homehtumisherkkyysluokkien mukaiselle tasolle. 

• Homeen taantuma tapahtuu kummassakin materiaalissa niiden omien taantumaluokkien 
mukaisella nopeudella. 

 
Poikkeuksena edellä mainittuun ovat homesuoja-aineita sisältävät materiaalit sekä alkalinen uusi 
betoni. Näiden materiaalien ja herkemmin homehtuvien materiaalien välisessä rajapinnassa 
homeen kasvua voidaan tarkastella HHL4 luokan mukaan edellyttäen, että rajapinnassa olevat 
materiaalit ovat kauttaaltaan kontaktissa toisiinsa. Käytännössä rajapinnoissa on kuitenkin usein 
erilaisia epätasaisuuksia, kuten koloja ja halkeamia, joissa home voi kasvaa. Lisäksi esimerkiksi 
puukuitueristeitä käytettäessä kontaktin ei voida olettaa olevan täydellinen johtuen asennuksesta 
sekä eristeen painumisesta ja muodonmuutoksista. Puukuitueristeiden kanssa homeindeksin 
määritys tulee tehdä siis herkemmän rajapintamateriaalin mukaisesti. Puukuitueristeiden 
sisältämä homesuoja-aine antaa kuitenkin käytännössä rakenteen kosteustekniselle toiminnalle 
lisävarmuutta. Alkalisen betonin osalta on puolestaan huomattava, että ajan kuluessa betonin 
pinta voi karbonatisoitua, jos se pääsee kontaktiin ilman sisältämän hiilidioksidin kanssa ja tällöin 
betonin homehtumisherkkyys muuttuu luokkaan HHL3. 
 
4.2 Homeen kasvu materiaalien sisällä 
 
Yleensä homeen kasvu tapahtuu ainoastaan materiaalien pinnoilla, mutta avohuokoisissa 
lämmöneristeissä, kuten esimerkiksi mineraalivilloissa, hometta voi kasvaa myös eristeiden 
sisällä. Tällaisen materiaalin homehtuessa homeen kokonaismäärä voi olla huomattavasti 
suurempi kuin materiaalissa, jossa homehtumista tapahtuu vain pinnalla. Tämä tulee ottaa 
tarvittaessa huomioon arvioitaessa rakenteen homehtumisriskiä. 
 
5. Tarkasteluajanjakson valinta homeindeksin laskennassa 
 
Homeindeksi voidaan periaatteessa laskea kussakin tarkastelupisteessä niin pitkälle ajanjaksolle, 
kuin laskentaa varten on olemassa lämpötila- ja RH-tietoja. Käyttötilanteen tarkasteluissa on 
rakenteiden toiminta kuitenkin oltava stationääritilassa ennen homeindeksin laskennan 
aloittamista, jotta alkuarvojen muutoksista johtuva viive ei vääristä laskentatuloksia. Tämä 
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voidaan toteuttaa simuloimalla rakenteen olosuhteita ennen varsinaista laskentaa 1–2 vuoden 
ajan, jolloin rakenteen sisälläkin kosteusolosuhteet ehtivät yleensä tasaantumaan ulkoilman 
olosuhteiden mukaisiksi. 
 
Pidemmän aikavälin tarkasteluissa, joissa seurataan esimerkiksi rakenteen kuivumista 
rakennusaikaisesta kosteudesta käyttötilanteeseen, voidaan homeindeksi laskea koko 
tarkasteltavalle ajanjaksolle. Jos näissä tarkasteluissa käytetään samaa ulkoilman testivuotta 
useita kertoja peräkkäin, tämä yliarvioi rakenteeseen kohdistuvaa kosteusriskiä pitkällä 
aikavälillä, koska todellisuudessa yhtä rasittavia ulkoilman olosuhteita kuin testivuonna ei esiinny 
joka vuosi. Tällöin homeindeksin laskenta koko ajanjaksolle vääristää lopputulosta. 
 
Myös siinä tapauksessa, että homeindeksin laskennassa käytetään toteutunutta ilmastodataa usean 
vuoden ajalta, homeindeksin arvon epätarkkuus kasvaa sitä enemmän, mitä pidempi ajanjakso on 
kyseessä. Tämä johtuu siitä, että laskennassa toistuu silloin useita homeen kasvun ja taantuman 
ajanjaksoja, jotka sisältävät epävarmuustekijöitä. Usean vuoden pituisessa laskennassa nämä 
virheet voivat kertautua, jolloin homeindeksin arvo saattaa lähteä kumuloitumaan pitkällä 
aikavälillä, vaikka todellisuudessa homeen kasvu ei rakenteessa lisääntyisikään. Sen vuoksi 
yleensä suositeltavin homeindeksin laskenta-ajanjakso on maksimissaan yksi vuosi. Pidemmän 
aikavälin tarkasteluissa voidaan tehdä vuoden pituisia laskelmia tietyin väliajoin, jolloin voidaan 
arvioida homeindeksin muutosta luotettavammin. 
 
6. Hyväksyttävä homeen kasvu rakenteissa 
 
Ulkoilmassa olevan materiaalin pinnalla homeindeksin maksimiarvo nousee jo vuoden 
ajanjaksolla tyypillisesti hyvin korkeaksi, jos materiaali kuuluu homehtumisherkkyysluokkiin 
HHL1 tai HHL2. Näin ollen homeen kasvu joudutaan hyväksymään lähellä vaipparakenteiden 
ulkopintaa varsinkin näitä materiaaleja käytettäessä. Toisaalta kuivien rakenteiden sisäpinnalla tai 
sitä lähellä homeen kasvu ei ole missään olosuhteissa sallittua. Tästä syystä laskentatarkasteluja 
varten on päätettävä, missä rakennekerroksissa homeen kasvua ei sallita. 
 
TTY:llä tehdyissä FRAME-tutkimuksen [16] laskentatarkasteluissa lähtökohtana käytettiin sitä, 
että homeen kasvua ei sallita kantavissa rakenteissa eikä lämmöneristekerroksessa tai sen 
sisäpuolella olevissa materiaalikerroksissa. Toisin sanoen homeindeksin sallittu maksimiarvo 
näissä kohdissa oli < 1,0. Tähän raja-arvoon on useita perusteita: 

• Kantavien rakenteiden tulee kestää rakennuksissa kaikkein pisimpään ja niiden 
käyttöikätavoite on vähintään 50 vuotta. Kantavien rakenteiden vaihtaminen on lisäksi 
hankalaa, jos niihin syntyy vaurioita. Toisaalta ei ole määritetty tarkkaa rajaa sille, millainen 
homekasvu voidaan katsoa vaurioksi. 

• Lämmöneristekerroksesta ja niiden sisäpuolella olevista rakennekerroksista homeiden ja 
niiden aineenvaihduntatuotteiden on huomattavasti helpompaa siirtyä sisäilmaan rakenteen 
ilmavuotokohtien kautta, kuin esimerkiksi tuuletusvälistä tai julkisivuverhouksesta/ 
vesikatteesta. Erityisesti tämä pitää paikkansa silloin, jos lämmöneristeenä käytetään 
avohuokoisia lämmöneristeitä ja kasvu on laajaa. Vaipan tekeminen erittäin ilmatiiviiksi 
(q50 < 0,4 m3/(m2∙h)) voi myös lisätä paikallisesti tätä riskiä, koska koneellinen ilmanvaihto 
voi synnyttää silloin herkemmin vaipan yli suuria paine-eroja. Vaipan ilmatiiviyden on 
oltava kuitenkin hyvä (suositeltava arvo q50 < 1,0 m3/(m2∙h)), koska vuotavan vaipan läpi 
pienemmätkin paine-erot kuljettavat haitallisia aineita sisäilmaan. 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 73



• Avohuokoisissa lämmöneristeissä homeet voivat kasvaa myös eristeiden sisällä, jolloin niitä 
voi kertyä rakenteeseen suuria määriä, ja niiden läpi tapahtuvat ilmavirtaukset tuovat niitä 
enemmän myös sisäilmaan. 

• Rakenteiden laskentatarkastelut tehtiin FRAME-projektissa lähes kokonaan 
ideaalitilanteissa, jolloin rakenteisiin ei oletettu aiheutuvan kosteusvuotoja sadeveden tai 
ilmavirtausten seurauksena. Käytännössä näitä vuotoja esiintyy kuitenkin aina jonkin 
verran, jolloin rakenteissa tulee olla myös vikasietoisuutta näitä tilanteita varten. 

• Laskennallisessa tarkastelussa on aina epävarmuustekijöitä (mm. laskentaohjelmissa olevat 
yksinkertaistukset ja puutteet, laskennan konvergointivirheet, rakenteissa olevat poikkeamat 
ja materiaaliominaisuuksien vaihtelu), mistä johtuen valitun raja-arvon tulee olla riittävän 
alhainen. Tämä korostuu vielä sen vuoksi, että laskentatarkastelut eivät sisällä 
varmuuskertoimia samalla tavoin kuin esim. rakenteiden lujuustarkastelut. 

• VTT–TTY homemalli ei kuvaa homehtumisen terveysriskiä. Esimerkiksi kivipohjaisissa 
materiaaleissa tai kipsilevyssä elävien homeiden aineenvaihduntatuotteet voivat olla 
huomattavasti toksisempia kuin puumateriaaleissa elävien homeiden, vaikka niiden 
homeindeksi olisikin selvästi alhaisemmalla tasolla. Vastaavasti myös homesuoja-aineita 
sisältävissä materiaaleissa saattaa elää joitakin homelajeja ja niiden aineenvaihduntatuotteet 
voivat olla toksisempia kuin käsittelemättömien materiaalien pinnalla elävien homeiden. 
Ainoa keino välttää eri homelajien haitallisuuden arvioinnista syntyvät ongelmat on valita 
raja-arvo siten, että homeen kasvua ei ylipäätään sallita tarkasteltavissa kohdissa. 

• Homeen kasvulle on tyypillistä se, että kerran homehtumaan päässyt materiaali homehtuu 
herkemmin uudestaan, jos olosuhteet ovat ajoittain homeen kasvulle otollisia. Tällöin 
homeen määrä ja haittavaikutukset voivat lisääntyä ajan mukana. Tämän asian vaikutusta ei 
ole otettu tarkasteluissa huomioon. Kun raja-arvo asetetaan niin, että homeen kasvua ei 
tapahdu, tämän ilmiön vaikutusta ei ole tarpeellista ottaa rakenteen tarkastelussa huomioon. 

• Materiaalien ikääntyessä niiden rakennusfysikaaliset ominaisuudet ja homehtumisherkkyys 
voi muuttua, jolloin homeen kasvu voi alkaa joissakin materiaaleissa herkemmin. 

• Rakennuksen ympärillä oleva mikroilmasto voi aiheuttaa joissakin ulkovaipan kohdissa 
huomattavasti suuremman kosteusrasituksen rakenteille kuin laskentatulokset osoittavat. 
Varsinkin tuulen vaikutus riippuu hyvin paljon rakennuksen muodosta ja lähiympäristöstä ja 
tämän seurauksena viistosade voi rasittaa rakennuksen julkisivua paikallisesti (esimerkiksi 
rakennuksen ylänurkissa) erittäin voimakkaasti. 

• FRAME-projektissa määritettyjen rakennusfysikaalisten testivuosien olosuhteista puuttuu 
taivaalle lähtevän pitkäaaltoisen lämpösäteilyn määrä. Tästä johtuen rakennusten ulkopinnat 
ovat todellisuudessa ajoittain ulkoilmaa kylmempiä, jolloin homehtumis- ja 
kondensoitumisriski rakenteiden ulko-osissa kasvaa. 

• Vaikka FRAME-projektin tarkasteluihin valitut ulkoilman testivuodet ovatkin homeen 
kasvun kannalta kriittisiä, ne eivät olleet kuitenkaan kaikkein kriittisimpiä vuosia. Näin 
ollen homehtumisriski on rakenteissa joinakin vuosina vielä suurempi kuin testivuosien 
olosuhteissa. Myös tästä syystä valitun homeindeksin raja-arvon tulee olla riittävän 
alhainen. 

 
Homeindeksin sallittu maksimiarvo Mmax < 1,0 on perusteltu varsinkin silloin, kun tarkastellaan 
ja suunnitellaan uusia rakenteita ja niiden sisäpintoja. Tarvittaessa sallittu maksimiarvo voidaan 
arvioida vielä tarkemmin. Sen sijaan vanhoja rakenteita korjattaessa saattaa olla tilanteita, joissa 
homeen kasvua rakenteiden sisällä joudutaan hyväksymään. Tällöin on tapauskohtaisesti 
suunniteltava ja korjattava rakenne niin, että sen kosteustekninen toiminta olisi mahdollisimman 
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hyvä. Näissäkin tapauksissa homemallin avulla voidaan vertailla eri ratkaisuvaihtoehtojen 
paremmuutta keskenään. 
 
7. Yhteenveto 
 
VTT-TTY homemallissa voidaan ottaa huomioon ja mallintaa myös erilaisten materiaalien 
homehtumisominaisuudet. Rakennusmateriaalit jaetaan homehtumisherkkyytensä ja homeen 
taantuman perusteella neljään eri luokkaan. Suurin osa rakennusmateriaaleista on sijoitettu 
luokkiin niillä tehtyjen homehtumiskokeiden perusteella. Eri luokissa olevilla materiaaleilla 
homeen kasvu ja taantuma etenee eri nopeudella. Kahden eri luokaan kuuluvan materiaalin 
rajapinnassa homeen kasvu tapahtuu yleensä herkemmin homehtuvan materiaalin mukaan. 
Homemallilla saatavalle homeindeksin maksimiarvolle voidaan antaa eri kohdissa rakennetta 
raja-arvoja, joita se ei saa ylittää. TTY:llä tehdyissä FRAME-projektin laskelmissa laskennallisten 
tarkastelujen lähtökohtana oli se, että homeen kasvua ei sallita kantavissa rakenteissa eikä 
lämmöneristekerroksessa tai sen sisäpuolella olevissa materiaalikerroksissa. Uudisrakennuksissa 
tämä ohje on perusteltu, mutta korjauskohteissa siitä voidaan joutua tapauskohtaisesti tinkimään. 
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Pitkäaaltoisen säteilyn määrittäminen ja ikkunoiden 
kondensoitumisriskin muutokset 
 
Paavo Kero, Anssi Laukkarinen ja Juha Vinha 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
FRAME-hankkeeseen kuuluneessa tutkimusosiossa tarkasteltiin ikkunan lämmöneristävyyden 
parantamisen vaikutusta ikkunoiden kondensoitumisriskiin. Kondensoitumisriski kasvaa ikkunan 
U-arvon pienentyessä. Pienennettäessä U-arvoa arvosta 1,0 W/(m2K) arvoon 0,8 W/(m2K) 
vuosittaisten kondenssituntien määrä kasvoi laskentatarkastelussa hieman yli 50 tunnista hieman 
alle 200 tuntiin. Pienennettäessä U-arvoa edelleen arvoon 0,6 W/(m2K) kasvoi kondenssituntien 
määrää lähes 400 tuntiin vuodessa. Tutkittaessa kondensoitumisajankohtia havaittiin 
kondensoitumista eniten elo–lokakuun välisenä aikana pääasiassa keskiyön molemmin puolin. 
 
Ikkunan edessä olevat esteet vaikuttavat ulkopinnasta lähtevän pitkäaaltoisen lämpösäteilyn 
määrään. Esteet rajoittavat ikkunan näkyvyyttä taivaalle ja näin ikkunan ulkopinta ei jäähdy yhtä 
paljoa, kuin jos ikkunan edusta olisi täysin avoin. Esteiden vaikutusta tutkittiin muuttamalla 
ikkunan näkyvyyskerrointa taivaalle. Näkyvyyskertoimen muuttaminen arvosta 0,5 arvoon 0,4 
vähensi kondenssitunteja yli puolella. 
 
1. Johdanto 
 
Ikkunan lämmöneristävyyden parantaminen vähentää sisätiloista ulos kulkeutuvan lämpövirran 
määrää ja alentaa tätä kautta ikkunan ulkopinnan lämpötilaa. Ikkunan ulkopinnan lämpötilaa 
alentaa myös ikkunan pinnasta lähtevä pitkäaaltoinen lämpösäteily. Ikkunan ulkopinnan 
kondensoitumiseen vaikuttaa vallitsevien sääolosuhteiden lisäksi ikkunan edessä olevat 
varjostukset, jotka rajaavat näkymää taivaalle.  Ulkopinnan lämpötilan laskiessa alle ulkoilman 
kastepistelämpötilan ikkunan ulkopintaan kondensoituu tai jäätyy vesihöyryä. 
Laskentatarkasteluissa ikkunarakenteen U-arvoa muutettiin portaittain arvosta 2,0 W/(m2K) 
arvoon 0,4 W/(m2K). Ulkopuolisten varjostuksien vaikutusta tarkasteltiin muuttamalla ikkunan 
näkyvyyskerrointa taivaalle.  
 
Ilmatieteen laitos on mitannut taivaan ja maan välistä kokonaissäteilytasetta kahdella 
havaintoasemalla: Jokioisissa ja Sodankylässä. Tarkastelussa käytettiin mittausdataa vuosilta 
1980–1999 määritettäessä ikkunoiden kondensoitumisen kannalta kriittisiä vuosia. Tarkastelussa 
haluttiin selvittää myös sitä, kuinka kriittinen rakennusfysikaalinen testivuosi Jokioinen 2004 on 
taivaalle lähtevän pitkäaaltoisen nettosäteilyn osalta, ja sen vuoksi Ilmatieteen laitos määritti tälle 
vuodelle erikseen korjatut kokonaissäteilytaseen arvot. 
 
2. Taivaan tehollisen lämpötilan määritys 
 
Koska kondenssin muodostumiseen ikkunan ulkopintaan vaikuttaa oleellisesti ikkunan ja taivaan 
välinen pitkäaaltoinen lämpösäteily, on tässä tarkastelussa ollut tarpeen ottaa huomioon myös 
tämän tekijän vaikutus muiden säähavaintojen lisäksi. Ikkunatarkasteluissa käytetyssä IDA-ICE -
ohjelmassa ikkunan pinnan ja taivaan välinen pitkäaaltoinen nettosäteily otetaan huomioon 
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taivaan tehollisen lämpötilan avulla. Jos taivaan tehollinen lämpötila on alempi kuin ikkunan 
ulkopinnan lämpötila, ikkunasta lähtee taivaalle enemmän pitkäaaltoista lämpösäteilyä kuin sieltä 
tulee takaisin ja tällöin ikkunan ulkopinnan lämpötila laskee. Ilmiön vaikutus on suurin 
pilvettöminä öinä, kuten edellä jo todettiin. 
 
Taivaan tehollisen lämpötilan määrittämiseen käytettiin tässä tutkimuksessa kahta eri 
menetelmää, koska käytettyihin mittaustietoihin ja laskentaratkaisuihin liittyi useita 
epävarmuustekijöitä. Menetelmässä a taivaan tehollinen lämpötila laskettiin 
kokonaissäteilytaseen avulla ja menetelmässä b alaspäin suuntautuvan pitkäaaltoisen säteilyn 
avulla. Menetelmällä a oli mahdollista verrata myös eri vuosien kriittisyyttä toisiinsa, koska 
kokonaissäteilytaseen arvoja on mitattu useina vuosina. 
 
Menetelmässä a taivaan tehollisen lämpötilan määrittäminen perustuu maan ja taivaan välisen 
pitkäaaltoisen lämpösäteilyn taseen tarkasteluun. Jos tarkastellaan pientä aluetta maanpinnalla, 
voidaan maanpinnan ja taivaan välistä pitkäaaltoista lämpösäteilyä kuvata mallilla, jossa pieni 
pinta on suuremman sisällä. Tällöin maanpinnan ja taivaan välinen pitkäaaltoisen säteilyn tase 
voidaan laskea kaavalla [1]: 
 

 )TT(R 4
surf

4
skysurfLW bal, −sε=                 (1) 

 
missä Rbal,LW = pitkäaaltoisen säteilyn tase [W/m2] 

σ = Stefan-Boltzmannin vakio (5,67×10-8 W/(m2K4)) 
εsurf = maanpinnan emissiviteetti [-] 
Tsky = taivaan tehollinen lämpötila [K] 
Tsurf = maanpinnan lämpötila [K] 
 

Yhtälössä 1 oletetaan tarkasteltavaan pintaan tuleva säteily (tässä tapauksessa maanpinta) 
positiiviseksi. Sama oletus tehdään IDA-ICE -ohjelman laskennassa myös lyhytaaltoisen 
auringonsäteilyn osalta. Edellä esitetystä yhtälöstä voidaan ratkaista taivaan tehollinen lämpötila 
kaavalla: 
    

4 4
surf

surf

LW,bal
sky T

R
T +

sε
=                  (2) 

 
Jotta laskentakaavaan saadaan pitkäaaltoisen säteilyn tase, on mitatuista kokonaissäteilyn arvoista 
poistettava lyhytaaltoisen auringonsäteilyn osuus. Tämä on tarpeellista myös sen vuoksi, että 
IDA-ICE -ohjelmassa lyhytaaltoinen auringonsäteily otetaan huomioon jo muiden suureiden 
avulla: suorana säteilynä sädettä vastaan kohtisuoralle pinnalle ja diffuusina säteilynä 
vaakasuoralle pinnalle. Näin ollen taivaan tehollisessa lämpötilassa mukana oleva lyhytaaltoinen 
säteily otettaisiin laskennassa huomioon kahteen kertaan. 
 
Menetelmässä a lyhytaaltoisen säteilyn osuus pyrittiin poistamaan kokonaissäteilyn arvoista 
muuttamalla taivaan tehollista lämpötilaa niin, ettei se nouse ulkoilman lämpötilaa 
korkeammaksi. Oletus, että taivaan tehollinen lämpötila on enintään ilman lämpötilassa pitää 
pääosin paikkansa hetkellisiä inversiotilanteita lukuun ottamatta. Maanpinnan lämpötilaa ei 
myöskään tiedetty tarkasti, vaan sen tilalla käytettiin kahden metrin korkeudesta mitattua ilman 
lämpötilaa. Maanpinnan lämpötila voi poiketa hetkellisesti paljonkin ilman lämpötilasta, mutta 
maanpinnan lämpötilaa ei ollut tekohetkellä saatavilla kaikille kokonaissäteilytaseen avulla 
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tarkastelluille vuosille. Näin ollen taivaan tehollisen lämpötilan laskenta perustui menetelmässä a 
kaavaan: 

 

e4 4
m2,e

surf

bal
sky TTRT ≤+

sε
=                 (3) 

 
missä Tsky = taivaan tehollinen lämpötila [K] 

Rbal = kokonaissäteilytase (pitkä- ja lyhytaaltoisen säteilyn tase) [W/m2] 
σ = Stefan-Boltzmannin vakio (5,67×10-8 W/(m2K4)) 
εsurf = maanpinnan emissiviteetti [-] (laskennassa käytettiin arvoa 0,95) 
Te,2m = ulkoilman lämpötila kahden metrin korkeudessa [K] 
Te = ulkoilman lämpötila [K] 

 
Menetelmää b varten Ilmatieteen laitos määritti ilmakehästä maanpinnalle tulevan pitkäaaltoisen 
lämpösäteilyn arvoja Jokioisissa 2004 ja Vantaalla 2007 ns. Tiesäämallin avulla [2]. Nämä arvot 
on määritetty laskennallisesti manuaalisten pilvisyyshavaintojen avulla käyttäen Brutsaertin [3] 
menetelmää [ks. 4]. Menetelmässä b taivaan tehollinen lämpötila voidaan laskea pitkäaaltoisen 
säteilyn arvoista kaavalla: 
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missä Tsky = taivaan tehollinen lämpötila [K] 

RLDown = ilmakehästä maanpinnalle tuleva pitkäaaltoinen säteily [W/m2] 
σ = Stefan-Boltzmannin vakio (5,67×10-8 W/(m2K4)) 
εsky = taivaan emissiviteetti [-] (laskennassa käytettiin arvoa 1,0) 

 
3. Laskentatarkastelujen toteutus 
 
Ikkunarakenteen U-arvoa muutettiin laskentatarkasteluissa portaittain arvosta 2,0 W/(m2K) 
arvoon 0,4 W/(m2K). Ulkopuolisten varjostuksien vaikutusta tarkasteltiin muuttamalla ikkunan 
näkyvyyskerrointa taivaalle. Laskennassa varjostuksien vaikutusta tarkasteltiin muuttamalla 
ikkunan näkyvyyskerrointa taivaalle portaittain arvosta 0,5 arvoon 0,3. Näkyvyyskertoimien 
muuttamista ei ollut mahdollista tehdä IDA-ICE -ohjelmassa, joten sen vaikutus otettiin 
huomioon laskennassa käytettävässä taivaan tehollisessa lämpötilassa. Koska ikkunan ympäristön 
pintalämpötilojen voidaan olettaa olevan taivasta lukuun ottamatta melko lähellä ulkoilman 
lämpötilaa, näkyvyyskertoimen pienentäminen voidaan suorittaa muuttamalla taivaan tehollisen 
lämpötilan arvoa samassa suhteessa verrattuna ilman lämpötilaan. Ulkopinnan selektiivikalvojen 
vaikutusta selvitettiin muuttamalla uloimman lasin ulkopinnan emissiviteettiä. Tavallisen 
ikkunalasin emissiviteetti on 0,837. Matalaemissiivisillä selektiivipinnoitteilla voidaan alentaa 
ulkopinnan emissiviteettiä jopa arvoon 0,04 saakka. 
 
Lasin ulkopintaan kondensoituu kosteutta, kun ulkoilman vesihöyrypitoisuus on suurempi kuin 
ikkunan ulkopinnan kyllästyskosteuspitoisuus. Ikkunoiden ulkopintojen kyllästyskosteudet 
määritettiin IDA-ICE 4.2 simulointiohjelmalla lasketuista ulkopintojen lämpötiloista. Ulkoilman 
vesihöyrypitoisuudet laskettiin ulkoilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden avulla. 
Laskennassa käytettiin kaavaa, joka laskee ilman vesihöyrypitoisuuden ns. veden yli olevassa 
tilanteessa eli silloin, kun maan ja veden pinta ovat sulia. 
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4. Tulokset 
 
Ikkunan ulkopinnan lämpötilaa simuloitiin IDA-ICE 4.2 -ohjelmalla. Ohjelman oletuksena 
taivaan tehollinen lämpötila on aina viisi astetta ulkoilman lämpötilaa alhaisempi. Tämä on 
melko hyvä arvo kuvaamaan keskimääräistä tilannetta, mutta todellisuudessa yksittäiset arvot 
voivat kirkkaalla säällä olla huomattavasti alhaisempia. Toisaalta pilvisellä säällä taivaan 
tehollinen lämpötila on melko lähellä ulkoilman lämpötilaa. 
 
Kondensoitumisen määrä alkaa kasvaa melko voimakkaasti ikkunan lasiosan U-arvon 
pienentyessä alle 1,0 W/(m2K). Tätä suuremmilla U-arvoilla kondenssin esiintyminen on melko 
vähäistä. Tämä vastaa myös aiempien tutkimusten tuloksia [5, 6]. Kuvassa 1 esitetään vuotuisten 
kondenssituntien määrät eri laskentamenetelmillä. 

 
Kuva 1. Vuosittaiset kondenssitunnit eri laskentamenetelmillä (Jokioinen 2004). 
 
Lisäksi on huomattava, että kummassakaan menetelmässä ei ole otettu huomioon kosteuden 
kondensoitumisen ja jäätymisen vaikutusta kondenssituntien määrässä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
ikkunan ulkopintaan vedeksi tai jääksi tiivistynyt kosteus pysyy siinä jonkin aikaa myös sen 
jälkeen, kun lasin ulkopinnan lämpötila on noussut kastepistelämpötilan yläpuolelle. Tämä 
lisäaika riippuu mm. pintaan tiivistyneen/jäätyneen kosteuden määrästä sekä ulkoilman lämpötila- 
ja RH-olosuhteista ja se voi pidentää merkittävästi laskennallista kondenssiaikaa varsinkin silloin, 
jos suora auringonsäteily ei pääse kuivattamaan ikkunapintoja. 
 
Koska menetelmällä a määritetyt kondenssituntimäärät olivat luotettavamman tuntuisia 
aikaisemmin saatuihin mittaustuloksiin verrattuna, tehtiin muut laskentavertailut tällä 
menetelmällä määritettyjen taivaan tehollisten lämpötilojen avulla, vaikka tähänkin 
laskentamenetelmään sisältyi epävarmuustekijöitä. 
 
Ikkunan ulkopuolisten varjostuksien vaikutusta kondensoitumisriskiin tutkittiin eri 
näkyvyyskertoimilla. Kuvassa 2 esitetään kondenssitunnit erilaisilla näkyvyyskertoimilla. 
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Kuva 2. Näkyvyyskertoimen vaikutus ikkunan ulkopinnan kondensoitumiseen (Jokioinen 2004). 
 
Selektiivikalvojen vaikutusta tutkittiin muuttamalla ikkunan ulkopinnan emissiviteettiä. 
Tavallisella ikkunalla ulkopinnan emissiviteetti on 0,837. Selektiivipinnoitteella ulkopinnan 
emissiviteettiä voidaan alentaa jopa arvoon 0,04 saakka. Kuvassa 3 esitetään ulkopinnan 
emissiviteetin pienentämisen vaikutus ulkopinnan kondenssiin. 
 

 
Kuva 3. Ikkunan ulkopinnan emissiviteetin vaikutus ulkopinnan kondenssituntien määrään (Jokioinen 
2004). 
 
Kuvasta 3 havaitaan kondenssimäärän pienenevän merkittävästi jo melko vähäisellä 
emissiviteetin muutoksella. Emissiviteetin ollessa alle 0,4 ei ulkopintaan muodostu juuri lainkaan 
kondenssia. Tässä yhteydessä on huomattava, että lasin ulkopintaan kertyvä lika voi nostaa 
ikkunan ulkopinnan emissivitettiä ja lisätä näin ollen ulkopinnan kondensoitumisriskiä. 
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Ikkunoiden ulkopinnan kondensoitumista on käytännössä havaittu tapahtuvan pääasiassa 
syksyisin yön ja aamuyön tunteina. Simulointitarkastelussa selvitettiin laskennallisesti, minä 
vuodenaikana ja mihin vuorokauden aikaan kondensoitumista tapahtuu. Koska vuosittaiset 
vaihtelut muun muassa pilvisyydessä ja ilman kosteudessa ovat suuria, tarkasteltiin 
kondenssituntien esiintymistä koko havaintojakson 1980–1999 ajalta. Tarkastelupaikkakunnaksi 
valittiin Jokioinen, koska sen havaittiin olevan vuosien kriittisyyttä tarkasteltaessa selvästi 
Sodankylää kriittisempi. Kuvassa 4 esitetään keskimääräiset kondenssitunnit kuukausittain. 
 

 
Kuva 4. Keskimääräiset kondenssitunnit kuukausittain Jokioisissa havaintojaksolla 1980–1999. 
 
Kuvasta 4 nähdään, että kondenssia esiintyy pääsääntöisesti loppukesästä ja syksyllä heinä–
lokakuun välisenä aikana. Vähäisiä määriä kondenssia voi kuitenkin esiintyä muinakin 
vuodenaikoina. 
Kuvassa 5 esitetään keskimääräinen kondenssituntien määrä tunneittain eri vuorokauden aikoina 
Jokioisissa 2004. 
 

 
Kuva 5. Vuotuinen kondenssituntien määrä eri vuorokaudenaikoina Jokioisissa 2004. 
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Kuvasta 5 voidaan todeta, että kondensoituminen painottuu aamuyön tunteihin. Kello kuuden 
jälkeen kondenssituntien määrä vähenee merkittävästi. Kello yhdentoista jälkeen ei 
laskennallisesti enää esiinny kondenssia. 
 
5. Yhteenveto 
 
Ikkunan kondensoitumista tarkasteltiin kahden eri laskentamenetelmän avulla, joista toinen 
perustui Ilmatieteen laitoksen mittaamiin kokonaissäteilytaseen arvoihin ja toinen Ilmatieteen 
laitoksen määrittämiin maanpinnalle tulevan pitkäaaltoisen lämpösäteilyn arvoihin. 
Tarkastelun luotettavuutta heikentää käytettyjen säteilytietojen sekä laskentamenetelmien 
epävarmuus. Tuloksia on hankala verrata aiempiin tarkasteluihin, sillä vastaavia dynaamisia 
ikkunan ulkopinnan kondensoitumistarkasteluita, joissa olisi otettu huomioon 
pilvisyyshavaintoja, ei ole juuri aiemmin tehty.  
 
Tuloksia tarkasteltaessa yksittäisten kondenssimäärien sijaan huomio kannattaa kiinnittää 
kondenssimäärän muutoksiin ikkunan lasiosan U-arvon, näkyvyyskertoimen tai ulkopinnan 
emissiviteetin muuttuessa. Edellä mainittujen tekijöiden havaittiin vaikuttavan melko 
voimakkaasti ikkunan ulkopinnan kondenssiriskiin. Laskentatarkastelujen tulokset voidaankin 
tiivistää alla olevaan listaan: 
 

• vuosittaiset vaihtelut kondenssituntien määrissä ovat suuria 
• ikkunan lasiosan U-arvon pieneneminen lisää kosteuden kondensoitumista ulkopintaan 
• kondensoitumista esiintyi eniten loppukesästä ja syksyllä, heinä–lokakuun aikana 
• kondensoitumista esiintyy eniten aamuyön tunteina 
• ikkunan näkyvyyskertoimella taivaalle on suuri vaikutus kondensoitumisriskiin 
• ulkopinnan emissiviteetin ollessa alle 0,4 ei kondenssia muodostu. 
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Teräsprofiiliovien U-arvon parantaminen 
 
Anssi Laukkarinen1, Minna Korpi2, Juha Vinha1, Jari Vaittinen3 ja Teuvo Vaittinen3 
1 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
2 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos, 2009 asti 
3 Jaatimet Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Tässä tekstissä esitetään standardoitu laskentamenetelmä teräsrakenteisten ovien U-
arvolaskentaan. Lisäksi käydään läpi teräsovien eri rakenneratkaisujen vaikutusta koko oven U-
arvoon. 
 
1. Johdanto 
 
Rakennusten energiamääräysten kiristyessä myös rakennusten ulko-oville asetettavat vaatimukset 
tiukentuvat. Ulko-ovien lämmönläpäisykertoimen (U-arvon) vertailuarvo on tällä hetkellä 1,0 
W/(m2K) (RakMK D3-2012). Ovien U-arvon todentaminen on mahdollista tehdä joko 
mittaamalla [1] tai laskemalla [2] ja [3]. Mittauksin saadaan tietoa todellisen rakenteen 
ominaisuuksista ja käyttäytymisestä, mutta tällöin tarvitaan olemassa oleva rakenne tai 
mallikappale. 
 
Laskennallisten tarkastelujen avulla pystytään arvioimaan eri ratkaisujen vaikutusta rakenteen 
ominaisuuksiin etukäteen, jolloin muutosten ja vertailujen tekeminen on helppoa. Tässä tekstissä 
esitellään kansainvälisissä ISO-standardeissa esitelty numeerinen laskentamenetelmä ikkunoiden 
ovien U-arvojen laskentaan. Lisäksi käydään yleisellä tasolla läpi eri muuttujien vaikutusta 
rakenteen U-arvoon. 
 
2. Menetelmät 
 
2.1 Standardit ja laskentamallin yksinkertaistukset 
 
Standardi SFS-EN ISO 6946 [4] ohjaa ilmasta ilmaan rajoittuvien rakenteiden U-arvon laskentaa. 
Standardin esittelemä laskentatapa on käsinlaskentaan soveltuva lämmönvastuksen ylä- ja 
alalikiarvon laskentamenetelmä, jota voidaan käyttää epähomogeenisista kerroksista koostuvan 
rakenteen U-arvolaskentaan. Laskentamenetelmää ei kuitenkaan voi käyttää, jos 
lämmönvastuksen ylä- ja alalikiarvon suhde on yli 1,5 tai jos metallirakenne läpäisee 
tarkasteltavan rakenteen. Yksittäiset pistemäiset teräsosat (kuten tiilimuurin siteet) on kuitenkin 
mahdollista ottaa rakenteen U-arvolaskennassa huomioon standardin liitteen D korjauskertoimien 
avulla. 
 
Jos ylä- ja alalikiarvon laskentamenetelmää ei voida käyttää, tulee laskenta tehdä tarkemmilla 
menetelmillä. Standardi SFS-EN ISO 10211 [5] käsittelee rakenteen lämpötilakentän sekä 
lämpövirtojen laskentaa numeerisesti siihen soveltuvilla laskentaohjelmilla. Tarkasteltavasta 
rakenteesta on yleensä järkevää valita mahdollisimman pieni osa, joka kuitenkin edustaa koko 
rakenteen käyttäytymistä. Laskentamallin leikkaus on mahdollista tehdä rakenteen 
symmetrialinjoilta tai vaihtoehtoisesti minimimitan dmin etäisyydeltä siitä rakenteen osasta, jota ei 
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voi kuvata laskentamallia yksinkertaisemmalla mallilla (esimerkiksi kerroksellinen paneeliosa 
voidaan kuvata 1D-laskentamallilla, mutta nurkkaa varten tarvitaan 2D-laskentamalli). Standardi 
antaa arvoja minimimitalle dmin. 
 
Lähtökohtaisesti yksinkertaistamaton laskentamalli on parempi kuin yksinkertaistuksia sisältävä 
[5, luku 5.3.1]. Laskentamallia on kuitenkin vähäisissä määrin mahdollista muokata niin, että 
rakenteen geometrian ja materiaaliominaisuuksien yksinkertaistaminen ottaa huomioon 
todellisessa rakenteessa esiintyvät epäjatkuvuuskohdat. Esimerkiksi rakenteen yksittäisiä pieniä 
materiaalialueita tai kahden materiaalin vinoa liitoskohtaa on mahdollista muokata mallintamisen 
helpottamiseksi. Yksinkertaistettavien materiaalialueiden lämmönjohtavuuden tulee olla alle 3 
W/(mK). Ei-metalliset alle 1 mm paksut kerrokset tai rakenteen lämpötekniseen toimintaan 
vaikuttamattomat metalliset ohuet kerrokset on mahdollista jättää laskentatarkastelusta pois. 
 
Kokonaisuuden kannalta vaikutuksiltaan vähäiset rakenteen pistemäiset ja viivamaiset kylmäsillat 
on mahdollista mallintaa käyttäen rakenteen päämateriaalille tehollista lämmönjohtavuuden 
arvoa. Tällöin esimerkiksi lämmöneristekerroksen läpäisevien metallisten kiinnikkeiden voidaan 
katsoa kasvattavan lämmöneristeen lämmönjohtavuutta niin, että sekä yksinkertaistamattomalla 
että yksinkertaistetulla rakenteella rakenteen läpi kulkee sama lämpövirta. Yksinkertaistuksen 
ehtoina ovat muun muassa että kylmäsillat ovat lähes lämpövirran suuntaiset, rakenteen 
lämmönvastus sisäpinnasta ulkopintaan yksinkertaistuksen jälkeen on vähintään 1,5 m2K/W ja 
että yksinkertaistetun kerroksen lämmönjohtavuus on enintään 1,5-kertainen kerroksessa ennen 
yksinkertaistusta esiintyvien materiaalien alhaisimpaan lämmönjohtavuuteen verrattuna. 
Viimeinen ehto esimerkiksi useimmiten mahdollistaa puurankojen vaikutuksen sisällyttämisen 
lämmöneristeen lämmönjohtavuuteen, mutta lämmöneristekerroksen läpäisevät teräsrangat 
edellyttävät tarkempaa käsittelyä. 
 
Ikkunoiden ja ovien U-arvolaskentaa varten on annettu lisäohjeita standardeissa [2] ja [3]. 
Standardin [3, luku 4] mukaisesti laskennassa käytetään kaksiulotteista lämmönsiirron laskentaa 
lähteen [5] ohjeiden mukaisesti. Tällä rajataan tarkastelusta pois pistemäisissä osissa kuten 
nurkissa, saranoissa ja kahvoissa tapahtuva lämmön kolmiulotteinen siirtyminen. Myöskään 
auringon säteilyn, ilmavuotojen tai tarkasteltavan rakenteen liitosta ympäröivään rakenteeseen ei 
oteta huomioon standardin [3] mukaisessa laskentamenetelmässä. 
 
Koko oven U-arvo lasketaan määrittämällä ensin jokaiseen erilaiseen karmi- ja paneeliosaan liit-
tyvät lämpöhäviötermit. Tämän jälkeen kunkin osan lämpöhäviöt lasketaan yhteen oven geomet-
risten mittojen suhteessa ja näin laskettu koko oven lämpöhäviö jaetaan oven koko pinta-alalle. 
 
2.2 Lämmön johtuminen materiaalissa sekä rakenteen ontelot 
 
Fourierin lain mukaan materiaalin läpi johtuvan lämpövirran tiheys on suoraan verrannollinen 
lämpötilagradienttiin kaavan (1) mukaisesti: 
 

dx
dTqx λ−=  (1) 

 
missä qx = lämpövirran tiheys x-suunnassa, W/m2 

λ = materiaalin lämmönjohtavuus tarkasteltavassa pisteessä, W/(mK) 
T = lämpötila, K 
x = x-koordinaatti, m. 
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Teräsovien lämpötila-/lämpövirtakentälle ei ole olemassa analyyttista ratkaisua geometrian 
monimutkaisuudesta johtuen. Lämmönsiirron laskentaan soveltuvia laskentaohjelmia on 
kuitenkin onneksi olemassa useita erilaisia, kuten HEAT, Therm tai Comsol Multiphysics. Nyt 
tehdyissä tarkasteluissa on käytetty HEAT 2 -laskentaohjelmaa [6]. Materiaalien 
lämmönjohtavuuksien arvot saadaan kirjallisuudesta sekä tarkasteltavien lämmöneristeiden 
valmistajilta. 
 
Lämpö siirtyy johtumisen lisäksi myös säteilemällä sekä konvektiolla. Rakenteen sisällä olevissa 
onteloissa tapahtuva yhtäaikainen lämmön johtuminen, säteily sekä konvektio otetaan huomioon 
käyttämällä ontelon lämmönjohtavuudelle tehollista arvoa λeq [3, luku 6]. Rakenteen reunoilla 
olevat syvennykset luokitellaan joko tuulettumattomiksi, hieman (engl. slightly) tuulettuviksi tai 
hyvin tuulettuviksi. Rakenteen ulkoreunaan yhteydessä olevan ontelo tulkitaan 
tuulettumattomaksi, jos ontelo on yhteydessä ulkoilmaan alle 2 mm paksulla käytävällä. 
Syvennys on hieman tuulettuva, jos yhteyskäytävän koko on alle 10 mm ja hyvin tuulettuva, jos 
yhteyskäytävän koko ulkoilmaan on yli 10 mm. Tuulettumattoman ontelon tehollisen 
lämmönjohtavuuden laskemiseen on annettu tarvittavat kaavat standardissa [3]. Hieman 
tuulettumattoman ontelon tehollisena lämmönjohtavuutena käytetään kaksinkertaista 
tuulettumattoman ontelon tehollisen lämmönjohtavuuden arvoa. Reunalla olevan hyvin 
tuulettuvan ontelon reunoilla käytetään normaaleja standardin [4] mukaisia sisä- ja ulkopinnan 
pintavastuksia. 
 
HEAT 2 -ohjelmassa lämmönsiirto onteloissa pystytään ottamaan huomioon ”Frame cavity” -
materiaalia käyttämällä [7, luku 9]. 
 
2.3 Uritetun teräsosan tehollisen lämmönjohtavuuden määrittäminen 
 
Teräs materiaalina johtaa lämpöä lävitseen huomattavasti paremmin kuin lämmöneristeiksi 
luokiteltavat materiaalit (esim. 50 W/(mK) / 0,04 W/(mK) = 1250). Lämmön siirtymistä 
rakenteen läpi voidaan hidastaa tekemällä lämmöneristeen läpäiseviin teräsosiin uritus, jonka 
muoto vaikuttaa rakenteen läpi johtuvan lämpövirran määrään. Uritetut teräsosat on otettu 
laskelmissa huomioon teräsosan tehollisen lämmönjohtavuuden avulla. 
 
Fourierin laista voidaan johtaa lauseke materiaalin lämmönjohtavuuden laskemiseksi, kun 
tunnetaan kappaleen läpi johtuvan lämpövirran tiheys, kappaleen paksuus sekä lämpötilaero. 
Tämä on esitetty kaavassa (2). 
 

21

12

TT
xxq

dT
dxqeff −

−
=−=λ  (2) 

 
missä λeff = tarkasteltavan kappaleen tehollinen lämmönjohtavuus (W/(mK)). 
 
Lämpövirran tiheys q määritetään soveltuvalla laskentaohjelmalla, nyt esitettävissä laskelmissa 
on käytetty HEAT 2 -ohjelmaa. Esimerkit teräsosan urituskuviosta sekä ovi- ja karmiprofiilien 
liitoksesta on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Vasen: Esimerkki lämmöneristeen läpäisevän terösosan urituksesta. Oikea:Ovipaneelin 
ja karmin liitos. Tehollisen lämmönjohtavuuden alue on merkitty vinoviivoituksella. 
 
Ovien putkiprofiileissa on taite niin, että yksittäisen putken vastakkaiset sivut lämmöneristeen 
läpi ovat hieman eripituiset. Kustakin eri uritustyypistä ja profiilin paksuudesta tehtiin erillinen 
laskentamalli, jonka avulla tehollinen lämmönjohtavuus määritettiin. Tehollista 
lämmönjohtavuutta käytettiin siinä suunnaassa, jossa lämpövirta joutuu kulkemaan uraryhmän 
läpi. Poikittaisessa suunnassa käytettiin ehjän teräksen lämmönjohtavuutta 50 W/(mK). 
 
Standardi [5] rajasi tehollisten lämmönjohtavuuksien käytön tilanteeseen, jossa laskettu 
tehollinen arvo on enintään 1,5-kertainen alkuperäisten materiaalien alhaisimpaan 
lämmönjohtavuuteen verrattuna. Tuulettumattoman ontelon tehollinen lämmönjohtavuus 
standardin [3] mukaisesti laskettaessa on samaa suuruusluokkaa tavallisten lämmöneristeiden 
lämmönjohtavuuksien kanssa. Uritetun teräsosan tehollinen lämmönjohtavuus ei kuitenkaan ole 
näin alhainen, joten standardin [5] perusteella laskenta pitäisi tehdä kolmiulotteisena. Standardin 
[3] mukainen laskentamenetelmä on kuitenkin kaksiulotteinen, jolloin päädytään ristiriitaan. 
 
Koska teräsosan uritus on olennainen tekijä teräsovien U-arvoa laskettaessa, päädyttiin urituksen 
osalle käyttämään erikseen laskettua tehollisen lämmönjohtavuuden arvoa. Valintaa tukee se 
seikka, että lämpövirran tiheys on suurimmillaan nimenomaan viivamaisen teräsosan läpi ja 
huomattavasti pienempi teräsosan poikittaisessa suunnassa. Tällöin muun rakenteen geometriaa 
tai materiaalien ominaisuuksia ei muuteta. Ristiriita olisi kuitenkin hyvä saada poistetuksi 
tulevissa standardiversioissa. 
 
2.4 Koko oven U-arvon laskenta 
 
Standardin [2] mukaan koko oven U-arvo lasketaan kaavan (3) avulla. 
 

∑∑
∑ ∑∑

+

Ψ++
=

gf

ggggff
D AA

lUAUA
U  (3) 

 
missä Af = karmiprofiilin pinta-ala, m2 
 Uf = karmiprofiilin U-arvo, W/(m2K) 
 Ag = oven paneeliosan pinta-ala, m2 
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 Ug = oven paneeliosan U-arvo, W/(m2K) 
 lg = karmiprofiilin ja paneeliosan välinen pituus, m 
 Ψg = karmiprofiilin ja paneeliosan välinen viivamainen lisäkonduktanssi, W/(mK). 
 
Paneeliosan U-arvo voidaan laskea suoraan standardin [4] mukaisesti. Karmin U-arvo sekä 
karmin ja paneeliosan välisen liitoksen viivamainen lisäkonduktanssi määritetään kaksiosaisen 
laskennan avulla. Ensimmäisessä vaiheessa paneeliosa korvataan kokonaan lämmöneristelevyllä 
(λ = 0,035 W/(mK)). Toisessa vaiheessa lasketaan lämpöhäviö todellisen rakenteen läpi. Nämä 
kaksi tapausta on esitetty kuvassa (2). 
 

  
Kuva 2. Karmin U-arvon sekä karmin ja paneeliosan välisen kylmäsiltatermin määrittämiseksi 
muodostettavat laskentamallit. Vasen: Karmin U-arvon määrittäminen. Oikea: Karmin ja 
paneeliosan välisen kylmäsiltatermin määrittäminen. [3]. Mallinnetuissa rakenteissa 
lämmöneristelevy laitettiin alkamaan oven paneeliosan kohdalta (ei kuvaa). 
 
Karmin U-arvo lasketaan kaavalla (4), joka liittyy kuvan (2) mukaiseen vasemmanpuoleiseen 
laskentamalliin. 
 

f

pp
D

f
f b

bUL
U

−
=

2

 (4) 

 
missä Lf

2D = lämpövirta koko lämmöneristepaneelirakenteen läpi yhden kelvin-asteen 
     lämpötilaerolla, W 
 Up = lämmöneristepaneelin U-arvo, m 
 bp = lämmöneristepaneelin leveys rakennetta edestä päin katsottaessa, m 
 bf = karmin leveys rakennetta edestä päin katsottaessa, m. 
 
Karmin ja ovipaneelin välinen viivamainen kylmäsilta lasketaan kaavalla (5) (Kuva (2) oikea). 
 

ggff
D

g bUbUL −−=Ψ Ψ
2  (5) 

 
missä LΨ

2D = lämpövirta koko todellisen rakenteen läpi yhden kelvin-asteen lämpötilaerolla,  
     W. 
 
Sisäpinnan pintavastus on ollut laskennassa 0,13 m2K/W ja ulkopinnan pintavastus 0,04 m2K/W. 
Lämmönsiirto sisä- ja ulkopintojen onteloissa on laskettu standardin SFS-EN ISO 10077 
mukaisesti, käyttäen hieman tuulettuvissa onteloissa ontelon tehollisen lämmönjohtavuuden 
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kaksinkertaista arvoa. Pintavastusten paikallinen kasvattaminen [3, liite B] arvioitiin 
vaikutukseltaan niin pieneksi, että se jätettiin pois laskelmista. 
 
3. Eri tekijöiden vaikutuksista ovien U-arvoon 
 
Lopullisten ovimallien tulee toteuttaa samanaikaisesti vaatimukset muun muassa lämmön- ja 
ääneneristyksestä sekä palonkestosta ja mekaanisesta kestävyydestä. Näin ollen tuotteen 
valmistajan on tarpeen pystyä kontrolloimaan eri osatekijöiden optimointia.  
 
Tehdyt laskelmat ovat osa ovien valmistajan T&K-prosessia, eikä yksityiskohtaisia tuloksia 
esitetä tässä yhteydessä.  
 
3.1 Eri lämpökatkotyyppien tehollinen lämmönjohtavuus 
 
Lämmön johtumismatkan pidentäminen hidastaa lämmön kulkua uritetun teräsosan läpi ja näin 
ollen pienentää uritetun teräsosan tehollista lämmönjohtavuutta. Urituksen vaikutus riippuu sekä 
urien lämpövirran suuntaan poikittaisesta leveydestä, urien lukumäärästä sekä kannaksen 
pituudesta, mutta myös urien lämpövirran suuntaisesta etäisyydestä toisiinsa nähden. 
 
Kaavan (2) perusteella tehollisen lämmönjohtavuuden arvo on suoraan verrannollinen sekä 
lämpövirran tiheyteen että rakenteen paksuuteen. Ehjä teräs johtaa lämpöä huomattavasti 
paremmin kuin uritettu osuus. Näin ollen laskennasta saatu uritetun teräsprofiilin tehollinen 
lämmönjohtavuus λeff kasvaa karmin paksuuden kasvaessa, vaikka lämpövirta osan läpi 
pysyisikin lähes samana. Toisin sanoen ehjän teräsosan pidentäminen ei juuri kasvata sen 
lämmönvastusta, vaan suurin vaikutus teräsosan teholliseen lämmönjohtavuuteen on siihen 
tehdyllä urituksella. 
 
Uritetun teräsosan tehollinen lämmönjohtavuus tippuu ehjän teräksen arvosta 50 W/(mK) tasolle 
2…11 W/(mK) urituksen tyypistä riippuen. 
 
3.2 Ovien rakenteellisista ratkaisuista 
 
Kaavan (3) mukaisesti oven lämpöhäviöt muodostuvat oven paneeliosan lämpöhäviöistä (UgAg), 
karmien sekä välijäykisteiden lämpöhäviöistä (UfAf) sekä paneeliosan ja profiilien välisestä 
viivamaisesta kylmäsillasta (Ψglg). Eri osien lämpöhäviöt lasketaan yhteen ja jaetaan koko oven 
pinta-alalle. 
 
Oven paneeliosan U-arvo on tyypillisesti pienempi kuin oven karmien tai välijäykisteiden kohtien 
U-arvo. Tästä syystä oven koolla on selvä vaikutus koko oven U-arvoon. Mitä suurempi ovi, sitä 
enemmän siinä on pienemmän U-arvon paneeliosaa suhteessa karmirakenteiden ja 
välijäykisteiden määrään. Toisin sanoen mitä suurempi ovi, sitä helpompi sen on päästä 
alhaisempiin U-arvoihin pienempään oveen verrattuna. 
 
Samalla pitää kuitenkin muistaa, että yksittäisiä rakennusosia pitää tarkastella myös 
kokonaisuuden kannalta. Jos ajatellaan ovien vaihtoehtona olevan seinää, niin lämpöhäviöt 
suuremman oven läpi saattavat kasvaa pientä ovea isommaksi, vaikka rakenteen U-arvo 
paranisikin. Näin ollen päädytään optimointitehtävään, jossa pitää tuntea muun muassa 
käytettäväksi suunnitellun oven U-arvo pinta-alan funktiona. 
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Oven lämmöneristys on myös tärkeä tekijä koko oven U-arvon muodostumisessa. Mitä paremmin 
lämmöneristetty ovi, sitä pienemmät ovat lämpöhäviöt sen läpi. Toisaalta pelkästä 
lämmöneristyksen kasvattamisesta saatava hyöty pienenee eristepaksuuden kasvaessa, siellä 
lämpöhäviöt rakenteen teräsosien kautta eivät juuri pienene, vaikka niiden pituus kasvaisikin (vrt. 
luku 3.1). Teräsosien kautta tapahtuvat lämpöhäviöt muodostavat siis tietyn perustason oven 
lämpöhäviöille. Koko oven U-arvon pienentäminen edellyttää eri osien optimointia 
kokonaisuuden kannalta järkevällä tavalla. 
 
Lämmöneristekerroksen läpäisevien teräsosien urituksen yhtenä vaihtoehtona on putkiprofiilien 
korvaaminen esimerkiksi C-profiileilla. Tällöin etuna saavutetaan lämpöä johtavien teräsosien 
osittainen poistaminen kokonaan, mutta toisaalta rakenteen lujuutta saatetaan joutua 
kompensoimaan muilla menetelmillä. Tehokkaasti uritetun putkiprofiilin ja C-profiilin käytöllä ei 
alhaisen U-arvon ovissa ole enää suurta eroa lämpöhäviöiden kannalta, vaan valinta voidaan 
tehdä muilla perusteilla. 
 
Teräsprofiilien ainevahvuuden kasvattaminen lisää yksittäisen teräsosan läpi johtuvan 
lämpöenergian määrää, joissakin tilanteissa tällä saatetaan mahdollistaa esimerkiksi tehokkaampi 
uritus tai jopa eri profiilin käyttö. Tällöin muutokset koko rakenteen toteutuksessa kompensoivat 
yksittäisen teräsosan läpi johtuvan lämpöhäviön määrän. 
 
Eri ratkaisuja yhdistelemällä yksilehtisen teräsoven U-arvo alittaa tällä hetkellä voimassa olevan 
lämpimien tilojen ulko-ovien U-arvon vertailuarvon 1,0 W/(m2K.) 
 
4. Yhteenveto 
 
Teräsrakenteisten ovien U-arvon parantamiseen on olemassa useita keinoja. Ovien U-arvoa 
pienentävät profiilien sekä umpiosan lämmöneristys ja lämmöneristyksen lisääminen, 
putkiprofiilien korvaaminen C-profiileilla sekä lämmöneristeen läpäisevien teräsosien uritus sekä 
oven pinta-alan kasvattaminen. Teräsosan läpi johtuvan lämpövirran kannalta uritus muodostaa 
suurimman osan teräsosan lämmönvastuksesta, kun taas teräsosan pituuden kasvattaminen 
lämpövirran suunnassa ei juuri pienennä lämpövirtaa teräksen läpi. Ehjään teräkseen verrattuna 
putkiprofiilin korvaaminen C-profiililla pienentää oven U-arvoa tehokkaasti, mutta vaikutus on 
sitä pienempi, mitä tehokkaampi uritus teräsosassa ennestään on. 
 
U-arvolaskennan toteutus on standardoitu, jolloin tulosten vertailtavuus on hyvä. Toisaalta taas 
standardien mukaiset laskentamenetelmät olettavat muun muassa nimellismitat ja materiaalien 
ideaalisen kontaktin, mitkä ovat yksinkertaistuksia todellisuudesta. Myös ovien nurkkien 
kolmiulotteinen lämmönjohtuminen sekä oven ja ympäröivän rakenteen liitoksen vaikutus on 
jätetty tarkastelusta pois. Standardien mukainen laskentamenetelmä voidaan siten nähdä 
tavoitteena yhdistää kohtuullinen laskentatyö sekä riittävän tarkat laskentatulokset. 
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Ulkoilmalla tuulettuvan ryömintätilan ratkaisujen todentaminen 
 
Johan Westö ja Kristian Blomqvist 
Yrkeshögskolan Novia 
 
 
Tiivistelmä 
 
Ulkoilmalla tuulettuvien alapohjien tunnettu ominaisuus on korkea suhteellinen ilmankosteus. 
Ongelman on todettu johtuvan siitä, että ryömintätila on kesäisin liian kylmä. Tässä artikkelissa 
valotetaan ongelmaa tarkastelemalla teoreettisesti sitä, miten sisätilan, ulkotilan ja maanpinnan 
olosuhteet vaikuttavat alapohjan olosuhteisiin. Tämän lisäksi on myös tutkittu, miten alapohjaan 
asennettu lämmönlähde vaikuttaa ilmankosteuteen. Tutkittavana ollut ryömintätila selventää 
myös ryömintätilan kylmyyden problematiikkaa, kun ilmanvaihdon on voitu todeta tuovan 
ryömintätilaan kosteutta kesäaikaan. 
 
1. Johdanto 
 
Maan kosteus muodostaa jatkuvan kosteuslähteen rakennuksen ryömintätilaan. Ulkoilmalla 
tuulettuvassa ryömintätilassa tarkoitus on, että ilmanvaihto kuljettaisi pois sekä kosteuden että 
terveydelle haitalliset aineet (radon). Sen myötä, että rakennuksissa on alettu käyttää entistä 
paksumpaa lattiaeristystä, ovat tuulettuvan ryömintätilan kosteusongelmat myös lisääntyneet [1]. 
Ongelman on aiemmin havaittu johtuvan siitä, että ryömintätila on kesäisin liian kylmä [2] [3] ja 
että ilmanvaihto ei tällaisessa tapauksessa riitä poistamaan kosteutta. Liian korkea suhteellinen 
kosteus (RH) voi taas johtaa mikrobikasvuston syntyyn, mikä puolestaan voi huonontaa 
rakenteiden kestävyyttä ja synnyttää terveydelle haitallisia aineita. Näistä syistä tarvitaan 
toimenpiteitä kosteuden hallintaan tuulettuvissa alapohjissa. 
 
Huolimatta siitä, että tuulettuvan ryömintätilan kosteusongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään, 
niitä esiintyy vielä uudisrakennuksissakin [4]. Siksi tämä tutkimusongelma on edelleen 
ajankohtainen sekä uusissa että vanhoissa rakenteissa. Vaikka uusimmat tutkimukset ovat 
osoittaneet, että kosteusongelma liittyy ensisijaisesti lämpötilaan, niin suomalaiset 
rakennussäännökset (RakMK C2) keskittyvät pääasiassa ryömintätilan riittävän ilmanvaihdon 
varmistamiseen. Näiden tietojen pohjalta tämä tutkimus on keskittynyt tutkimaan 
lämpökuivatuksen vaikutusta yhdessä suositellun höyrynsulun/maaeristeen kanssa lähinnä 
säätöteknisestä näkökulmasta. Työhön sisältyy teoreettisia päätelmiä ryömintätilan toiminnasta 
sekä vertailua todellisessa ryömintätilassa tehdyistä mittauksista saatuun datatietoon.  
 
2. Teoria 
 
Aikaisemmin on esitetty kuva 1:n mallia yhdessä differentiaaliyhtälöiden 1 ja 2 kanssa [3]: 
 

tmuuri(k)maa(k)ap(k) QQQQ
t
TC  +++=
∂
∂

 (1) 

haihdustust gg
t
vV  +=
∂
∂

 

 
missä  C   = ilman lämpökapasiteetti (J/K) 
 T  = lämpötila (K) 
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 Q  = lämpövirrat (W) 
 V  = ryömintätilan volyymi (m3) 
 v  = höyrypitoisuus (g/m3) 
 g  = kosteusvirrat (g/s) (2) 
 
Lämmönlähteen oletetaan mallissa olevan suoraan pohjan runkorakenteen alapuolella ja sen 
vaikutus ryömintätilan ilmaan tapahtuu siksi ap(k)Q  kautta. Kuvasta 1 voidaan yleisesti todentaa, 
että t viittaa tuuletuksen aiheuttamaan virtaukseen. 
 

 
Kuva 1. Ryömintätilamalli, missä indeksi ap viittaa alapohjaan ja indeksit k ja s kuvaavat 
konvektiota sekä säteilyä. 
 
Orgaaninen rakennusmateriaali on pääasiallisesti keskittynyt alapohjaan ja seuraavalla 
teoreettisella päätelmällä pyritään määrittämään, miten alapohjan olosuhteisiin voidaan vaikuttaa. 
 
2.1 Lämpö 
 
Lämpövirtaukset per pinta-alayksikkö voidaan kuvata yhtälöiden 3-5 avulla 
 

)( 21läpikäynti TTUq −=  )( ilmapintakonvektio TTq −−= a  (3, 4) 

)(
1

4
2

4
11

2
1

1
säteily TTq −

−+
= −− ee

s
  (5) 

 
missä  q  = lämpövirtaukset per pinta-alayksikkö (W/m) 
 U  = lämmönläpäisykerroin (W/(m2K)) 
 a  = lämmönsiirtokerroin (W/(m2K)) 
 s  = Stefan-Boltzmannin vakio, 5,67*10-8 W/(m2K4) 

 e  = pintojen emissiivisyys  
 
Yhtälö 5 kuvaa kahden samansuuntaisen pinnan välistä säteilyä ja yhtälöä voidaan edelleen 
linearisoida pisteen ympärillä derivoimalla 1T :llä. 
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Lämpötilan kuvailemiseksi alapohjassa käytetään seuraavaa tasapainoyhtälöä, joka saadaan kuva 
1:stä, kun se on jatkuvuustilassa. 
 

ap(s)elämmönlähdap(k)lattia QQQQ  =+−  (7) 
 
Jakamalla pinta-alalla ja lisäämällä tämän yhtälöihin 3, 4 ja 6 lämpötilojen kanssa antaa 
 

)()()( maaapelämmönlähdlaryömintätiapapapsisälattia TTqTTTTU s −=+−−− aa   (8) 
 
missä  lattiaU  = lämpövirtaus lattian läpi (ilma → alapohja) (W/(m2K)) 
 apa  = konduktiivinen lämmönsiirtokerroin alapohjassa (W/(m2K)) 
 sa  = ekvivalentinen lämmönsiirtokerroin säteilylle (alapohja–maanpinta) (W/(m2K)) 
 
Alapohjan lämpötila voidaan tällöin kirjoittaa muotoon  
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 (9) 

 
joka voidaan yksinkertaistaa muotoon 
 

elämmönlähd4laryömintäti3maa2sisä1ap qkTkTkTkT +++=  (10) 
 

laryömintätiT voidaan samalla tavalla kirjoittaa samanlaiseen muotoon, joka on riippuvainen 
lämpötiloista ulkoT , maaT  ja apT . Tässä tapauksessa oletetaan, että kyseessä on yhtälö 1 vakaassa 
tilassa, jolloin termit vaihdetaan yhtälöihin 3 ja 4. Ratkomalla laryömintätiT  saadaan 
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 (11) 

 
missä  m  = massavirtaus tuuletusilmalle (kg/s) 
 pc  = ilman ominaislämpökapasiteetti, 1,006 kJ/(kgK) lämpötilassa 10 °C 
 maaa  = lämmönsiirtokerroin maan pinnalla (W/(m2K)) 
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 muuriA  = perusmuurin pinta-ala (m2) 
 A  = ryömintätilan pinta-ala (m2) 
 
Samalla tavalla kuin yhtälö 10, voidaan myös yhtälö 11 yksinkertaistaa muotoon 
 

ulko7maa6ap5laryömintäti TkTkTkT ++=  (12) 
 
Viimeiseksi voidaan ratkoa alapohjan lämpötila apT , jolloin saadaan 
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 (13) 

 
Alapohjan lämpötila voidaan täten kirjoittaa painotettuna keskiarvona sisä-, ulko- ja maapinnan 
lämpötiloista sekä yhdellä termillä, joka tulee lämmönlähteestä. 
 
 
2.2 Kosteus 
 
Kosteusvirtaa kuvassa 1 voidaan kuvata käyttämällä tuuletus- ja haihdutusyhtälöitä  
 

)( ulkolaryömintätituuletus vvVg −=   )( laryömintätimaahaihdutus vvAg −= β  (14, 15) 
 
missä  V  = tuuletusvirtaus (m3/s) 
 β  = aineensiirtokerroin (m/s) 
 
Vakaassa tilassa molemmat virtaukset ovat yhtä isoja ja sellaisessa tapauksessa voidaan ratkoa 

laryömintätiv seuraavalla tavalla: 
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 (16) 

 
Täten voidaan todeta, että myös laryömintätiv  voidaan katsoa painotettuna keskiarvona termeistä ulkov  
ja maav . 
 
2.3 Päätelmät 
 
Tarkastelemalla esimerkkiryömintätilaa missä A  = 88 m2, V  = 53 m3 ja muuriA = 20 m2 (tutkittu 
ryömintätila) voidaan laskea painoarvot yhtälöissä 11 ja 14. Muille termeille voidaan saada 
kelvolliset arvot aiemmin tehdyistä tutkimuksista ja näistä on tehty yhteenveto taulukossa 1. 
 
Taulukko 1. Vakioarvot. 
Vakio Arvo Lähde 
Ulattiasisäilma–alapohja (20 cm mineraalivilla) 0,2 W/(m2K) [5] 
Umuuriulkoilma–ryömintätilan ilma (muuri 30 cm betonia) 2,5 W/(m2K) [5] 
ε rakennusmateriaaleille 0,9 [5] 
αap alapohjassa 2,3 W/(m2K) [3] 
αmaa maanpinnassa 1,5 W/(m2K) [6] 
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Αs (T1 = 11 °C och T2 = 10 °C) 4,2 W/(m2K)  
β (koskee kosteaa maanpintaa) 0,0012 m/s [6] 
ρ ilma 10 °C 1,246 kg/m3 [5] 
Cp ilma 10 °C 1,006 kJ/(kgK) [5] 
Ilmanvaihto, air change per hour (ach) 1 ach [1] 

 
Annettujen arvojen perusteella saadaan seuraavat painoarvot 
 

KmW 62,5
070,0894,0036,0 2

elämmönlähd
ulkomaasisäap

qTTTT


+++=  (17) 

maaulkolaryömintäti 88,012,0 vvv +=  (18) 
 
Painoarvojen täsmälliset arvot ovat esimerkkiriippuvaisia, mutta suuruusluokaltaan ne edustavat 
tyypillisiä ryömintätilojen arvoja ja tämä mahdollistaa seuraavat yleiset päätelmät: 

• Maan lämpötila vaikuttaa alapohjan lämpötilaan selvästi eniten. Muiden painoarvojen 
suuruuksista voidaan todeta, että ilman lämmönlähdettä lämpötilaero alapohjan ja 
maanpinnan välillä on harvoin enemmän kuin 1 – 2 °C. Alapohjan lämpötila voidaan tästä 
syystä helpoiten nostaa kesäaikaan eristämällä maanpintaa, kun tämä merkittävästi 
vähentää maan lämmönvastusta. 

• Alapohjan ja maanpinnan lämpötilaeron nostamiseksi 1 °C:lla lämmönlähteen täytyy 
tuottaa n. 5 – 6 W/m2. 

• Jos maanpinta on kostea, siitä seuraa, että höyrypitoisuus ryömintätilan muissa osissa tulee 
olemaan hyvin lähellä maanpinnan kylläistä höyrynpitoisuutta. 

 
Riippuen siitä, miten eri painoarvot yhtälöissä 17 ja 18 lasketaan, voidaan tehdä myös seuraavat 
päätelmät: 

• Perusmuurin eristäminen vähentää ulkoilman lämpötilan merkitystä. Kuitenkin, mikäli 
ainoastaan perusmuuri eristetään, siitä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä ellei myös 
maanpintaa ole eristetty. 

• Paksumpi lattiaeriste vähentää sisätilan lämpötilan merkitystä. 
• Maanpinnan lämpötilan painoarvoa voidaan tehokkaasti vähentää pienentämällä joko 

maanpinnan tai alapohjan emissiivisyyttä. 
• Ryömintätilan höyrypitoisuus voidaan saada ulkoilman höyrypitoisuuden tasolle, jos 

maanpinta on joko kuiva tai varustettu höyrynsululla.  
 
3. Ongelman kuvaus ja ratkaisut 
 
Rakennusmateriaalien alin arvo LIM-käyrillä (Lowest Isopleth for Mould) on n. 75 – 80 % RH 
[7]. Tämän arvon on katsottu olevan raja-arvo biologisen kasvuston välttämiselle. Kostea 
maanpinta oletetaan sisältävän n. 95 %:n RH:n [8], eivätkä pienet lämpö- ja kosteuserot, joiden 
on yllä todettu vallitsevan tällaisissa tapauksissa, riitä alapohjan RH:n laskemiseen raja-arvoon 
75 %. Tästä johtuen maanpinnan tulee joko pysyä kuivana, sitä on varustettava höyrynsululla tai 
lämpötila- ja konsentraatioerojen täytyy kasvaa.  
 
Perinteisesti on ajateltu, että ilmanvaihdon tulee kuljettaa kosteus ulos ryömintätilasta ja pitää 
täten rakenteet kuivana. Tämä edellyttää, että vallitsevat olosuhteet sallivat kosteuden 
kulkeutumisen ryömintätilasta ulos ja että tämä virtaus on suurempi kuin alla olevasta maasta 
nousevan kosteuden määrä. Ilmanvaihdon edellytyksiä voidaan parantaa nostamalla ryömintätilan 
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lämpötilaa samalla kun hyvä salaojitus talon ympärillä sekä höyrynsulku pienentävät alla olevan 
maan kosteuskuormitusta. 
 
Koska alapohjan lämpötila on vahvasti sidoksissa maanpinnan lämpötilaan, niin tämä on tärkein 
vaikuttava tekijä siinä, miten nopeasti ryömintätila lämpenee. Lämpenemistä voidaan nopeuttaa 
kasvattamalla maanpintaan kohdistuvaa lämpövirtaa lämmönlähteellä tai pienentämällä 
maanpinnan lämpökapasiteettia eristyskerroksella. Jos maanpinta on suojaamaton ja kostea, 
vaikuttaa haihtuminen lämpenemiseen negatiivisesti, sillä haihtumisella on viilentävä vaikutus. 
 

 
Kuva 2. Pohjapiirustus johon on merkitty järjestelmän mittauspisteet ja toimilaitteet. 
 
4. Tiedonkeruu ja tutkimuskohde 
 
Teorian ja todellisuuden vertailemiseksi on kerätty mittausdataa testitalosta, joka on varustettu 
ohjaus- ja valvontajärjestelmällä [9]. Järjestelmä mittaa ilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta 
sisätiloissa, ulkotiloissa sekä ryömintätilassa (alapohja) viidessä eri pisteessä, ohjaa neljää 
ilmastointiluukkua, kahta tuuletinta ja lämmön lisäämistä lämmönlähteen (lämpökaapeli) avulla. 
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Mittauspisteiden ja toimilaitteiden paikat näkyvät kuvasta 2 ja niiden avulla pystytään 
seuraamaan vuoden aikana ilmanvaihdon kautta kulkevan kosteuden kulkusuuntaa sekä 
arvioimaan lisälämmönlähteen vaikutusta. Tutkittavana oleva ryömintätila on lisäksi jaettu 
kahteen osaan (syy: lisärakennettu siipi), joista uudessa osassa maanpinta on varustettu 
höyrynsululla (vanhentumaton rakennusmuovi), ja toisessa on avoin maapinta (multa/savi). 
 
Taulukko 2. Kohdekeskeiset arvot tutkitetulle ryömintätilalle. 
Parametri Arvo 
A ryömintätilan pinta-ala ilman että kellari ja perustukset on otettu huomioon 88 m2 

Amur muurin pinta-ala joka rajoittuu ulkoilmaan 20 m2 
V volyymi laskettuna 0.6 m:n keskikorkeudella 53 m3 

 
Höyrynsulku, joka peittää maata ryömintätilan toisessa osiossa, on asennettu 28.3.2013. Samassa 
yhteydessä lämpökaapelin nimellistehoa kasvatettiin 750 W:iin. Käytännössä järjestelmä vie 
kuitenkin ainoastaan n. 500 W joka vastaa n. 7,5 W/m2 lämmitetyllä alueella. Lämpökaapeli ei 
kata koko ryömintätilan alaa, sillä talon kaukolämpöputket toimivat paikoittain jatkuvana 
lämmönlähteenä. Dataa on kerätty kahdessa jaksossa, joista ensimmäinen kesti koko vuoden 
2011 ja toinen jakso on alkanut 1.1.2013 ja jatkuu edelleen. 
 
5. Tulokset 
 
Kerätty data osoittaa, että tutkitussa ryömintätilassa on jatkuvasti korkeat RH-arvot ja että 
vaihtelut järjestelmän antureiden välillä ovat suuria (kuva 3). Syy näille vaihteluille löytyy 
kaukolämpöputkista, jotka toimivat paikallisena lämmönlähteenä ja aiheuttavat ryömintätilassa n. 
2 °C:n lämpötilavaihteluita. Maanpinnan on todettu myös olevan näillä alueilla kuivempi ja se 
auttaa myös alentamaan RH:ta. RH:n mitatut korkeat maksimiarvot viittaavat siihen, että 
ilmanvaihto ei kuljeta tarpeeksi tehokkaasti ulos maasta tulevaa kosteutta.  
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Kuva 3. Mitatut RH:n keski-, min- ja max-arvot alapohjassa vuonna 2011 (24 tunnin liukuva 
keskiarvo). 
 
Kosteusvirran suuruuden ja suunnan arvioimiseksi laskettiin koko vuodeksi nettokosteusvirta. 
Kun ryömintätilassa oletettiin olevan jatkuva 1 ach:n (53 m3/h) ilmanvaihtovirtaus joka vastaa 4,4 
m3 viidessä minuutissa. Tämä on oleellinen tieto koska ohjaus- ja valvontajärjestelmä kerää dataa 
viiden minuutin keskiarvoilla kaikille antureille. Ulkoilman- ja keskiarvohöyrynpitoisuuksien 
erotuksella voidaan näin ollen arvioida kosteusvirtoja viiden minuutin ajanjaksoille.  
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Kuva 4. Kumulatiivinen kosteusvirta ulos ryömintätilasta vuonna 2011. Laskettu jatkuvan 
ilmanvaihdon (1 ach) sekä ryömintätilan höyrypitoisuuden keskiarvon (mitattu alapohjassa) ja 
ulkoilman höyrypitoisuuden mitatun erotuksen mukaan. 
 
Kun kosteusvirrat lasketaan kumulatiivisesti mitatuista arvoista vuodelle 2011, saadaan käyrä, 
joka on esitetty kuvassa 4. Käyrän laskeva suunta kesäkuusta syyskuuhun tarkoittaa, että 
nettokosteusvirta kulkee väärään suuntaan, ts. sisälle ryömintätilaan. Ryömintätila ei siis pysty 
pitämään yllä tarpeeksi korkeaa lämpötilaa, jotta ilmanvaihto toimisi niin kuin on ajateltu. 
 
Yhtälöstä 17 käy ilmi, että järjestelmän lämmönlähteen, teholtaan n. 7,5 W/m2, pitäisi pystyä 
nostamaan alapohjan lämpötilaa n. 1,3 °C. Kuva 5 esittää mitatut askelvasteet kytkemishetken 
jälkeen lämpötila-antureilla ja niistä voidaan todeta, että lämpötila nousee 1,4 – 1,8 °C. Mitattu 
lämpötilakorotus alapohjassa täsmää siis suuruusluokaltaan hyvin edellisessä kappaleessa 
esitettyyn teoriaan. Kuvassa on myös esitetty miten ulkoilman lämpötila vaihtelee samaan aikaan. 
Kun muiden vaikuttavien tekijöiden oletetaan tässä tapauksessa olevan vakioarvoja kyseisenä 
ajankohtana, niin voidaan tarkastella, millä tavalla ulkoilman lämpötila vaikuttaa suoraan 
ryömintätilan lämpötiloihin. Vertailusta käy ilmi, että ulkoilman lämpötilan lasku 5 °C:lla johti 
alapohjan lämpötilan laskuun n. 0,5 °C:lla. Tämä vastaa ulkoilman lämpötilan painoarvoa 
yhtälössä 17 suuruusluokalla 0,1 ja osoittaa, että teoreettisesti johdetut painoarvot ovat oikeassa 
suhteessa toisiinsa. 
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Kuva 5. Askelvaste lämpökaapelin on asennusajankohtana (2013). 
 
Nykyisen lämpötilan ja höyrypitoisuuden vallitessa 1,4 – 1,8 °C:n lämpötilan nousu johtaa n. 10 
% RH:n laskuun. Kuvassa 6 näkyy selvästi, miten RH arvot laskevat välittömästi 10 % 
kytkemisen jälkeen ja jatkavat sen jälkeen laskua hitaammassa tahdissa. Jatkuva hidas lasku on 
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seurausta siitä, että maanpinta kuivuu vähitellen ja että haihtumisnopeus pienenee. Erot 
antureiden 5 sekä 1 ja 3 välillä johtuvat siitä, että anturi 5 on sijoitettu höyrynsululla varustettuun 
osioon. Höyrynsulun vuoksi yhtälössä 18 maanpinnan painoarvo pienenee samalla kun ulkoilman 
painoarvo kasvaa. Höyrypitoisuus tässä osiossa on siis lähempänä ulkoilman höyrypitoisuutta ja 
RH voi siten laskea alemmas kuin osiossa, jossa maanpinta on avoin. 
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Kuva 6. RH ennen ja jälkeen lämmönlähteen kytkemistä ja lämpökaapelin asentamista (2013). 
 
6. Yhteenveto 
 
Ryömintätilan lämpötilalle ja höyrypitoisuudelle annettujen differentiaaliyhtälöiden mukaan on 
johdettu yhtälöitä, jotka kuvaavat, miten nämä alapohjassa esiintyvät suuruudet ovat riippuvaisia 
sisätilan, ulkoilman ja maanpinnan olosuhteista. Tehdyt laskelmat osoittavat, että kostea 
maanpinta ryömintätilassa aiheuttaa alapohjan RH-pitoisuuksien nousun yli raja-arvon 75 %. 
Pohjan kuivana pitämiseksi kosteusvirta ulos ryömintätilasta tulee olla suurempi kuin maasta 
tuleva kosteuslisä. Tutkitussa ryömintätilassa näin ei ollut; syynä tähän oli sekä kostea maa että 
ryömintätilan liian hidas lämpeneminen kesäaikana. 
 
Niiden painoarvojen kokoluokkia, jotka on määritelty kuvaamaan alapohjan olosuhteiden 
reagointia, on myös verrattu mitattuun dataan. Vertailu osoittaa, että alapohjan alle sijoitetun 
lämmönlähteen tehokkuuden voi ennustaa varsin hyvin ja myös, että ulkoilman lämpötilan 
vaikutus on mittaluokaltaan oikein. Johdetut yhtälöt antavat mahdollisuuden ennustaa erilaisten 
toimenpiteiden vaikutusta. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi perusmuurin eristäminen ja 
höyrynsulkujen sekä lämmönlähteen asentaminen. 
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Kuivumiskykytarkastelu betonirakenteisten lattioiden 
muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin 
 
Hanna Keinänen 
Vahanen Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Uusista materiaaleista sisäilmaan haihtuu aina ominaispäästöjä ja päällystemateriaalit voivat 
myös vaurioitua käytön tai rakentamisen aikana. Päällystevaurioiden aiheuttajia ovat vesi/kosteus 
ja korkea pH. Mikäli kosteus on tai on ollut liian korkea (> n. 85 % RH), päällystemateriaali voi 
vaurioitua ja jo vaurioituneesta materiaalista voi aiheutua sisäilmahaittaa, vaikka kosteus 
poistuisikin. Päällystemateriaalin vaurioitumiseen vaikuttaa lisäksi myös käytetyn materiaalin 
ominaisuudet, mm. kosteudensietokyky sekä se, kuinka kauan kosteusrasitus on kestänyt. 
Päällystevaurion arvioinnissa kosteusmittaukset, kosteustekniset tarkastelut ja aistinvaraiset 
havainnot ovat tärkeitä, koska vielä ei tunneta kaikkia pintarakenteista haihtuvia yhdisteitä, jotka 
normaalista poikkeavina pitoisuuksina voivat aiheuttaa oireilua tilojen käyttäjille. Rakenteen 
kuivumiskykyyn päällystämisen jälkeen vaikuttaa merkittävästi rakennetyyppi, käytetyt 
materiaalit ja vesihöyrynläpäisevyys. Rakenteen kuivumiskykyä päällystämisen jälkeen voidaan 
arvioida mittauksin, kokemusperäisesti ja laskennallisesti, mikäli käytettyjen materiaalien 
ominaisuudet tiedetään riittävän tarkasti. Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden 
kuivumiskykytarkastelun tavoitteena on arvioida päällysteen alla liimatilassa korkein 
kosteuspitoisuus rakenteen elinkaaren aikana.  
 
1. Johdanto 
 
Rakennusten sisäilmaselvitysten yhteydessä, erityisesti nuorissa rakennuksissa, törmätään usein 
tilanteeseen, jossa rakennusvaiheessa betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden asennus 
epäillään aloitetuksi liian kostealle betonialustalle. Rakennuksen käyttöönoton jälkeen tilojen 
käyttäjillä on mahdollisesti alkanut esiintyä sisäilmahaittaan viittaavaa oireilua. 
 
Betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden vaurioiden selvittämisen hyväksi yhteiseksi 
tutkimustavaksi on laadittu ohje, joka sisältää kokonaisuuden tarkastelun 

• toimintamalleista, kosteusmittausten ja aistinvaraisten havaintojen käytöstä 
• VOC-yhdisteiden (=Volatile Organic Compound, haihtuvat orgaaniset yhdisteet) 

näytteidenotto- ja analyysimenetelmien yhdenmukaistamisesta 
• viitearvoista 
• VOC-yhdisteiden kokonaismäärän (TVOC) käytöstä ongelmien arvioinnissa 
• yksittäisten yhdisteiden merkityksestä 

 
Tutkimustapaohjeeseen on koottu aineistoa Työterveyslaitoksen Eero Palomäen aloitteesta 10.1. 
– 26.9.2012 järjestetyissä viidessä työpajassa, joihin osallistui eri tutkimustahoja ja alan 
asiantuntijoita. Työryhmän tavoitteena oli saada koottua kokemuspohjaisen tiedon perusteella 
toimiva ohje hyvistä tutkimustavoista lattiapäällysteiden aiheuttamien sisäilmahaittojen 
selvittämiseksi. Työryhmän tuloksista sekä soveltuvista tutkimuksista muodostui 
Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen opinnäytetyö ”Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 105



lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin” [1]. Työryhmän tuloksia ja ohjeen 
sisältöä on esitetty aiemmin Vaasan sisäilmapajassa 2012 ja Sisäilmastoseminaarissa 2013. 
 
Tämä kuivumiskykytarkastelu betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden korjaustarpeen 
arviointiin sisältää tutkimustapaohjeen [1] mukaista tarkastelua keskittyen välipohjarakenteen 
kuivumiskyvyn tarkasteluun eri pintamateriaalien ja niiden ominaisuuksien vaikutuksesta 
betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden vaurioitumiseen ja kosteuskäyttäytymiseen. 
 
2. Kuivumiskykytarkastelu betonirakenteisten lattioiden 

muovipäällysteiden korjaustarpeen arviointiin 
 
Mattovaurioiden tutkimuksen taustalla on rakennuksen käyttäjien oireilun aiheuttama epäily tai 
normaalista poikkeavat hajut ja/tai rakennuksen ikääntyminen. Tyypillisiä ihmisillä esiintyviä 
VOC-päästöihin liittyviä oireita ovat erilaiset ärsytysoireet, mm. silmä-, nenä-, kurkku- ja iho-
oireet [2]. Näitä oireita voi tulla myös muistakin sisäilman laatua heikentävistä tekijöistä kuin 
päällystevaurioista, mm. mikrobivaurioista ja kuiduista. 
 
Alustaan liimatun päällysteen kunnon tarkastelun tulisi edetä vähitellen tarkentuen ja taustatietoja 
hyödyntäen. Kalleimpia, epätarkimpia ja vaikeimmin tulkittavia VOC-mittauksia 
lattiamateriaalista tulisi tehdä vasta sitten, jos asia ei selviä riittävällä tarkkuudella muilla 
tutkimusmenetelmillä. Rakenteen kosteuden arviointi pintakosteus- ja rakennekosteusmittauksin, 
rakenteen ikä, rakenneratkaisut ja pintarakennetiedot huomioiden antaa hyvän kuvan 
pintarakenteeseen liittyvistä riskeistä, kun tarkasteluun liitetään aistinvarainen arviointi tiloista ja 
päällysteen alta. 
 
Betonirakenteisen lattian muovipäällyste kiinnitetään alustaan liimaamalla. Ennen päällysteen 
asentamista betonin on oltava riittävän kuivaa tietyissä arvostelusyvyyksissä. Betonin suhteellinen 
kosteus muovipäällysteen alla tulisi olla päällystyshetkellä arviointisyvyydellä enintään 85 % RH 
ja betonin ja/tai sen tasoitteen pinnassa sekä 1…3 cm syvyydellä enintään 75 % RH viimeisenkin 
tasoituksen jälkeen [3]. Lattiapäällysteen asentamisen jälkeen syvemmällä rakenteessa oleva 
kosteus tasaantuu kuivempaa pintaa kohden siten, että suhteellinen kosteus betonin 
pinnassa/tasoitteessa kasvaa päällystämisen jälkeen. Nykytietämyksen mukaan useimpien 
liimojen kriittisenä suhteellisen kosteuden raja-arvona pidetään noin 85 % RH, eli suhteellinen 
kosteus päällysteen alla liimassa ei saa nousta yli tämän arvon liiman kovettumisen jälkeen. 
Mikäli suhteellisen kosteuden raja-arvo ylitetään, seurauksena voi olla päällystemateriaalin ja/tai 
mattoliiman kemiallinen hajoaminen ja/tai mikrobikasvu, joista voi aiheutua sisäilmahaittaa 
tilojen käyttäjille. Kosteus muovipäällysteen alla voi olla peräisin rakentamisaikaisen kosteuden 
lisäksi myös mm. maaperän kosteudesta, putkivuodoista tai siivousvesistä. 
 
Rakenteen kuivumiskykyyn päällystämisen jälkeen vaikuttaa merkittävästi rakennetyyppi, 
käytetyt materiaalit ja erityisesti muovipäällysteen vesihöyrynläpäisevyys. 
Rakennepoikkileikkauksessa on kosteusjakauma, joka muuttuu päällystämisen jälkeen ja 
rakenteen kuivuessa tai kastuessa. Rakenteen kuivumiskykyä päällystämisen jälkeen voidaan 
arvioida mittauksin, kokemusperäisesti ja laskennallisesti, mikäli tiedetään riittävän tarkasti 
käytettyjen materiaalien ominaisuudet. Tavoitteena on arvioida päällysteen alla liimatilassa 
korkein kosteuspitoisuus rakenteen elinkaaren aikana. Rakenteet tulisi suunnitella ja toteuttaa 
siten, että niillä on riittävästi kuivumiskykyä, jolloin betonirakenteen suhteellinen 
kosteuspitoisuus laskee rakenteen ikääntyessä. Valitettavan usein tulee vastaan tilanteita, jossa 
päällysteen alla oleva kosteuspitoisuus on noussut korkeaksi useamman vuoden päästä 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 106



rakennuksen valmistumisesta – esim. tapaukset, joissa maanvastaiset rakenteet on päällystetty 
liian vesihöyrytiiviillä materiaalilla. Näissä tilanteissa tulisi arvioida kestääkö kyseinen 
päällystemateriaali pitkäkestoisesti olosuhteita, jos päällysteen alle tasaantuva suhteellinen 
kosteuspitoisuus on esim. välillä 80 – 85 % RH koko pintarakenteen elinkaaren ajan. 
 
2.1 Lattiapäällystemateriaaleja ja niiden ominaisuuksia 
 
Rakennus- ja pintamateriaalien emissiot ovat yksi monista erilaisista sisäilman laatuun 
vaikuttavista tekijöistä. Materiaaliemissioita tulee muistakin pinnoista kun lattioista. 
Vaurioitumattomien materiaalien ominaispäästöjä kutsutaan primääriemissioiksi ja ne voivat olla 
joskus suuriakin. Käytön aikana materiaalit saattavat myös hajota kemiallisesti, jolloin niistä 
vapautuvia emissioita kutsutaan sekundääriemissioiksi. Materiaalien ominaispäästöt pienenevät 
materiaalin vanhentuessa. Täysin emissiovapaita lattioiden muovipäällysteitä ei ole olemassa. 
Suomalaisten materiaalien päästöluokitus eli M1-luokitus on oleellisesti vähentänyt uusien 
materiaalien päästöjä jo vuodesta 1995 lähtien ja siten myös edistänyt vähäpäästöisten 
rakennusmateriaalien kehitystyötä ja käyttöä. 
 
2.1.1 Muovipäällysteet 
 
Lattiapäällystemateriaaleja on monenlaisia ja niiden ominaisuudet eroavat toisistaan 
ominaisuuksien ja materiaalikoostumusten osalta. Tutkimustapaohjeessa on keskitytty alustaan 
liimattaviin mattoihin ja vastaaviin materiaaleihin liimattavina laattoina. Niihin kuuluvat muun 
muassa vinyylipäällysteet, kuten julkisten tilojen ja asuntojen muovimatot ja -laatat. Lisäksi 
markkinoilla on linoleumipäällysteitä, ftalaattivapaita tuotteita sekä kasviöljypehmitinpohjaisia 
tuotteita. 
 
Betonirakenteen pintaan liimattavien päällysteiden vesihöyrynläpäisy- ja kosteudensietokyvyissä 
voi olla huomattavia eroja eri tuotteiden välillä. Vesihöyrynläpäisevyyteen vaikuttaa mm. se, onko 
kyseessä yhtenäinen matto- vai laattapäällyste. Laattapäällysteiden tapauksessa kosteutta poistuu 
laatan alta saumojen kautta tehokkaammin kuin yhtenäiseksi liimatun päällysteen alta [3]. 
Muovimatot voidaan jakaa pehmeisiin kerroksellisiin joustovinyylimattoihin sekä tasa-aineisiin 
(homogeenisiin) muovimattoihin. Joustovinyylimatoissa on usein pehmeä pohjakerros ja 
kulutusta kestävä pintakalvo. [4] Nykyisin markkinoilta löytyy myös muovimattoja, joiden 
pintaan on lisätty tiivis PUR-pinnoite. Nämä ovat yleensä kaikkein tiiveimpiä liimattavia 
päällysteitä. 
 
2.1.2 Mattoliimat 
 
Mattoliimoina käytettiin 80-luvulle asti tyypillisesti liuotinohenteisia liimoja, jotka kestivät 
nykyliimoja korkeampia kosteuspitoisuuksia. Käytännön kokemuksien perusteella korjaustarvetta 
ei havaittu, kun muovipäällysteen alapuolinen suhteellinen kosteus oli alle 90 % RH. 
Vesipohjaisten mattoliimojen käyttöön siirryttiin 90-luvulla mattoasentajien liuotinaltistumisen 
vähentämiseksi. Vuoteen 1995 asti mattoliimoissakin käytettiin pehmittiminä ftalaatteja. Vuonna 
1997 mattoliimoille alettiin myöntää myös M1-luokituksia. 2000-luvulla alettiin vähitellen 
luopua helposti haihtuvista orgaanisista liuotinlisistä. 
 
Mattoliimoilla on vaatimuksia teknisen toimivuuden ja kestävyyden suhteen. Liimalla tulee olla 
hyvä tartunta liimattaviin materiaaleihin ja riittävä tartuntalujuus. Sen täytyy olla hyvin 
levitettävissä ja työstössä tulee olla riittävä avoaika. Markkinoilla on laadukkaita, kestäviä ja 
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vähäpäästöisiä mattoliimoja, mutta niiden käytön yleistymistä on hidastanut hieman hankalampi 
työstettävyys (avoajan lyheneminen) ja korkeampi hinta. [5]. 
 
2.1.3 Tasoitteet 
 
Betonirakenteen pH on noin 13. Tasoitteiden pH on pääsääntöisesti alhaisempi kuin betonin ja 
matala-alkalisten tasoitteiden pH tyypillisesti alle 11. Matala-alkalisten tasoitteiden käyttö 
pienentää riskiä lattiapäällysteen ja liiman hajoamiselle alkalisen kosteuden vaikutuksesta ja sen 
aiheuttamien sekundääripäästöjen syntymiselle. 
 
Päällystettyjen betonilattioiden emissiotutkimuksessa selvitettiin, että jo pelkkä alkalinen 
ympäristö riittää kemiallisten emissioiden lisääntymiselle tutkimuksessa testatuissa tapauksissa 
[6]. Mattoliiman akrylaattikopolymeerien hajoamiselle kriittinen pH-alue on 11 – 13 [7] ja [8]. 
Lattiapäällysteen vaurioituminen tarvitsee alkalisen ympäristön lisäksi riittävästi kosteutta; 
matala-alkalisten tasoitteiden käyttö pienentää vaurioriskiä erityisesti rajatapauksissa, kun 
suhteellinen kosteuspitoisuus on lähellä kriittistä kosteuspitoisuuden raja-arvoa (n. 85 % RH). 
 
2.1.4 Vesihöyrynläpäisevyyksiä 
 
Tyypillisesti kulutuskestävyys vaikuttaa muovipäällysteen vesihöyrynläpäisevyyteen. Julkisten 
tilojen muovipäällysteillä on tiiviistä rakenteestaan johtuen erityisen hyvä kulutuksenkesto ja 
alhaiset emissiot, jotka ovat tyypillisesti reilusti alle M1-luokan vaatimusten, ja pintakäsittelystä 
johtuen hyvä siivottavuus alhaisilla kemikaalimäärillä. Vesihöyrynläpäisevämmällä asuntojen 
muovimattopäällysteellä on yleensä heikompi kulutuksenkestävyys, koska siinä on enemmän 
täyteaineita. Linoleumimatot ovat pääsääntöisesti vesihöyrynläpäisevämpiä kuin muovimatot. 
 
Linoleumimattoja on korvattu puhdistettavuusongelmien vuoksi tyypillisesti PUR-pintaisilla 
muovimattopäällysteillä. Uusien, 2010-luvulla valmistettujen linoleumimattojen pintaan on usein 
lisätty myös PUR- tai akrylaattikäsittely parantamaan pinnan kestävyyttä, puhdistettavuutta ja 
samalla myös pienentämään pintaemissioita. [9]. Osalla linoleumimatoista on nykyisin myös M1-
luokitus. Nykyisin valmistetaan edelleen myös perinteisiä linoleumimattoja ilman pintakäsittelyä. 
Vesihöyrynläpäisevyydet vaihtelevat tuotekohtaisesti ja esimerkiksi PUR-pinnoitteella 
linoleumimaton päällä on vaikutusta vesihöyrynläpäisevyysominaisuuksiin. Tuotteiden 
vesihöyrynläpäisevyydet ja testiselostukset ovat yleensä saatavilla pyydettäessä 
materiaalitoimittajilta. 
 
Taulukkoon 1 on koottu eri lähteistä saatuja eri lattiapäällysteiden ja muiden materiaalien 
vesihöyrynläpäisevyyksiä. Vesihöyrynläpäisevyyksissä on toki tuotekohtaisia eroja, eli esitetyt 
arvot ovat tyypillistä suuruusluokkaa ko. tuoteryhmille. Suuruusluokkatiedot perustuvat 
Tampereen teknillisen korkeakoulun kosteusvirtatutkimukseen [10], tuotevalmistajilta saatuihin 
tietoihin sekä Vahanen Oy:n laboratoriossa tehtyihin vesihöyrynläpäisevyyskokeisiin. 
 
Taulukko 1. Eri tuoteryhmien vesihöyrynläpäisykertoimet W [kg/ m2sPa]. 
Tuote Kerrospaksuus [mm] Vesihöyrynläpäisykerroin W [kg/m2sPa] 
linoleumimatto 2 35*10-12 
joustovinyylimatto 2 25*10-12 
julkisten tilojen muovimatot 2 10*10-12 
tiivispintaiset muovimatot 2 5*10-12 
mattoliima 0,2 90*10-12 
pohjusteaine (primeri) 0,05 500*10-12 
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sementtipohjaiset tasoitteet 10 280 … 700*10-12 
sementtilaastit 10 205 … 1035*10-12 
betoni yleensä 100 8 … 255*10-12 
betoni (K30) 100 20*10-12 
PE höyrynsulkumuovi 0,2 2*10-12 

 
2.2 Betonirakenteen kuivuminen 
 
Betonirakenteen kuivumiseen vaikuttaa oleellisesti rakenteen paksuus ja kuivumissuunta, 
olosuhteet sekä betonilaatu. Tuoreen betonin huokosilman suhteellinen kosteus on 100 % koko 
betonin paksuudella. Betonimassan kovettuessa osa betonin valmistamiseen käytettävästä vedestä 
sitoutuu ja osa haihtuu ilmaan, jolloin huokosilman suhteellinen kosteus laskee yleensä tasolle 
90 – 98 % RH betonilaadusta riippuen. Kovettumisen jälkeen betoniin jää vielä ylimääräistä 
kosteutta, joka ajan kuluessa (yleensä vuosia) haihtuu betonin saavuttaessa tasapainokosteuden 
ympäristön kanssa. Betonin kuivuminen on siis sitoutumiskuivumista ja haihtumiskuivumista. 
 
Betonin kuivumisen alkuvaiheessa, kun suhteellinen kosteus on yli 97 % RH, kosteutta siirtyy 
pääosin kapillaarisesti eli nesteenä rakenteen sisäosista kohti pintaa, josta sitä haihtuu. Pinta 
kuivuu kuitenkin suhteellisen nopeasti alle 97 % RH, jolloin kosteuden kapillaarinen siirtyminen 
betonin pintaosassa estyy ja kosteuden ainoaksi siirtymismuodoksi pintaosassa jää diffuusio. 
Kosteuden siirtyminen diffuusiolla eli vesihöyrymuodossa on huomattavasti hitaampaa kuin 
kosteuden siirtyminen kapillaarisesti. Kuivuminen siis hidastuu koko ajan haihtumisrintaman 
siirtyessä syvemmälle betonirakenteeseen, kunnes kosteuden siirtymistä rakenteessa tapahtuu 
ainoastaan diffuusiolla. Kuivumista tapahtuu niin kauan kun rakenteen sisällä sekä rakenteen ja 
ympäristön välillä on kosteuspitoisuusero. Betonin vesihöyrynläpäisevyyteen vaikuttaa mm. 
betonilaatu, betonin kosteus ja lämpötila. Esimerkiksi mitä alhaisempi vesisementtisuhde 
betonilla on, sitä tiiviimpää betoni on ja sitä hitaammin se läpäisee vesihöyryä. [4]. Betonin 
laadun kannalta hidas kuivuminen on tavoiteltavaa, mutta se ei aina ole työmaa-aikataulullisista 
syistä mahdollista. Tällöin joudutaan käyttämään nopeammin kuivuvia betonilaatuja. 
 
Betonirakenteen kuivuminen hidastuu, kun pintaan asennetaan lattiapäällyste. Rakenteen 
päällystämisen jälkeen kuivumiskykyyn vaikuttavat oleellisesti käytetyn päällysteen 
vesihöyrynläpäisevyysominaisuudet. Tavanomaisen homogeenisen muovimaton tapauksessa on 
havaittu, että muovimaton alapuolinen kosteuspitoisuus liimassa alenee betonisen 
välipohjarakenteen tapauksessa päällysteen läpi tyypillisesti 2,5 – 5 % RH-yksikköä vuodessa [4]. 
 
Alapohjarakenteiden osalta betonirakenteen kuivumiseen vaikuttaa oleellisesti lisäksi maaperästä 
siirtyvän kosteuden määrä. Alapohjarakenteessa kosteuspitoisuuden aleneminen tulee arvioida 
aina tapauskohtaisesti. 
 
2.3 Esimerkki kuivumiskykytarkastelusta 
 
Kuivumiskykytarkastelun tarkoituksena on arvioida massiivisen betonisen välipohjarakenteen 
kuivumiskykyä kun sama rakenne päällystetään PUR-pintaisella tiiviillä muovimatolla tai 
vaihtoehtoisesti tavanomaisella linoleumimatolla. Tarkastellun betonirakenteen kosteusjakauman 
mallinnus tehtiin WUFI Pro -ohjelman versiolla 4.1. Laskennassa lähtötietona käytettiin sisäilman 
lämpötilalle keskiarvoa + 21 ºC ja suhteelliselle kosteudelle keskiarvoa 50 % RH. Olosuhteet 
vaihtelivat vuodenaikojen mukaan. Nämä olosuhteet valittiin, koska haluttiin tarkastella 
betonirakenteen kuivumista normaalitilannetta hieman epäedullisemmissa olosuhteissa, jotta 
laskentatulos olisi varmalla puolella. Todellisuudessa normaalitilanteessa sisäilman suhteellinen 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 109



kosteuspitoisuus on tyypillisesti alhaisempi kuin laskentatapauksessa. Laskentatapaus kuvaa 
tilannetta, jossa sisätiloissa on kosteuslisää aiheuttavaa toimintaa. Lähtötilanteessa rakenteen 
jokaisen rakennekerroksen kosteus- ja lämpötilajakaumat oletettiin vakioiksi (lämpötila + 20 °C 
ja suhteellinen kosteus 90 % RH). Lähtötilanteen kosteusjakauma oletettiin tasaiseksi, koska 
haluttiin tarkastella, miten rakennepoikkileikkauksen kosteusprofiili muuttuu testivuosien aikana. 
 
Tarkasteltava rakennetyyppi ylhäältä alaspäin lueteltuna on muovimattopäällyste, mattoliima, 
tasoite 2 mm, pohjustusaine (primeri) ja välipohjan runkobetoni 300 mm. Tarkasteltavaksi on 
valittu todellisessa kohteessa oleva rakenne, jonka suhteellinen kosteus tiedettiin riittävän 
tarkasti, minkä perusteella pystyttiin arvioimaan laskennallisen tarkastelun luotettavuutta. 
Kuvissa 1 – 6 on esitetty 15 vuoden laskentatulos päällysteen alapinnassa sekä koko rakenteen 
poikkileikkauksen kosteusprofiili lähtötilanteessa, viiden vuoden kuluttua, 10 vuoden kuluttua 
sekä 15 vuoden kuluttua. 
 

  
Kuvat 1 ja 2. Mallinnustulokset suhteellisesta kosteudesta rakenteen sisäpinnassa (yhtenäinen 
viiva) ja päällysteen alapuolella (katkoviiva) 15 vuoden tarkastelujaksolla. Vasemmassa kuvassa 
lattiapäällysteenä on muovimatto ja oikeassa kuvassa linoleumimatto. X-akselilla on aika 
vuosissa (ks. vuosisyklit) ja y-akselilla suhteellisen kosteuden lukema [% RH]. 
 

  
Kuvat 3 ja 4. Mallinnustulokset rakenteen poikkileikkauksen suhteellisen kosteuden jakaumasta 
lähtötilanteessa (yhtenäinen viiva) ja viiden vuoden kuluttua päällystämisestä (katkoviiva). 
Vasemmassa kuvassa lattiapäällysteenä on muovimatto ja oikeassa kuvassa linoleumimatto. X-
akselilla on rakennekerroksen paksuus siten, että 0-kohdassa on rakenteen pinta ja oikealle 
rakenteen poikkileikkaus rakennepaksuuksien suhteessa (muovimatto/linoleumimatto, mattoliima, 
tasoite 2 mm, primeri ja betoni 300 mm). Y-akselilla on suhteellisen kosteuden lukema [% RH]. 
Suhteellinen kosteus on korkeimmillaan aivan päällysteen alapinnassa. 
 

2,5v        5v         7,5v      10v       12,5v    15v 2,5v        5v         7,5v      10v       12,5v    15v 
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Kuvat 5 ja 6. Mallinnustulokset rakenteen poikkileikkauksen suhteellisen kosteuden jakaumasta 
10 vuoden kuluttua (yhtenäinen viiva) ja 15 vuoden kuluttua (katkoviiva) päällystämisestä. 
Vasemmassa kuvassa lattiapäällysteenä on muovimatto ja oikeassa kuvassa linoleumimatto. X-
akselilla on rakennekerroksen paksuus siten, että 0-kohdassa on rakenteen pinta ja oikealle 
rakenteen poikkileikkaus rakennepaksuuksien suhteessa (muovimatto/linoleumimatto, mattoliima, 
tasoite 2 mm, primeri ja betoni 300 mm). Y-akselilla on suhteellisen kosteuden lukema [% RH]. 
 
Laskentatuloksien perusteella nähdään selvä ero muovimaton (vesihöyrytiiviimpi pintarakenne) ja 
linoleumimaton (vesihöyryä läpäisevämpi pintarakenne) välillä. Tarkasteluun on valittu 
tiivispintaisen (PUR-pinnoite) muovimaton ja tavanomaisen linoleumimaton 
vesihöyrynläpäisevyydet (taulukko 1). Vesihöyrynläpäisyominaisuudet vaihtelevat 
tuotekohtaisesti eivätkä tulokset ole siten sovellettavissa kaikkien päällysteiden tarkasteluihin. 
 
Laskennassa oletettiin, että tarkastellun välipohjarakenteen alapinta on paljas betonipinta, joka 
mahdollistaa rakenteen kuivumisen tehokkaammin alapinnasta kuin tilanteessa, jossa pinta on 
esimerkiksi maalattu. Käytännössä välipohjarakenteen alapinnassa oleva pinnoite on tyypillisesti 
huomattavasti vesihöyryä läpäisevämpi materiaali kuin lattian muovipäällyste. Laskennallinen 
tarkastelu kuvaa teoreettista tilannetta tarkastellusta rakennetyypistä ja valituista 
materiaaliominaisuuksista. Laskentatuloksen perusteella pystytään arvioimaan aikariippuvasti 
vuosien tarkastelujaksolla suhteellisen hyvin nuorten rakennusten (alle 10 vuotta 
valmistumisesta) betonirakenteen kuivumista eri päällystemateriaalien tapauksissa, kun 
materiaaliominaisuudet tiedetään riittävällä tarkkuudella. 
 
Mallinnustuloksen perusteella muovimaton tapauksessa, kun massiivisen betonirakenteen 
(paksuus 300 mm + pintarakenteet) huokosilman suhteellinen kosteus lähtötilanteessa on koko 
rakenteessa 90 % RH, kuivuminen viiden ensimmäisen vuoden aikana on hidasta eli vain noin 1 
% RH-yksikköä vuodessa. Kuivuminen nopeutuu tästä viiden vuoden jälkeen noin 2 % RH-
yksikköön vuodessa, koska betonirakenteesta kosteus pääsee kuivumaan nopeammin rakenteen 
alapintaa kohden, joka on kuivunut nopeammin ensimmäisen viiden vuoden aikana. 
Linoleumimaton tapauksessa kuivuminen ensimmäisen viiden vuoden kuluessa on noin 4 – 5 % 
RH-yksikköä vuodessa. Käytännön kohteissa vastaaville rakenteille tehtyjen pistokoemittausten 
perusteella on päädytty tämän mallinnuksen kanssa samoihin kuivumiskykyarvioiden 
suuruusluokkiin. 
 
3. Yhteenveto 
 
Lattiapäällysteen vaurioitumiseen vaikuttaa oleellisesti sen alapuolisen betonirakenteen pinnan 
suhteellinen kosteus. Ennen päällysteen asentamista on määritelty suhteellisen kosteuden raja-
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arvot arvostelusyvyydessä 85 % RH ja rakenteen pintaosassa 75 % RH. 
Rakennepoikkileikkauksessa on kosteusjakauma, joka muuttuu päällystämisen jälkeen sekä 
rakenteen kuivuessa tai kastuessa. Rakenteen kuivumiskykytarkastelun tavoitteena on arvioida 
päällysteen alla olevan liimatilan korkein kosteuspitoisuus rakenteen elinkaaren aikana. Tämä on 
oleellista siksi, että jos lattiapäällysteen alapuolella on joskus ollut liikaa kosteutta ja 
päällystevaurio on syntynyt, niin teoriassa vaurio jatkuu edelleen, vaikka liiallinen kosteus 
poistuisikin. Näin kerran kosteusvaurioitunut lattiapäällystemateriaali voi heikentää sisäilman 
laatua, vaikka kosteus olisikin kuivunut. Rakenteen kuivumiskykyyn päällystämisen jälkeen 
vaikuttavat merkittävästi rakennetyyppi, käytetyt materiaalit ja erityisesti lattiapäällysteen 
vesihöyrynläpäisevyys. Esimerkinomaisen laskennallisen tarkastelun perusteella todella tiiviin 
PUR-pintaisen muovimaton ja massiivisen paikallavaletun betonisen välipohjarakenteen (paksuus 
300 mm + pintarakenteet) kohdalla muovimaton alapinnan kuivuminen on n. 1 – 2 % RH-
yksikköä vuodessa, kun taas vastaavassa linoleumimatolla päällystetyllä välipohjarakenteessa 
kuivuminen on n. 4 – 5 % RH-yksikköä vuodessa. Lisäksi tavanomaisen homogeenisen 
muovimaton kohdalla on havaittu, että muovimaton alapuolinen kosteuspitoisuus alenee 
tyypillisesti 2,5 – 5 % RH-yksikköä vuodessa [4]. Alapohjarakenteissa kosteuspitoisuuden 
aleneminen tulee arvioida aina tapauskohtaisesti. 
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TTY:n kokemukset eriste- ja levyrappausten 
säänkestävyystutkimuksista 
 
Petri Annila 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Rakennustekniikan laitoksella on ollut säärasituslaite 
vuodesta 1985 lähtien. Vuodesta 2011 lähtien käytössä on ollut korkean käyttöasteen johdosta 
kaksi säärasituslaitetta. Laitteita on käytetty lukuisissa eriste- ja levyrappausten 
säänkestävyystutkimuksissa sekä muissa rakennusfysikaalisissa tutkimuksissa ja mittauksissa. 
Erilaisia olosuhdemittauksia on tehty myös rakennusalan ulkopuolelle. 
 
Viime vuosina säänkestävyystutkimukset ovat kohdistuneet pääasiassa eriste- ja 
levyrappausrakenteisiin. Rakenteita on tutkittu 35 kappaletta vuoden 2006 jälkeen Suomen 
betoniyhdistyksen julkaisun BY 57 Eriste- ja levyrappaus 2011 mukaisella 
säänkestävyystutkimuksella. Tutkimuksissa havaitut suurimmat kehittämiskohteet näille 
rakenteille ovat tartuntavetolujuuksien hajonnan pienentäminen ja iskunkestävyyden 
parantaminen. Muut, tyypillisesti detaljeihin liittyvät ongelmat voidaan välttää huolellisella 
suunnittelulla ja toteutuksella. 
 
1. Johdanto 
 
Rakennustuoteteollisuuden yritysten tuodessa tuotteita markkinoille on tärkeää voida arvioida 
tuotteiden ja rakennejärjestelmien pitkäaikaiskestävyyttä niissä olosuhteissa ja rasituksissa, joihin 
ne elinkaarensa aikana altistuvat. Pitkäaikaiskestävyyttä on perinteisesti tutkittu useilla eri 
menetelmillä, mm. koerakentamisella, kenttäkokeilla, rakennusmateriaalien suorilla 
kestävyyskokeilla ja epäsuorilla ominaisuusmittauksilla. Näiden rinnalle on 60-luvulta lähtien 
kehitetty kiihdytettyjä säärasituskokeita, joilla voidaan lyhyessä koeajassa arvioida 
mahdollisimman kattavasti rakennustuotteiden pitkäaikaiskestävyyttä. 
 
TTY:llä on ollut käytössään ensimmäinen säärasituslaite vuodesta 1985 lähtien. Kiihdytettyjen 
säärasituskokeiden käyttöä rakennusmateriaalien testauksessa ovat kokeiden alkutaipaleella 
tutkineet TTY:llä erityisesti Pentti [1] ja Kokko [2]. Vanhan säärasituslaitteen suuren käyttöasteen 
vuoksi TTY:lle on vuoden 2011 aikana saatu käyttöön nykyaikaisella tekniikalla varustettu uusi 
säärasituslaite, joka on esitelty Annilan diplomityössä [3]. 
 
TTY:n säärasituslaitteiden periaatteellinen rakenne on esitetty kuvassa 1. Sisäkammion 
olosuhteista hallitaan tyypillisesti lämpötilaa, ulkokammion olosuhteista hallitaan lämpötilaa, 
ilman suhteellista kosteutta, vesisadetta sekä infrapunasäteilyn tehoa. 
 
Kiihdytettyjä säärasituskokeita on alusta lähtien vaivannut ongelma siitä miten kiihdytettyjä 
rasitusolosuhteita voitaisiin verrata luonnolliseen rasitukseen. Tämä olisi edellytys sille, että 
rakennusmateriaaleille voitaisiin antaa käyttöikäennuste. Tätä ongelmaa ei kuitenkaan ole 
ratkaistu, mutta TTY:n kokemuksien valossa kiihdytetyssä säärasituskokeessa hyvin kestäneet 
rakennejärjestelmät kestävät niille tyypillisen käyttöiän myös todellisessa kohteessa. 
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Kuva 1. TTY:n säärasituslaitteiden poikkileikkaus [3]. 
 
Eristerappausten säänkestävyyskokeissa on ollut pidemmän aikaa voimassa EOTAn (European 
Organisation for Technical Approvals) ETAG004 ohjeistus [4]. Ohjeistuksesta huolimatta eri 
materiaaleille suoritettavia säärasituskokeita on lähes yhtä monta erilaista kuin on tutkimusta 
suorittavia tahojakin. Kansallisella tasolla testauksen yhtenäistämiseksi on Suomen 
Betoniyhdistys vuonna 2011 julkaissut kirjan BY 57 Eriste- ja levyrappaus 2011, joka esittelee 
kattavasti eriste- ja levyrappausten suunnittelua ja toteutusta [5]. Tämän lisäksi teos määrittää 
näille rakenteille käytettävän säänkestävyystutkimuksen sisällön. 
 
Kiihdytetyissä säärasituskokeissa arvioidaan pääasiallisesti rakenteen säänkestävyyttä, mutta yhtä 
lailla tärkeää on löytää rakennejärjestelmän heikkoudet, jotta niiden syntymistä voidaan 
tulevaisuudessa ennaltaehkäistä. TTY:llä suoritetuissa säänkestävyystutkimuksissa on havaittu, 
että osa ongelmista toistuu kokeesta toiseen ohjeistuksesta huolimatta. Artikkelissa tarkastellaan 
laajaan laboratoriokoeaineistoon perustuen tyypillisiä eriste- ja levyrappausjärjestelmien 
kehittämistarpeita. 
 
2. Säänkestävyystutkimuksen sisältö 
 
Eriste- ja levyrappausten säänkestävyystutkimukset käsittävät säärasituslaitteessa suoritettavan 
kiihdytetyn säärasituksen sekä tämän jälkeen tehtävät lujuuskokeet, joiden perusteella arvioidaan 
rakenteen säänkestävyys. Seuraavien alaotsikoiden alla on esitelty käytettävä säärasitussykli ja 
sitä seuraavat lujuuskokeet. 
 
2.1 Säärasitus 
 
Kiihdytetyissä säärasituskokeissa tasapainoillaan kahden ääripään välillä: toisessa ääripäässä on 
luonnollisen säärasituksen käyttäminen, jolloin pitkäaikaiskestävyyskokeiden tuloksia joudutaan 
odottamaan käyttöiän ajan, kun taas toisessa ääripäässä on ilmiöiden muuttaminen liian ankariksi, 
jolloin koe ei enää kuvaa luonnollisten rasitusilmiöiden kestokykyä. Tutkijoiden keskuudessa ei 
ole yksimielisyyttä siitä, miten käytettävät säärasitukset tulisi valita näiden kahden ääripään 
väliltä. 
 
Oheiset erimielisyydet näkyvät esimerkiksi muurauskappaleille tehtävissä 
pakkasenkestävyyskokeissa, joissa rasitusilmiöt (minimi- ja maksimilämpötilat sekä 
kosteusrasitus), vaiheiden kesto, rasitussyklien lukumäärä ja rasitusta seuraavat lujuuskokeet ja 
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niiden arviointiperusteet vaihtelevat merkittävästi, vaikka todellisessa kohteessa kaikkien rasitus 
onkin sama [6]. Tämä ei mahdollista tuotteiden pitkäaikaiskestävyyden vertaamista tai edesauta 
säänkestävyystutkimusten tulosten siirtämistä käyttöikäennusteeksi. 
 
ETAG 004 -ohjeessa [4] annetaan ohjeet 6 m² seinäelementille suoritettavasta säärasituskokeesta 
sekä tähän liittyvien lujuuskokeiden suorittamisesta. ETAG 004:n määrittämä säärasitus on 
kaksivaiheinen: ensimmäisessä vaiheessa suoritetaan 80 lämmitys-sadetussykliä ja toisessa 
vaiheessa 5 lämmitys-jäädytyssykliä. Syklit ovat seuraavat: 

1. lämmitys-sadetussyklit (80 kpl) 
• lämmitys tunnin aikana +70 ± 5 °C, lämpötilan ylläpito 2 tunnin ajan 
• sadetus +15 ± 5 °C vedellä tunnin ajan, noin 1 l/m²min 
• 2 tunnin kuivumisjakso 

2. lämmitys-jäädytyssyklit (5 kpl) 
• lämmitys tunnin aikana +50 ± 5 °C, lämpötilan ylläpito 7 tunnin ajan 
• jäädytys 2 tunnin aikana -20 ± 5 °C, lämpötilan ylläpito 14 tunnin ajan 

 
TTY:llä on todettu tämän säänkestävyystutkimuksen suurimmaksi ongelmaksi se, ettei se kuvaa 
riittävän hyvin rakennejärjestelmän pakkasenkestävyyttä [7]. Pakkasrasitus on kuitenkin todettu 
lukuisissa tutkimuksissa merkittäväksi julkisivuja turmelevaksi ilmiöksi Suomessa [8]. Pakkala ja 
Suonketo [7] ovat esittäneet, miksi TTY:llä käytetään ETAG 004 säärasituksesta poikkeavaa 
sykliä. Tärkeimpänä syynä on se, että Suomen ilmastossa vuosina 1961 – 2006 lämpötila on 
laskenut keskimäärin 27 kertaa vuodessa pakkasen puolelle 3 päivän sisällä edellisestä 
vesisateesta. ETAG 004 säärasitussykli ei sisällä lainkaan rakenteen jäätymistä märkänä eikä siten 
kuvaa tyypillisiä suomalaisia sääolosuhteita. 
 
TTY:llä käytetty Suomen ilmastoa kuvaava säärasitussykli on esitetty kuvassa 2. Yhtenäisellä 
viivalla on kuvattu ulkokammion lämpötila ja katkoviivalla sisälämpötila (n.+21 °C). Oheinen 
kuvaaja on syntynyt yksittäisessä ohutrappauksen säärasituskokeessa, mutta se kuvaa hyvin 
jokseenkin kaikkia muitakin kokeita. 
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Kuva 2. Säärasitussyklin vaiheet, lämpötilat ja kestoajat. 
 
Käytetyn syklin vaiheet ovat seuraavat: 

• sadetus +15 ± 5 °C vedellä tunnin ajan, sademäärä n. 1 l/m²min 
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• nopea jäädytys -20 ± 5 °C lämpötilaan, vaiheen kokonaiskesto 4 tuntia 
• säteilylämmitys +60 ±5 °C lämpötilaan, vaiheen kokonaiskesto 3 tuntia 

 
Tätä 8 tuntia kestävää sykliä toistetaan säänkestävyystutkimuksen aikana 100 kertaa. Menettely 
on sellaisenaan siirretty BY 57 Eriste- ja levyrappaus 2011 -julkaisuun [5]. Säärasituksen aikana 
seurataan rakenteen halkeilukäyttäytymistä ja havainnoidaan muita mahdollisia muutoksia 
rakenteen pinnalla. 
 
2.2 Säärasitusta seuraavat lujuuskokeet 
 
Säänkestävyystutkimukseen liittyvät oleellisena osana säärasituksen jälkeen suoritettavat 
tartuntavetokokeet ja iskulujuuskokeet. Näiden suorittaminen on ohjeistettu tarkemmin ETAG 
004 -ohjeessa [4] ja ne on siirretty sellaisenaan myös Eriste- ja levyrappauskirjan ohjeistukseen. 
 
2.2.1 Iskulujuuskokeet 
 
Rakenteelle tehdään säärasituksen jälkeen 3 ja 10 joulen iskulujuuskokeet standardin ISO 7892 
[9] mukaan. Iskulujuuskokeissa syntyneiden vaurioiden perusteella rakenteelle määritetään 
soveltuva käyttöluokka. Käyttöluokat on esitetty taulukossa 1 BY 57:n mukaisella tavalla [5]. 
 
Taulukko 1. Iskulujuuskokeiden luokittelu. 
Käyttöluokka Toteamistapa Rappaukseen syntynyt 

vaurio 
I Alimman kerroksen katujulkisivut tai muut koville 

ihmisten aiheuttamille iskuille altistuvat alueet. 
10 joulen iskukoe Pintaan ei saa muodostua 

vaurioita 
II Seinäalueet, jotka voivat altistua potkuille tai 

tavaroiden heittelyille, mutta eivät ole suoraan 
kadun vieressä. 

10 joulen iskukoe Näkyvät halkeamat 
mahdollisia, ei 
läpileikkautumista 

III Eivät todennäköisesti tule altistumaan ihmisten 
aiheuttamille iskuille tai tavaroiden heittelylle. 

3 joulen iskukoe Näkyvät halkeamat 
mahdollisia, ei 
läpileikkautumista 

X Ei soveltuvaa käyttökohdetta. 3 joulen iskukoe Läpileikkautuminen 
 
Kuvassa 3 on esimerkki iskulujuuskokeessa syntyneestä rappauksen läpäisevästä halkeamasta. 
Rappauksen pinnalla vaurio on havaittavissa selvänä rengashalkeamana ja taustapinnalta kuvan 3 
kaltaisena tähtimäisenä pullistumana ja halkeiluna. 

 
Kuva 3. Iskulujuuskokeessa syntynyt rappauksen läpäisevä halkeama kuvattuna taustapuoleltaan. 
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2.2.2 Tartuntalujuuskokeet 
 
Tärkein yksittäinen kriteeri säänkestävyyden arvioinnissa Eriste- ja levyrappauskirjan mukaan on 
säärasituksen läpikäyneen seinän ja vertailukappaleen tartuntalujuuksien vertailu, josta kirja 
määrittää seuraavasti: ”Rappauksen tartuntavetolujuuden tulee olla vähintään 80 kPa myös 
kokeen jälkeen. Mikäli murtuminen tapahtuu lämmöneristeestä, tulee vetolujuuden olla vähintään 
lämmöneristeen vetolujuus, ks. kohta 3.2 Lämmöneristeiden ominaisuudet. Tartuntalujuus ei saa 
heikentyä merkittävästi kokeen aikana vertailukoekappaleeseen verrattuna …” 
 
Eriste- ja levyrappauskirjan mainitseman kohdan 3.2 vetolujuusvaatimukset on esitetty taulukossa 
2 [5]. Oheinen taulukko pohjautuu alkujaan CEN/TC 88/WG 18 komitean julkaisemaan 
lausumaan N322 [10]. Samaisen komitean käsialaa ovat standardit EN 13494–13500, jotka 
käsittelevät eristerappauksien ominaisuuksiin kohdistuvia vaatimuksia sekä niiden testaamista. 
 
Taulukko 2. Ohutrappausjärjestelmien lämmöneristeille asetetut vaatimukset. 
 Mineraalivilla EPS PU 

levy lamelli 
Vetolujuus, liimakiinnitys  ≥ 80 kPa ≥ 100 kPa ≥ 60 kPa 
Vetolujuus, mekaaninen kiinnitys ≥ 15 kPa  ≥ 100 kPa ≥ 60 kPa 

 
Vetolujuuden merkittävää heikentymistä ei ole Eriste- ja levyrappauskirjassa määritelty 
lukuarvona, mutta TTY:llä sellaisena pidetään tartuntavetolujuuden 1/3 (33,3 %) laskua 
säärasituskokeen aikana verrattaessa keskiarvoa vertailukappaleen tartuntavetokokeiden 
keskiarvoon. Oheista 1/3-rajaa käytetään yleisesti myös laastien pakkasenkestävyyskokeissa. 
 
3. TTY:n kokemukset säänkestävyystutkimuksista 
 
TTY:llä on vuosien 2006 – 2013 aikana tehty 35 Eriste- ja levyrappauskirjan mukaista 
säänkestävyystutkimusta. Näistä 29 on ollut ohutrappauksien, 4 levyrappauksien ja 2 
paksurappauksien tutkimuksia. Ohutrappauksissa lämmöneristeenä on 15 kerralla ollut 
mineraalivillalamellit, 6 kerralla EPS-eriste, 4 tapauksessa mineraalivillalevyt ja 4:ssä PU-eriste. 
 
TTY:llä havaittuja eriste- ja levyrappausten ongelmia näissä viimeaikaisissa 
säänkestävyystutkimuksissa ovat olleet: 

• Tartuntavetolujuus jää alle 80 kPa vaatimuksen eikä myöskään täytä lämmöneristeelle 
asetettua vetolujuusvaatimusta (ks. taulukko 2). 

• Tartuntavetolujuus heikkenee säärasituksen aikana merkittävästi (yli 33 %) 
vertailukappaleen tartuntalujuuteen verrattuna. 

• Ohutrappausten iskunkestävyys on heikko, eikä verkotuslaastikerroksen paksuus vastaa 
valmistajan ohjeita. 

• Aloitus-/sokkelilistadetalji on suunniteltu tai toteutettu virheellisesti, jolloin rakenteeseen 
on kulkeutunut vettä (kuva 4). 

• Ikkunan vesipellin ympäristöstä kulkeutuu vettä rakenteeseen virheellisen detaljin, 
suunnittelun tai työvirheen johdosta. 

• Rappauksen liitos ikkunan alumiinirakenteisiin ei ole tiivis. Usein tämä ei kuitenkaan johda 
veden kulkeutumiseen rakenteeseen. 

• Elementtiteollisuudessa tehdyissä eristerappauselementeissä märkä sisäkuori aiheuttaa 
merkittävän sisäisen kosteuslähteen, mikä voi johtaa verkotuslaastikerroksen 
rapautumiseen. 
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Muutamia edellä mainituista ilmiöistä esitellään seuraavissa kappaleissa lähemmin 
ohutrappausten osalta, sillä niistä on kertynyt riittävästi aineistoa tilastollista tarkastelua varten. 
 

 
Kuva 4. Aloituslistan huolimatonta toteutusta – mahtaako vesi päästä eristeeseen? 
 
Säänkestävyystutkimusten tuloksia arvioitaessa on tärkeää tiedostaa, että testausta tehdään 
erilaisista lähtökohdista. Osa rakennejärjestelmistä tiedetään jo käytön kautta toimiviksi, mutta 
niille halutaan hankkia dokumentti, joka toteaa niiden kelpoisuuden Eriste- ja levyrappauskirjan 
suosittamalla tavalla. Osa rakennejärjestelmistä taas on vasta yritysten tuotekehitysvaiheessa. 
Tämä aiheuttaa tulosten vaihtelua eri kokeiden välille.  
 
3.1 Tartuntavetolujuus ja sen heikentyminen 
 
29 ohutrappausjärjestelmälle on suoritettu yhteensä 288 tartuntavetokoetta (181 säärasitetuille 
seinille ja 141 vertailurakenteille). Näissä vetokokeissa on havaittu, että 59,1 % säärasitetun 
seinän ja 45,6 % vertailukappaleiden tartuntavetokokeiden tuloksista jää alle 80 kPa 
keskiarvovaatimuksen. Lämmöneristekohtaisen vaatimuksen (taulukko 2) alle jää säärasitettujen 
seinien tartuntavetokokeista 52,5 % koetuloksista. 
 
28,6 %:ssa ohutrappausjärjestelmien kokeista tartuntalujuus heikkenee säärasituksen aikana 
merkittävästi (yli 33 %) vertailukappaleeseen verrattuna. Keskimääräinen heikentyminen on 22,0 %. 
 
Murtopinta sijoittuu tartuntavetokokeissa usein rappauksen alustana käytettyyn 
lämmöneristeeseen, sillä vertailukappaleiden murroista 80,1 % tapahtui lämmöneristeestä ja 
säärasitetuista 71,8 %. Kaikki murtopinnat eivät ole yksiselitteisesti puhtaita lämmöneriste- tai 
tartuntamurtoja. Tässä yhteydessä murrot on luokiteltu sen mukaisesti, miten suurin osa (> 50 %) 
murtopinnasta sijoittuu. Kuvassa 5 on esimerkkejä eri lämmöneristeiden 100 % 
lämmöneristemurroista. Vasemmalla on mineraalivillalamellin murtopinta, keskellä EPS-eristeen 
murtopinta ja oikealla mineraalivillalevyn murtopinta. 
 
80 kPa tartuntalujuusvaatimus on korkea, jos sitä verrataan vain rakenteen kokemaan 
tuulikuormaan, joka ei tavanomaisissa kohteissa nouse yli 5 kPa suuremmaksi [11]. 
Keskimääräinen keskihajonta säärasitetun seinän vetokokeissa on 15 kPa, mikä on lähes 
viidesosa (18,8 %) 80 kPa vaatimuksesta. Jos rakenteelle määritetään tilastollisesti halutun 
luottamustason suuruinen ominaislujuus (esimerkiksi 99,7 %), voidaan todeta, että suuren 
keskihajonnan vuoksi tämä on aina merkittävästi alempi kuin tartuntavetokokeiden 
keskiarvolujuus. Esitetty korkea lujuusvaatimus kompensoi osaltaan tartuntavetokokeiden suurta 
keskihajontaa. 
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Kuva 5. Mineraalivillalamellin, EPS-eristeen ja mineraalivillalevyn murtopintoja. 
 
3.2 Heikko iskunkestävyys 
 
Iskulujuuskokeita ohuteristerappauksille on tehty kaikkiaan 752 kappaletta. Koemenettely 
käsittää 3 ja 10 joulen iskulujuuskokeet normaalisti verkotettuun ja vahvistettuun rakenteeseen 
sekä vertailurakenteeseen sen mukaan, mitä tutkimussuunnitelmassa on määritelty. Mainittuun 
koemäärään ei ole laskettu mukaan yli 10 joulen iskulujuuskokeita, joita myös jossain 
tutkimuksissa on suoritettu. 
 
Ohutrappaukset sijoittuvat eri käyttöluokkiin iskulujuuskokeiden perusteella (taulukko 3). 
Tehtyjen kokeiden perusteella yhtään ohutrappausjärjestelmää ei ole normaalisti verkotettuna 
todettu soveltuvaksi käyttöluokkaan I. Tämän lisäksi kymmeneen (35,7 %) rakenteeseen on 3 
joulen iskulujuuskokeissa syntynyt rappauskerroksen läpäisevä halkeama, jolloin katsotaan, ettei 
niille ole soveltuvaa käyttöluokkaa. Lisä- tai panssariverkolla vahvistettujen rakenteiden osalta 
tilanne on parempi. 
 
Taulukko 3. Tutkittujen ohutrappausjärjestelmien käyttöluokat. 
Käyttöluokka Normaalisti verkotetut 

rakenteet (kpl) 
Lisä- tai panssariverkolla 
vahvistetut rakenteet (kpl) 

I 0 4 
II 3 4 
III 15 11 
ei käyttöluokkaa 10 0 

 
Monessa tapauksessa iskunkestävyys on tutkittu uudelleen ETAG 004 ohjeistaman kevyemmän 
vanhennusmenettelyn jälkeen [4] valmistajan ilmoittamalla verkotuslaastikerroksen paksuudella 
ja näin saatu rakenteelle parempi käyttöluokka. Uusintakokeilla mahdollisesti saavutettua 
parempaa käyttöluokkaa ei ole otettu huomioon taulukossa 3. 
 
Verkotuslaastikerroksen paksuudeksi ohjeistetaan tyypillisesti 5 – 10 millimetriä. Vaikka 
koeseinät toteuttaa tilaajan määrittämä edustaja, jää verkotuslaastikerroksen minimipaksuus 67 
%:ssa koeseinistä pienemmäksi kuin yleensä käytetty 5 mm minimipaksuus. Tehdyissä 
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säärasituskokeissa verkotuslaastikerroksen paksuus on vaihdellut 1:stä 15 mm:iin tyypillisen 
vaihtelun ollessa 3,3 mm yhdessä koeseinässä. 
 
Tutkimuksista kertyneestä aineistosta ei voida tieteellisesti osoittaa verkotuslaastikerroksen 
paksuuden yhteyttä rakenteiden iskunkestävyyteen, mutta on ilmeistä, että tällä on vaikutusta. 
Vahvistettujen rakenteiden parempaa iskunkestävyyttä voi osaltaan selittää se, että niissä usein 
mitataan paksumpia verkotuslaastikerrospaksuuksia. Toisaalta on myös tapauksia, joissa kaksi 
lasikuituverkkoa on saatu alle 2 mm verkotuslaastikerroksen sisälle. 
 
4. Yhteenveto 
 
Eriste- ja levyrappaukset ovat oikein suunniteltuina ja toteutettuina pitkäikäisiä rakenteita. 
TTY:llä suoritetuissa säänkestävyystutkimuksissa kaksi suurinta heikkoutta ovat olleet 
tartuntavetokoetulosten suuri keskihajonta sekä rakennejärjestelmän heikko iskunkestävyys. 
Suuren hajonnan johdosta tartuntavetokokeiden keskiarvo jää usein alle 80 kPa ja tilastollisella 
tarkastelulla määritetty riittävän luottamustason ominaislujuus vielä merkittävästi tätä alemmaksi. 
 
Heikkoa iskunkestävyyttä selittää usein liian ohut verkotuslaastikerros, joka ei vastaa valmistajan 
määrittämää minimipaksuutta. Valmistajan ohjeiden mukaisella verkotuslaastikerroksella 
saavutetaan kautta linjan parempi iskunkestävyys, kun iskulujuuskokeita uusitaan. Muut, 
tyypillisesti detaljeihin liittyvät ongelmat voitaisiin ehkäistä huolellisella suunnittelulla ja 
toteutuksella. 
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Näkökulmia home- ja kosteusongelmiin – onko kokonaisajattelu 
ollut hukassa? 
 
Veikko Tahkokorpi 
Insinööritoimisto Tahkokorpi Ky 
 
 
Tiivistelmä  
 
Rakennettu ympäristö on luovan yhteistyön tulosta, sillä on ollut monta suunnittelijaa ja tekijää. 
 
Home- ja kosteusvaurioiden alkutekijä voi joskus löytyä rakentamista ohjanneesta kaavasta, kun 
vastoin asiantuntijoiden neuvoja on kaavoitettu luonnostaan märille alueille. Samanaikaisesti kun 
maankäyttö- ja rakennuslaissa vastuu kaavoituksen järjestämisestä siirtyi kunnille, luovuttiin 
asiantuntijajäsenistä lautakunnissa. 
 
Uudistuksen alkuvaiheen vapaakuntakokeilut kevennyksineen loivat vapautta rakentamiseen ja 
kun hyvä rakennustapa saattoi unohtua, niin korjattavaa rakennuskantaa syntyi. Koska 
rahoitustarve on mittaamaton, olisi löydettävä tarkoituksenmukaisia korjaustapoja. 
Kaavoituksesta johtuneen ongelman korjaustakin kannattaisi ajatella kaavoituksellisin keinoin: 
alueellisen kosteusongelman korjaus edellyttää rakennuksen mittakaavaa laajempaa tarkastelua. 
Samoin sisäilman laatua parannettaessa tulisi tutustua rakennuksen lisäksi myös sen käyttöön ja 
teknisiin ratkaisuihin. 
 
1. Johdanto  
 
Harkitulla maankäytöllä ja kaavoituksella voidaan ehkäistä home- ja kosteusvaurioita [1]. 
Homeen muodostumista tulee myös ehkäistä torjumalla kosteutta ja parantamalla ilmanvaihtoa. 
 
Esitetyt korjaukset perustuvat lähinnä omakohtaisiin kokemuksiin ja näkemyksiin. 
 
2. Hyvä rakennustapa käyttöön  
 
Tarkasteltaessa ajallisesti homeongelman syntymistä se voidaan ajoittaa lakimuutokseen, jolla 
kunnat velvoitettiin jatkamaan aikaisemmin valtiovallalla ollutta vastuualuetta rakentamisen 
ohjauksessa [2] – mikä ei ole kuitenkaan onnistunut lain tarkoittamalla tavalla. Hyvässä uskossa 
tehty lakiuudistus jäi hyllytavaraksi ja asiantuntijat sivustakatsojiksi. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslakia (MRL) tulisi noudattaa käytännössä hyvän rakennustavan 
lähtötekijänä. Lakimuutoksen 1.1.2000 myötä demokraattisesti valitun kaavoitusorganisaation 
moraali saattoi kuitenkin lähteä luistamaan ”tarkoituksenmukaiseen” suuntaan vastoin lakeja. 
Virkamiesetiikka jousti organisaation paineessa. Osaaminenkin alkoi hiipua maakunnissa uuden 
MRL:n myötä. 
 
Rakennusvalvonnasta vastanneet asiantuntijat olivat kyllä huolissaan ennen lakimuutosta, mutta 
rakennusvalvonta oli joutunut kuitenkin sopeutumaan uuden aikakauden yleisesti käytettyihin 
toimintamalleihin. Rakennustarkastusyhdistyksellä saattaa olla realistisin lausunto ajalta, jolloin 
rakennusvalvonnan luonne käytännössä muuttui vapaaehtoisempaan suuntaan niin rakentamisen 
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kuin sitä ohjaavien lakien ja asetusten tuntemisenkin osalta. RTY ry piti aikoinaan virheratkaisuna 
sitä, että jäsenten pätevyysvaatimuksista luovuttiin (kannanotto 8.3.2005). 
 
Kaikkein eniten kaavoituksen vaikutukset näkyvät siellä, missä kaavoja on tehty märille 
maaperille. Rakennustarkastaja on joutunut tekemään vaikeita päätöksiä kaavoituksen jatkeena. 
Talojen homeilmiöt liittyvät usein pohjaveden liialliseen korkeuteen. Kylmät pohjaveden 
vaivaamat maakerrokset ovat liian lähellä rakenteita. Kosteus imeytyy niistä talon rakenteisiin 
muodostaen otollisen kasvualustan homeelle. 
 
Koska talojen rakenteet ovat olleet aiempina aikakausina erilaisia kuin nykyään, materiaali- ja 
laiteuutuuksilla saatiin aikaan sisäilmaongelmia, joita ei aikaisemmin ollut ollut. 
Asumistottumusten muutokset ja kasvanut veden käyttö olivat aiheuttaneet myös sisäilmaan 
kosteuslisää. 
 
2.1 Korjausehdotuksia 
 
Koska korjattavia rakennuksia on koko maassa mittaamattomat määrät, taloudelliset realiteetit on 
otettava huomioon. Niinpä kalliiden korjaustapojen rinnalle on etsittävä myös tehokkaampia ja 
edullisempia tapoja ratkaista ongelmia. 
 
2.1.1 Asiantuntemuksen rooli 
 
Asiantuntemuksen on riitettävä läpi koko korjausketjun: 

• hankkeeseen ryhtyvällä tulee olla riittävät edellytykset hankkeen toteuttamiseen ja 
käytettävissään pätevä henkilöstö 

• suunnitteluun edellytetään pätevää pääsuunnittelijaa; jos erityissuunnitelman on laatinut 
useampi suunnittelija, tarvitaan erikoisalan kokonaisuudesta vastaava suunnittelija 

• viranomaisten tulee arvioida kaikkien suunnittelijoiden ja rakennustyönjohdon pätevyys 
• toimijoiden riittävä kelpoisuus tulee punnittavaksi viime kädessä aloituskokouksessa, joka 

on viranomaisen käyttöön tarkoitettu instrumentti; aloituskokouksessa viranomainen arvioi 
myös laadunvarmistusselvityksen tarpeen 

• korjauksen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi vaaditaan pidettäväksi 
tarkastusasiakirjaa, jonka yhteenveto arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen 

• viimeistään kohdetta käyttöön hyväksyttäessä arvioidaan elinkaariominaisuuksia ja 
luovutetaan kohteen omistajalle käyttö- ja huolto-ohje 

 
Käytäntö vaihtelee, eikä lopputulos aina vastaa tilattua laatua. Tämä johtuu usein virheellisistä 
käsityksistä siitä, millainen laatu on hyväksyttävää. Viranomainen ei sitä tarkista, vaan vastuu jää 
tilaajalle tai valvojalle tämän edustajana. 
 
2.1.2 Kaavoitus  
 
Aluetta vaivaavista pohjavesiongelmista päästään painamalla pohjavettä alemmas. Avo-ojat on 
kaivettava syvemmiksi ja vesi johdettava muualle. Näitä tulee tutkia ennen maan hankintaa [1].  
Ojien tukkeentuminen on estettävä. Siellä missä avo-ojitus ei käy, on salaojitettava. 
 
Kaavoituksella voidaan nostaa alueen rakennustehokkuutta, kerrosoikeutta ja saada lisäarvoa 
alueelle kosteusvaurioiden korjausten yhteydessä ja parantaa samalla energiatehokkuutta. 
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2.1.3 Ilmanvaihto 
 
Uusien laitteiden käyttökelpoisuudet tulisi testata käytännössä. Monet ovat kuitenkin hankkineet 
mainoksien perusteella uudistuksia, joista ei pidemmän päälle ole ollut kuin haittaa. 
Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) olisivat olleet kaikkien kuntien hyllyissä, mutta 
rakennusvalvonta oli puun ja kuoren välissä: taloudellista puolta valvoi lautakunnan jäsenistö, 
jonka rakennusfysiikan osaaminen ja kiinnostus oli hyvin vähäistä. Varsinkin kunnan 
kiinteistöihin haluttiin ajanmukaisia parannuksia, vaikka nyt kantapään kautta on opittu, ettei 
varsinkaan haitallisia aineita rakenteista sisäilmaan imevä koneellinen ilmanpoisto ole ollut 
hyväksi. 
 
Koulutiloissa lasten tuottama hiilidioksidi makaa lähellä lattiaa ja väsyttää oppilaat. Ulkokengistä 
tuleva kosteus reagoi hiilidioksidin kanssa ja pitää lattiatasoa kastepisteessä. Tämä voi aiheuttaa 
kosteusvaurion. Jos vanhoja kirkkoja lämmitetään, kattokupoliin nouseva ilma purkautuu katon 
eristeisiin. Koska eristeessä ei ole höyrysulkua, kosteus tiivistyy rakenteeseen ja tästä voi tulla 
kosteusvaurio. 
 
Jos halutaan koneellinen ilmanvaihto, tuloilmalla tilan yläosasta ja poistolla alaosasta voitaisiin 
saada puhtaampaa ja terveellisempää hengitysilmaa.  
 
Ilmanvaihdolla aiheutetut sisäilmahaitat voitaisiin suuressa määrin poistaa ilmanvaihdolla – 
kunhan tiloista määrättäisiin poistot alaosista ja tuloilmat yläosista. Jopa painovoimainen 
ilmanvaihto samalla periaatteella ja riittävällä mitoituksella poistaisi hajutkin. 
 
Alapuolinen poisto tuo tasaisen lämmön, vedon tunne jää pois ja valaistuksen energia käytetään 
hyväksi. Kun märissä tiloissa imu olisi alaosassa, paikat pysyisivät kuivina eikä olisi hometta. 
 
2.1.4 Käytännön kokeiluja  
 
Vanhin rakennus, johon teimme ilmanvaihtoratkaisun edellä mainituilla periaatteilla, oli 
lypsykarjanavetta. Siinä ilmanvaihto toteutettiin painovoimaisena ja varmistettiin tuulettimilla. 
Tuloilma ohjattiin taitekaton harjalta, navetan koko pituudelta ja poistoilma johdettiin 
lantakourun ilmakanavia pitkin navetan sivuseinille pystyhormeihin, jotka ulottuivat harjan 
yläpuolelle. Käyttäjät pitivät ratkaisua onnistuneena, ja työolosuhteet navetassa ovat olleet 
hajuttomat. 
 
Toisessa rakennuksessa, joka oli autoliike, käytettiin osittain alapuolista poistoa lattiakaivoista. 
Tavoitteena oli, että autojen pakokaasut ohjautuisivat suoraan pois myyntitilasta. Korvausilmaa 
tuli yläosasta tasaisesti, joten hengitysilma oli puhdasta ja raikasta. 
 
Kolmantena esimerkkinä on omakotitalon remontti, jossa koneelliseen ilmanvaihtoon kytkettiin 
poisto osittain lattian kautta, poistokohdat talon ulkonurkista. Ratkaisulla ohjattiin sisäilmaa 
tasaisesti koko rakennuksen pinta-alalle. Ilmavirtaus lämmittää kylmiä ulkonurkkia ja pitää 
betonilaattaa kuivana. Ilma poistuu koneellisesti lämmön talteenoton kautta ulos. Parketti 
”nypylämaton” päällä tuntuu irtonaiselta, mutta ratkaisusta on saatu hyviä kokemuksia. 
 
Rantarakentamisessa perustamistason tulee olla tulvakorkeuden yläpuolella (kuva 1). 
Rakennukseen voi aiheutua kosteudesta johtuvia vikoja rinteenkin puolelta. 
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Kuva 1. Alimman rakentamiskorkeuden määrittäminen [3]. 
 
3. Yhteenveto 
 
Kaavoitus ”arkkitehtuurin kuninkuuslajina” tulisi saada arvoiseensa asemaan. Ensinnäkin olisi 
tärkeää löytää rakennuskelpoiset maapohjat. Huomioimalla pohjavesille syväsalaojitus ja 
hulevesille varaukset kaavoitusvaiheessa, päästäisiin rakennuslain tarkoittamalle tielle. 
 
Rakennetulle omaisuudelle tulisi edellisten jatkeeksi luoda käyttö- ja huolto-ohjeistukset 
riittävine väliaikaiskatsastuksineen. Jos niistä saisi vielä hyvitystä vakuutusmaksuissa, motivaatio 
terveellisen ympäristön aikaansaamiseen voisi olla suurempi kuin sillä, mitä tämä asiantuntijoita 
vierastanut demokraattinen järjestelmämme on saanut aikaiseksi. 
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Näin talomme voivat – yhteenveto ruotsalaisesta BETSI-
tutkimuksesta 
 
Anu Aaltonen 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Ruotsissa on toteutettu vuosina 2006 – 2010 laaja rakennuskannan tilaa kartoittava BETSI-
tutkimus. Tutkimus käsittää useita eri osa-alueita, mm. rakennusten teknisen kunnon, energian-
kulutuksen, asukkaiden terveydentilan ja asuntojen melutason arviointia. Yksi tärkeimmistä osa-
alueista on kosteus- ja homevaurioiden kartoitus. Tutkimustuloksia käytetään kansallisen asunto- 
ja ympäristöohjelman tavoitteiden arvioinnissa. 
 
Koska Ruotsin rakennuskanta ja rakentamiskulttuuri vastaa hyvin paljon suomalaista, ovat 
tutkimustulokset sovellettavissa myös Suomen oloihin. Varsinkin ilmaston lämmetessä voidaan 
perustellusti olettaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttamien olosuhdemuutosten mukanaan tuomat 
riskit rakenteille esiiintyvät ennen pitkää myös Suomen rakennuskannassa. 
 
1. Johdanto 
 
Kansalliset tavoitteet rakennuskannan ylläpitämiseksi ja korjaamiseksi vaativat pohjatiedoikseen 
ajanmukaista, kattavaa ja riittävän tarkkaa tietoa rakennusten kunnosta. Tätä päämäärää varten 
Boverket – Ruotsin asunto-, rakentamis- ja suunnitteluasioista vastaava virasto – sai vuonna 2006 
hallitukselta tehtäväkseen laajan Ruotsin rakennus- ja asuntokantaa käsittelevän tutkimuksen. 
Tavoitteena oli arvioida rakennusten energiankulutusta, sisäilman laatua ja rakenteiden kuntoa 
sekä kartoittaa rakenteita ja taloteknisiä ratkaisuja. Yksi tärkeimmistä painopisteistä oli kartoittaa 
sisäilmaan vaikuttavien kosteus- ja homevaurioiden määrää ja laatua. 
 
Hanke sai nimekseen BETSI (Building’s Energy, Technical Status and Indoor Environment). 
Tutkimusta tehtiin mm. kohdekäynnein, kyselyin ja mittauksin. Tutkimusaikana käytiin läpi n. 
1 800 rakennusta, jotka edustivat tilastollisesti koko Ruotsin rakennuskantaa. Tulokset julkaistiin 
vuosina 2009 – 2010 ja niitä käytetään kansallisen asunto- ja ympäristöohjelman (God bebygd 
miljö) vuoden 2020 tavoitteiden arvioinnissa ja tarkistamisessa. 
 
2. Tutkimuksen osa-alueet 
 
BETSI-tutkimuksesta on julkaistu kattavan loppuraportin [1] lisäksi myös kahdeksan eri osa-
alueen erilliset raportit: 

1. God bebygt miljö: ilmanvaihtoa, radonia, asuntoihin kuuluvaa melua sekä kosteutta ja 
hometta käsittelevien kansallisten tavoitteiden tarkistusehdotukset 

2. Kyselytutkimuksen tulokset: asukkaiden kokemukset asuinympäristöstä ja terveydentilasta 
3. Sisälle kuuluva melu 
4. Rakennusten energiankulutus ja energiatehokkuus 
5. Kosteus- ja homevauriot 
6. Tutkimuksen metodit ja tulosten tilastollinen käsittely 
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7. Katoilla liikkumisen turvallisuus 
8. Rakennuskannan tekninen kunto 

 
Tämän julkaisun ja rakennusfysiikkaseminaarin aihealueita ajatellen olennaisimpia ovat kosteus- 
ja homevaurioihin liittyvät tutkimustulokset. Kosteus- ja homevaurioraportin [2] lisäksi näitä 
tuloksia sivutaan myös mm. rakennuskannan teknistä kuntoa [3] ja asukkaiden terveydentilaa [4] 
käsittelevissä osaraporteissa. 
 
3. Kosteus- ja homevauriot 
 
3.1 Rakennuksista löydetyt vauriot 
 
BETSI-projektissa käytettiin tutkimusmenetelminä aistinvaraista havainnointia, mittauksia ja 
kyselyitä. Menetelmät eivät soveltuneet sellaisenaan kosteus- ja homevaurioiden arviointiin: 
Ruotsissa – kuten Suomessakin – tyypillisiä seinärakenteita ovat lämpöeristetyt puurungot, joista 
vaurioita on vaikeaa havaita ainetta rikkomattomin menetelmin. Siksi projektia varten kehitettiin 
oma menettely- ja määrittelyjärjestelmä. Aistinvaraisen tarkastelun lisäksi kartoitettiin rakenteita 
ja niiden detaljeja sekä asukkaiden havaitsemia hajuhaittoja. Kosteus- tai homevaurioksi 
määriteltiin sellainen vaurioituminen, jossa kosteudella ja homeella voi olla vaikutusta sisäilman 
laatuun. Käytössä olivat seuraavat tarkasteluperusteet: 

1. Havaittavissa oli näkyvää homekasvustoa, homeen hajua tai muuta kosteusvaurioon 
yhdistettävää pahaa hajua. Tällaisia vaurioita löydettiin tyypillisesti ryömintätiloista, 
ullakoilta ja joissakin tapauksissa sisätilojen pinnoiltakin. 

2. Havaittavissa oli homeen hajua, mutta ei näkyviä vaurioita. Tämä luokiteltiin 
kosteusvaurioksi. Rakennussuunnitelmien perusteella arvioitiin, olisiko kyseessä 
riskirakenne, joka voisi olla vaurion syy. Joissakin tapauksissa myös mitattiin 
rakennekosteuksia. [2]. 

 
Taulukossa 1 on esitetty niiden rakennusten lukumäärä, joista löydettiin ainakin yksi 
mahdollisesti sisäilmaan vaikuttava kosteus- tai homevaurio. Koska otos oli tilastollisesti koko 
Ruotsin rakennuskantaa edustava, on varsinaisten tarkasteltujen rakennusten määrän sijasta voitu 
käyttää arviota siitä, miten suuressa osuudessa Ruotsin rakennuksista vaurioita esiintyy. 
 
Taulukko 1. Niiden rakennusten määrä, joissa esiintyy vähintään yksi kosteus- tai homevaurio. [5]. 
Rakennustyyppi Rakennusvuosi Määrä [tuhatta] Osuus [%] 
Omakotitalot – 1960 381 45 
 1961 – 1975 213 43 
 1976 – 1985 84 27 
 1986 – 1995 33 21 
 1996 – 2005 7 10 
Omakotitalot yhteensä  718 38 
Kerrostalot – 1960 13 17 
 1961 – 1975 5 15 
 1976 – 1985 2 16 
 1986 – 1995 * 3 
 1996 – 2005 * 3* 
Kerrostalot yhteensä  22 13 
Kaupalliset rakennukset  11 23 
Kaikki rakennukset yhteensä  751 36 

* tilastollisesti epävarma arvo 
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Taulukon 1 perusteella voidaan todeta, että n. 1/3:ssa Ruotsin rakennuksissa esiintyy kosteus- tai 
homevaurioita, jotka saattavat vaikuttaa sisäilmaan. Vaurioiden vakavuutta tai vaikuttavuutta ei 
tosin näillä menetelmillä voitu arvioida. 
 
Taulukko 2. Vaurioiden sijoittuminen rakennuksessa. [5]. 
Rakennuksen osa Rakennusvuosi Määrä [tuhatta] Osuus [%] 
Ullakko – 1975 387 26 
 1976 – 2005 62 10 
Ullakot yhteensä  449 21 
Maanvastaiset rakenteet – 1975 334 22 
 1976 – 2005 62 10 
MV-rakenteet yhteensä  396 19 
Ulkoseinät  60 3 
Kylpyhuoneet; vaurioita *  2 
Kylpyhuoneet; vaurioitumisriski   16 
Kaikki rakennukset yhteensä  953  

* tilastollisesti epävarma arvo 
 
Taulukosta 2 nähdään kosteusvaurioiden olevan varsin yleisiä ullakoilla ja maanvastaisissa 
rakenteissa. Viime aikoina on löydetty huomattavia vaurioita ulkoseinistä; niiden syyksi on 
todettu tuulettumaton julkisivun eristerappaustekniikka. Vaikka havaitut vauriot ovat vakavia, 
niiden määrä on jokseenkin pieni verrattuna koko rakennuskantaan. Kylpyhuoneissa havaittuja 
kosteusvaurioita on melko vähän, mutta n. 16 % kylpyhuoneista vaatisi korjauksia 
kosteusvaurioiden välttämiseksi. [2]. 
 
3.2 Tunnetut riskirakenteet 
 
Taulukosta 2 huomataan, että varsinkin vanhemmissa maanvastaisissa rakenteissa kosteusvauriot 
ovat varsin yleisiä. 1950- ja 1970-lukujen välillä rakennettiin vilkkaasti ja käytössä oli paljon 
uusia rakenteita ja rakennusmateriaaleja. Varsinkin omakotitaloja rakennettiin niin, että 
lämmöneriste sijoitettiin peruslaatan päälle tai kellarin seinän sisäpuolelle. Myös ryömintätilaiset 
perustusratkaisut olivat yleisiä. Nämä rakenteet ovat aiheuttaneet runsaasti kosteus- ja 
homeongelmia. 1980-luvulta lähtien kuvatunlaisten maanvastaisten rakenteiden toimintaa on 
parannettu ja vauriot ovat vähentyneet. [2]. 
 
3.3 Uudet riskirakenteet 
 
3.3.1 Eristerapattu ulkoseinä 
 
1980-luvun lopulla esiteltiin uudenlainen ulkoseinäverhous, puurunkoisen ulkoseinän eriste-
rappaus. Tässä rakenteessa seinä saa rappauspinnan runkorakenteen ulkopuolelle asennetun 
kipsilevyn + lämmöneristeen päälle. Useimmissa tapauksissa rappauskerros on ohut ja rakenne 
tuulettumaton. Kosteusvauriot ovat yleisiä lämmöneristeen alla olevassa kipsilevyssä ja rungon 
puuosissa. Eristerappausseiniä tutkittiin kosteusmittauksin: 15 – 19 %:n kosteus ennakoi 
kosteusvaurion riskiä ja yli 19 %:n kosteuden todettiin olevan merkki syntyneestä kosteus-
vauriosta. Taulukko 3 osoittaa, että vaurioituneiden tai vaurioriskin alaisten seinien määrä on 
todella suuri verrattuna vaurioitumattomien tai ei-tutkittujen seinien määrään. [2]. 
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Taulukko 3. Eristerappausseinien vaurioituminen. [5]. 
Rakennustyyppi Vaurioitumattomat/ei 

tutkitut 
Vaurioitumisriski Vaurio 

 Määrä 
[tuhatta] 

Osuus 
[%] 

Määrä 
[tuhatta] 

Osuus 
[%] 

Määrä 
[tuhatta] 

Osuus 
[%] 

Omakotitalot < 1 9 4 49 3  42 
Kerrostalot < 2 53 < 1 25 < 1 22 
Yhteensä 2 20 5 43 4 37 

 
3.3.2 Tuulettuva ullakkotila 
 
N. 88 %:ssa Ruotsin rakennuskannasta on ullakollinen kattorakenne. Aikaisemmin ullakkoa ei 
pidetty riskirakenteena, mutta kasvavien eristepaksuuksien myötä myös vaurioherkkyys vaikuttaa 
lisääntyvän. [2]. 
 
Taulukko 4. Ullakkojen kosteusvauriot. [5]. 
Rakennustyyppi Kosteusvaurioitunut ullakko 
 Määrä [tuhatta] Osuus [%] 
Omakotitalot 434 23 
Kerrostalot 11 7 
Kaupalliset rakennukset 4 8 
Yhteensä 449 37 

 
Taulukko 4 osoittaa, että kosteusvauriot ovat hyvin yleisiä varsinkin omakotitalojen ullakoissa. N. 
15 %:ssa tutkituista ullakoista korkea suhteellinen kosteus oli aiheuttanut hometta tai hajuhaittaa. 
Loput kosteusvaurioista olivat aiheutuneet ainakin osaksi kattovuodoista. [2]. 
 
3.3.3 Vaurioitumistilanteen muuttuminen 
 
Vuonna 1993 Ruotsissa julkaistiin tutkimus nimeltä ELIB (Elhushållning i bebyggelsen), jossa oli 
tutkittu rakennuskantaa vuoteen 1989 asti. Vaikka ELIBin painopiste olikin sähkölämmityksessä, 
siinä oli kartoitettu myös rakennusten ja rakenteiden kuntoa ja asukkaiden terveydentilaa samaan 
tapaan kuin BETSIssä. Siksi nämä kaksi tutkimusta ovat joiltakin osiltaan vertailukelpoisia ja 
tarjoavat erinomaista aineistoa mm. kosteus- ja homevauroitumisen muutosten tarkasteluun 17 
vuoden aikavälillä (kuva 1). [2]. 
 

 
Kuva 1. Kosteus- ja homevauriotilanteen vertailu ELIB-ja BETSI-tutkimusten aineistoista. [2]. 
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Kerrostalojen (flerbostadshus) osalta tilanne vaikuttaa melko hyvältä. Vuosina 1961 – 1975 
rakennettujen talojen osalta vaurioiden määrä on noussut samalle tasolle vanhemman 
rakennuskannan kanssa, mutta kokonaisuutena katsoen vaurioiden määrä on pysynyt samalla, n. 
17 %:n tasolla. 
 
Pientalojen (småhus) vauriomäärä näyttää nousseen huimasti. Osittain nousu on todellista, mutta 
osittain kyseessä saattavat olla myös tutkimukselliset ja tilastolliset eroavaisuudet. Todellista 
kasvua edustaa esim. se, että vuosien 1991 – 2005 talvikaudet ovat olleet suhteellisen lämpimiä ja 
kosteita, mikä on edistänyt homeen kasvua varsinkin ryömintä- ja ullakkotiloissa. 
Tutkimuksellisia muutoksia saattaa olla esim. se, että BETSI-tutkijat ovat kiinnittäneet enemmän 
huomiota pieniinkin vaurioitumiseen viittaaviin merkkeihin. Myös tehtyjen vauriohavaintojen 
merkittävyys on saatettu arvioida suuremmaksi kuin aikaisemmassa tutkimuksessa. [2]. 
 
4. Rakennusten tekninen kunto 
 
BETSI-tutkimuksen rakennusten teknistä kuntoa käsittelevässä osatutkimuksessa saatiin 
tilastollista tietoa vaurioitumisen lisäksi myös mm. eri tyyppisten asuinrakennusten iästä, 
laajuudesta, rakennetyypeistä, rakennusmateriaaleista ja teknisistä järjestelmistä [3]. 
 
Vauriokartoitusten olennaisimmat tulokset on esitetty kuvassa 2. Eri tyyppisten rakennusten 
(vasemmalta oikealle pientalot, kerrostalot ja liikerakennukset) eri rakennusosissa (vasemmalta 
oikealle maanvastaiset rakenteet, tekniset järjestelmät, ikkunat, märkätilat, ulkoseinät, katot ja 
sisäpinnat) havaitut vauriot on esitetty prosenttiosuuksina rakennuskannasta. 
 

 
Kuva 2. Niiden rakennusten osuus rakennuskannasta, joissa on havaittu vaurioita. [3]. 
 
Useimmat BETSI-tutkimuksessa löydetyt vauriotyypit ovat pääasiassa sellaisia, joista ei ole 
välitöntä vaaraa rakenteille tai asukkaille. Niiden tyypillisiä syitä ovat puuttuvat osat, vesivuodot, 
asennus-, korroosio- ja mekaaniset vauriot sekä pintavauriot, muodonmuutokset jne. Kuten 
kohdasta 3.1. käy ilmi, sellaisia kosteus- ja homevaurioita, jotka saattavat vaikuttaa sisäilman 
laatuun ja asumisterveyteen, esiintyy n. 36 %:ssa rakennuksista. [2], [3]. 
 
5. Asukkaiden terveydentila 
 
Asukastutkimuksia ja -kokemuksia käsittelevässä osaraportissa todetaan, että yhteneväisyyksiä 
havaituissa vaurioissa ja asukkaiden kokemuksissa tereveydentilastaan pitäisi tulkita erittäin 
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varovaisesti. Tulosten analysoinnista puuttuu merkittäviä esim. henkilökohtaiseen 
asumiskäyttäytymiseen ja persoonallisuuteen sekä sosioekonomiseen statukseen liittyviä tekijöitä. 
[4]. 
 
Vaikuttaa siltä, että yhteys todetun tilanteen ja asukkaiden omien kokemusten välillä on 
vaikeampi löytää pien- kuin kerrostaloissa. Kerrostaloissa, joista puuttuu koneellinen 
ilmanvaihto, esiintyy useammin yskää ja päänsärkyä, mutta yleiseen terveydentilaan 
ilmanvaihtojärjestelmän tyypillä ei ole kuitenkaan yhteyttä. Asunnoissa, joissa on merkkejä 
kosteus- ja homevaurioista, voidaan havaita erilaisten terveysongelmien lisääntymistä. Tämä 
pätee sekä pien- että kerrostaloihin. [4]. 
 
6. Yhteenveto 
 
BETSI-tutkimuksen kosteus- ja homevaurioiden osaraportin yhteenvedossa todetaan, että 
tukimustulokset tulisi ottaa huomioon kansallisen asunto- ja ympäristöohjelman tavoitteiden 
päivittämisessä. Ohjelmaan esitetään lisättäväksi seuraava lausunto: 
 
”Vuonna 2020 rakennukset ja niiden ominaisuudet eivät saa vaikuttaa terveyteen haitallisesti. 
Siksi on varmistettava, että kosteus ei aiheuta ongelmia sisäilmaan luomalla edellytyksiä homeen 
ja mikrobien kasvulle tai edistämällä haitallisia päästöjä rakennusmateiaaleista. Niiden 
rakennusten osuus, joissa esiintyy sisäilmaan mahdollisesti vaikuttavia kosteusvaurioita, pitäisi 
olla vuonna 2020 alle 5 % koko rakennuskannasta.” [2]. 
 
Ilmastonmuutoksen myötä muuttuvat lämpö- ja kosteusolosuhteet yhdistettyinä energiansäästö-
tavoitteiden vuoksi kasvaviin eristepaksuuksiin ja uudenlaisiin rakenneratkaisuihin aiheuttavat 
kosteus- ja homevaurioriskejä, joita on jo havaittavissa BETSI-tutkimuksen tuloksissa. 
Tutkimustulosten antamasta luvusta, jossa sisäilmaan vaikuttavia kosteusvaurioita esiintyy 
36 %:ssa rakennuskannasta, on pitkä matka tavoiteltuun alle 5 %:iin. Tavoite vaatii runsaasti 
tutkimus- ja kehitystyötä sekä muutoksia rakentamis- ja asumiskulttuuriin ja kiinteistöjen 
ylläpidon käytäntöihin. 
 
Ruotsin ja Suomen rakennuskanta, rakenneratkaisut ja rakentamiskulttuuri ovat varsin 
yhteneväisiä. Ruotsin tämänhetkiset ilmasto-olosuhteet ovat varsin todennäköisesti muutaman 
vuosikymmenen kuluessa vallitsevia Suomessakin, joten BETSI-tutkimus on arvokasta tausta-
aineistoa myös suomalaiselle alan tutkimukselle. 
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Rakennusten kosteus ja homeongelmien korjaus 
Onko mahdollista vain rakennusteknisin keinoin? 
 
Kimmo Koskentausta 
Asianajotoimisto Evon Lakipalvelu Oy 
 
 
Tiivistelmä  
 
Aikaisemmat sukupolvet ovat jo vuosisatoja osanneet tehdä itselleen ja perheelleen asuntoja ja 
muita rakennuksia siten, että rakennukset eivät aiheuta niiden käyttäjille terveysongelmia tai 
pysyviä sairauksia. Rakentamisessa käytettävissä olevat rakennusaineet ovat vuosien varrella 
olennaisesti parantuneet. Rakentamisen tekninen suorittaminen on myös tekniikan kehityksen 
myötä tullut helpommaksi. Rakentamisessa käytettävissä oleva tietotaito on vuosien myötä 
laajentunut ja syventynyt. Näistä positiivisista kehitysseikoista huolimatta rakennustyön 
lopputulos on usein laadullisesti huono. Tämä johtuu usein rakentamisen liiallisesta kiireestä sekä 
rakennustyöhön käytettäväksi annettujen taloudellisten voimavarojen riittämättömyydestä. 
Osaamista tehdä teknisesti laadukkaita rakennuksia siten on. Nyt täytyy vielä saada aikaan 
sellainen muutos, että laadukkaan ja käyttäjilleen terveellisen rakennuksen rakentaminen on 
taloudellisesti edullisempaa kuin huonon laadun tuottaminen. 
 
1. Johdanto  
 
Menneet sukupolvet ovat jo vuosisatoja osanneet tehdä rakennuksia, jotka eivät aiheuta 
käyttäjilleen terveysongelmia tai elinikäisiä sairauksia. Rakentamisessa käytettävissä olevat 
materiaalit ovat vuosikymmenten aikana olennaisesti kehittyneet ja parantuneet. Tekniset laitteet 
ovat helpottaneet rakentamisen fyysistä ja teknistä suorittamista. Tietotaito rakentamisen hyvän 
laadun varmistamiseksi on olennaisesti lisääntynyt. Siten rakentamisen lopputuloksen usein 
heikko laatu ei voi johtua laadukkaiden materiaalien, käytettävissä olevan tekniikan tai 
tietotaidon puutteesta. Rakentamisen lopputuloksen laadun parantaminen edellyttää siten sellaisia 
sopimusoikeudellisia tai säädöspohjaisia muutoksia, että hyvälaatuisen lopputuloksen 
tuottaminen rakennustyössä on taloudellisesti ja asiallisesti edullisempaa kuin huonolaatuisen 
työn tekeminen. 
 
2. Kosteusongelmien ja homeongelmien syistä ja mahdollisuuksista korjata 

ongelmat 
 
Rakentamiseen liittyvät kosteus- ja homeongelmat liittyvät uudisrakentamiseen, 
korjausrakentamiseen sekä rakennusten ylläpitoon tai sen laiminlyöntiin. Ongelmat voivat johtua 
käytettävien rakennustarvikkeiden laadusta, käytettävissä olevista teknisistä välineistä, tietotaidon 
puutteesta, rakennushankkeen liian kiireellisestä aikataulusta sekä rakennushankkeeseen 
käytettäväksi ohjattujen taloudellisten voimavarojen riittämättömyydestä. Ongelmien syynä voi 
lisäksi olla työn toteutuksen valvonnan puutteellisuus, valvojan oleminen valvottavan 
palkkalistoilla sekä rakennustarvikkeiden puutteellinen kosteussuojaus ennen niiden 
rakennukseen kiinnittämistä. 
 
Käytettävissä olevien rakennustarvikkeiden laatu on vuosikymmenien aikana olennaisesti 
parantunut. Kun rakennustarvikkeita käytetään niiden valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti 
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ja noudattaen hyvän rakennustavan mukaisia työohjeita, ei rakennustarvikkeiden laadusta aiheudu 
kosteusongelmia tai homeongelmia. 
 
Rakentamisessa on aiempia vuosikymmeniä huomattavasti laajemmin käytettävissä erilaisia työn 
fyysistä suorittamista helpottavia teknisiä laitteita ja muita apuvälineitä. Tietotaito laadukkaiden 
ja käyttäjiensä terveydelle turvallisten rakennusten rakentamiseen on syventynyt ja laajentunut 
viimeisten vuosikymmenien aikana. Rakennustyön lopputuloksen heikko laatu ei siten voi 
aiheutua näistä syistä. 
 
Rakennustyön laadun valvonnassa on nykyaikana puutteita. Valvojan usein toimiessa valvottavan 
palkkalistoilla, ei valvonnan laatu ole uskottavimmillaan. Rakennustyömaalla näkee hyvin usein, 
että rakennukseen kiinnitettävät materiaalit on varastoitu työmaalla täysin kosteudelta 
suojaamattomina. Nämä seikat ovat omiaan heikentämään rakennustyön laatua. 
 
Rakennushankkeissa on ihmisen muun nykypäivän elämän lailla usein perusteeton kiire. Asiat 
täytyy saada tehdyksi mahdollisimman lyhyessä ajassa. Tämän lisäksi kaikki täytyy saada 
tehdyksi mahdollisimman halvalla, vaikka on tunnettu tosiasia, että tämä lopulta johtaa työn 
laadun heikkenemiseen. Rakentamisessa on olemassa paljon sellaisia fysiikkaan liittyviä seikkoja, 
jotka eivät ole ihmisen määrättävissä. Ne on otettava huomioon vallitsevina tosiseikkoina, joita ei 
ole voinut tai voi muuttaa. Rakentamisessa on olemassa myös paljon erilaisia kuivumisprosesseja 
joiden pituuteen voidaan vaikuttaa käytettävillä materiaaliratkaisuilla, mutta jotka on laadukasta 
työtä tehtäessä otettava huomioon. 
 
Asiantuntijat ovat arvioineet, että maamme rakennuskannasta n. puolet on mikrobivaurioitunutta. 
Ongelmien suuren määrän perusteella on perusteltua väittää, että rakennusten kosteusongelmaa ja 
homeongelmaa ei ole mahdollista ratkaista pelkästään rakennusteknisin keinoin. Muutoksen 
aikaansaaminen edellyttää muutoksia myös sopimusteknisissä asioissa tai lainsäädännössä. 
 
Koska muutosta ei tähän mennessä ole saatu aikaan sopimusteknisin muutoksin, ei rakennusten 
kosteusongelmien ja homeongelmien ratkaisu tule onnistumaan pelkästään sopimusteknisin 
ratkaisuin. Rakennusten kosteusongelmien homeongelmien aito ja todellinen ratkaiseminen 
edellyttää sellaisen tilanteen luomista, jossa laadukkaan rakentamisen toteuttaminen on 
tekijälleen kannattavampaa kuin huonolaatuisen työn tekeminen. 
 
3. Rakennusten kosteusongelmien ja homeongelmien ratkaisu 
 
Näiden ongelmien ratkaisu edellyttää sitä, että aikaansaadaan tilanne jossa huonolaatuinen 
rakentaminen ei enää ole taloudellisesti kannattavaa. Tavalla tai toisella on saatava vastuu 
huonolaatuisen rakentamisen aiheuttaminen ongelmien taloudellisista kustannuksista 
heikkolaatuisesta rakentamisesta vastuussa oleville. Sama tilanne koskee selvän korjausta 
edellyttävän rakennusteknisen ongelman tai puutteen asianmukaisen korjauksen laiminlyöntiä. 
Huonolaatuisen työn tekeminen ei saa olla taloudellisesti kannattavaa tilanteessa, jossa sen 
tiedetään aiheuttavan kosteusongelmia ja homeongelmia. Näiden taas tiedetään aiheuttavan 
terveysongelmia ja loppuiäksi sairastumisia. Ihmisen terveys tulee rakentamisessa saattaa sille 
kuuluvaan arvoon. 
 
Vastaavasti rakennusten korjaamisesta ja ylläpidosta tulee huolehtia. Sen pitää olla säädännäinen 
velvoite. Käytäntö on osoittanut että varsinkin yhtiömuotoisessa asumisessa rakennusten 
kunnossapidosta ei välttämättä huolehdita. Näissäkin tapauksissa pitää rakennuksista 
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huolehtiminen tehdä edullisemmaksi kuin niistä huolehtimatta jättäminen. Huolehtimatta 
jättämisestä aiheutuu käyttäjille terveysongelmia ja pysyviä sairastumisia. 
 
Rakennusten homeongelmista ja kosteusongelmista aiheutuu yhteiskunnalle vuosittain valtava 
taloudellinen menetys. Menetyksen arvioidaan tällä hetkellä olevan vuosittaisina 
terveydenhoitomenoina 3 miljardin euron suuruusluokkaa. Asiaan liittyvinä sosiaalisina 
kustannuksina yhteiskunnan taloudellisen menetyksen arvioidaan vuositasolla olevan 4 miljardin 
euron suuruusluokkaa. Nämä luvut eivät vielä sisällä kaikkia ongelmista aiheutuvia kustannuksia. 
 
Edellä esitetyn perusteella rakennusten homeongelmia ja kosteusongelmia ei voida korjata vain 
rakennusteknisin seikoin. Näiden ongelmien korjaaminen edellyttää säädösmuutoksia. Ongelmiin 
puuttuminen säädöstasolla on perusteltua, koska vain harva kiinteistön omistaja todellisuudessa 
pystyy kantamaan taloudellisen vastuun kiinteistön kosteusongelmien ja homeongelmien 
aiheuttamista taloudellisista menetyksistä. Kun lasku ongelmista siten päätyy pääosin tai 
kokonaan yhteiskunnan maksettavaksi, on perusteltua että yhteiskunta puuttuu sille maksettavaksi 
tulevan laskun määrään säädösmuutoksilla. 
 
4. Käytännön tapauksia 
 

1. Rakenteiden varhaisen kastumisen tapaus. Kyseessä oli omakotitalon kauppa. Vanhempi 
pariskunta myi talon lapsiperheen kodiksi. Runsaan vuoden kuluttua kaupasta talon 
asukkailla oli sisäilmaongelmaan viittaavia terveysoireita. Lopulta talossa oli hankala 
hengittää ja talon kipsilevyrunkoisiin sisäseiniin tuli mustia pilkkuja. Asukkaat muuttivat 
syntyneiden terveysongelmien johdosta talosta pois ja haastoivat talon myyjän asiassa 
oikeuteen. 

 
Asiantuntijaselvityksen perusteella ongelman syyksi ilmeni se, että kipsilevyt ovat 
rakennusvaiheessa kastuneet ja levyihin tuolloin jääneet mikrobit ovat nyt heränneet 
henkiin lapsiperheen muutettua taloon ja talon kosteusrasituksen muututtua tavanomaiseksi. 
Asiantuntijat lausuivat myös, että talossa asunut ja siellä mikrobeille altistunut perhe ei voi 
enää remontin jälkeen muuttaa takaisin taloon. Taloa ei asiantuntijoiden mukaan voi 
remontoida siten että perheen muutto takaisin taloon olisi mahdollista. 

 
Asiantuntijan todistajanlausunnon perusteella talokauppa purettiin. 

 
2. Rivitalon tapaus. Tapauksessa on saneerattu kokonainen rivitalo. Asuntojen uudet omistajat 

ovat valittaneet huonosta sisäilmasta. Talossa on 16 huoneistoa. 
 

Taloyhtiö teetti asunnoissa rakennusteknisiä tutkimuksia. Niissä havaittiin asuntojen 
sisäilman laatua heikentävän mm. 
•   Ilmanvaihdon puutteellisuus, asuntojen vaatehuoneisiin oli jälkikäteen tehty saunoja, 

mutta ilmanvaihtoa ei ollut parannettu alkuperäisestä tasosta 
•   Saunan lattian kaadoissa oli puutteellisuuksia saunan puolella, vesi jäi seisomaan 
•   Maaperän kaadot olivat kohti talon seinää ja sokkelia 
•   Aluskatteen puuttumisen tai virheellisyyksien johdosta vedet ohjautuivat 

kattorakenteisiin ja edelleen asuntoihin (kohteessa tasakatto muutettu harjakatoksi) 
•   Kohteesta löydettiin mikrobeita 

 
Kohde oli muutostöiden jälkeen viranomaistarkastettu. 
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Asia päätyi oikeuteen. Asia sovittiin kesken oikeudenkäynnin asuntokauppoja purkamalla. 

 
3. Suuren sisäilmaongelmaisen omakotitalon tapaus. Tapauksessa on kysymys vuokratusta 

omakotitalosta. Vuokralainen pyysi terveystarkastajan tarkastusta asunnosta aiheutuvan 
terveyshaittaepäilyn johdosta. Kohteessa oli myös aiemmin tehty tarkastus, jolloin oli 
edellytetty ilmanvaihdon parantamista. Nyt tarkastus tehtiin talvella ja mittauksessa 
todettiin asuintiloissa paikoittain yli 10 astetta pakkasta. Kun vuokranantaja ei tehnyt 
mitään talon korjaamiseksi, vuokralaiset muuttivat pois kohteesta. 

 
Asian osapuolet haastoivat toisensa oikeuteen. Asia päätyi asiantuntijatodistelun perusteella 
vuokralaiselle edullisella tavalla. 

 
Yhteenveto 
 
Menneet sukupolvet osasivat tehdä rakennuksia, jotka olivat käyttäjilleen terveellisiä käyttää. 
Rakennusmateriaalien laatu on noista ajoista olennaisesti parantunut. Rakentamisessa on 
käytettävissä paljon rakennustyötä helpottavia välineitä ja tietotaito ihmisen terveydelle 
turvallisten rakennusten rakentamisesta on menneisiin aikoihin verrattuna olennaisesti kasvanut 
ja syventynyt. Tästä huolimatta rakennustyön lopputuloksen laatu on aiemmasta olennaisesti 
heikentynyt. Tätä ongelmaa ei voi korjata rakennusteknisin keinoin. Ongelman korjaaminen 
edellyttää sellaisia säädösmuutoksia, joiden voimaantulon myötä on kannattavampaa tehdä 
laadullisesti hyvätasoisia rakennuksia huonolaatuisten sijaan. 
 
Lähdeluettelo  
 
Esitys pohjautuu laatijansa käytännön työtehtävissä saamaan kokemukseen. Arviot ongelmista 
yhteiskunnalle vuosittain aiheutuvien taloudellisten menetyksistä perustuvat asiantuntijoiden 
luennoissa ja teksteissä esitettyihin arvioihin. 
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Vastuukysymykset ja kustannukset kosteusvaurioiden 
korjaamisessa 
 
Jarmo Lipsanen 
Yrkeshögskolan Arcada 
 
 
Tiivistelmä 
 
Rakennusprojektin eri vaiheissa syntyvien kosteusvaurioiden vastuukysymykset voidaan ratkaista 
joko laadukkaalla osatekijöiden ja toimijoiden yhteistyöllä ja työn toteutuksella tai ”leivättömän 
pöydän” ääressä, useita vuosia kestävän oikeusprosessin kautta, jossa voittajia ei tunneta – 
häviäjien kunnia menetetään, mutta maine kasvaa. Suomessa, varsinkin pääkaupunkiseudulla, 
toimii molempiin vaihtoehtoihin suuntautuneita organisaatioita ja toteuttajia, päätöksenteon 
perustuessa aina kulloisenkin päättäjän henkilökohtaiseen johtamistaidolliseen osaamiseen ja 
taloudelliseen vastuunkantokykyyn. 
 
1. Johdanto 
 
Seuraavassa on pyritty tuomaan julki aikajärjestyksessä rakennusprojektin toimijaketju, joka 
omalta osaltaan voi niin halutessaan vaikuttaa kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemiseen. 
Vastuukysymykset ja kosteusvaurioiden korjauskustannukset kohdistuvat pääsääntöisesti 
pääurakoitsijan/kokonaisurakoitsijan/rakennusurakoitsijan toimintatapaan. 
 
2. Rakennusprojektin osapuolien toiminta ja vaikutusmahdollisuudet 
 
Kappaleessa on tarkasteltu rakennusprojektin osapuolten toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia 
kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemisessä. 
 
2.1. Kaavoittaja 
 
Miten kaava hyväksytään? Jos muistutuksia ei kaavaehdotuksen nähtävillä oloaikana jätetä eikä 
lausunnoissa ole huomautuksia, etenee kaavaehdotus kaupunginhallituksen kautta valtuuston 
hyväksyttäväksi. Vähäiset asemakaavan muutokset hyväksyy kaupunki-suunnittelulautakunta. 
 
2.2. Tontin myyjä 
 
Myyjä myy ja ostaja ostaa. 
 
2.3. Kiinteistön omistaja/tilaaja 
 
Tilaaja maksaa. 
 
2.4. Rakennuttaja 
 
Rakennushankkeessa suositellaan käytettäväksi urakkaohjelmamallia (esim. Helsingin kaupungin 
asuntotuotantotoimisto ATT). 
 
 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 137



Urakkasopimus voidaan allekirjoittaa seuraavien ehtojen täyttyessä: 
• Hinta on hyväksytty ja hankintapäätös on lainvoimainen 
• Rakennuslupa on lainvoimainen 
• Rakennuttaja ja urakoitsija ovat päässeet sopimukseen työmaan laatusuunnitelmasta, sivu-

urakat sisältävästä työmaan työaikataulusta, luovutusvaiheen tilanneraportista ja 
suunnitelma-aikataulusta. 

 
Työmaan yhteisesti hyväksytty laatusuunnitelma liitetään urakkasopimukseen. 
 
Yleisaikataulu on toimitettava ennen urakkasopimuksen allekirjoitusta. Yleisaikataulussa on 
otettava huomioon vastaanottoon ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien edellyttämä aika. 
 
Urakkaohjelmamallin mukaisesti kokonaisurakoitsijan on laadittava ennen urakkasopimuksen 
allekirjoitusta ennakkoraportti työmaatilanteesta 13 viikkoa ennen luovutusta. Tämä 
luovutusvaiheen tilanneraportti liitetään urakkasopimukseen. 
 
Suunnitelmakatselmus pidetään ennen urakkasopimuksen tekemistä ja tarvittaessa myös ennen 
työvaiheiden aloittamista suunnitelmavalmiuden, suunnitelmiin sisältyvien työturvallisuus- ja 
muiden riskien toteamiseksi sekä suunnitelmien toimittamisesta sopimiseksi. Ensimmäisen 
suunnitelmakatselmuksen kutsuu koolle rakennuttaja. 
 
Kokonaisurakoitsijan on ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista laadittava kirjallinen 
työmaakohtainen laatusuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää ainakin seuraavat kohdat: 

• työmaan organisaatio 
• suunnitelmakatselmukset 
• työaikatauluasiat 
• riskikartoitukset 
• ennakoivat katselmukset 
• aloituspalaverit 
• tehtäväsuunnitelmat 
• mallit 
• laatukokeet ja mittaukset 
• tarkastukset 
• laatudokumentit 
• rakennusmateriaalien varastointi 
• itselle luovutukset 

 
Itselle luovutus sisältää luovutusvalmiuden varmistuksen. Valvoja voi ensimmäisten asuntojen 
osalta olla mukana varmistamassa hyväksyttävän viimeistelytyön laadun. Kokonaisurakoitsijan 
tulee dokumentoida itselle luovutus. Laatusuunnitelmassa tulee kuvata itselle luovutusprosessi ja 
hyväksyttää sen dokumentointitapa tilaajalla. 
 
Kokonaisurakoitsijan on laadittava kohteesta kosteuden- ja puhtaudenhallintasuunnitelmat sekä 
työturvallisuussuunnitelma ja nimettävä niiden vastuuhenkilöt ennen töiden aloittamista. 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa tulee esittää kuivumisajat rakennusosittain. 
 
Kokonaisurakoitsijan on järjestettävä ennen työvaiheen aloittamista aloituspalaveri, jossa 
käydään läpi työnjohdon ja työntekijöiden kesken suunnitelma-asiakirjat, työkohtaiset laatu- ja 
suoritusohjeet ja varmistetaan, että sopimuksen mukainen lopputulos saavutetaan. Rakennuttajan 
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edustajalle on varattava mahdollisuus olla läsnä palavereissa. Dokumentointi on 
kokonaisurakoitsijan vastuulla. 
 
Kokonaisurakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon osaamista ja 
työsuoritusta. Työvaiheiden oikeaan ajoitukseen ja työsuorituksen laatuun on kiinnitettävä 
erityistä huomiota. Kokonaisurakoitsijan on valvottava hankintojen ja aliurakoitsijoiden 
rakennusvaiheiden kelvollisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin 
saavutetaan. 
 
2.5. Pääsuunnittelija 
 
Rakentamista koskeva suunnitelma on laadittava siten, että se täyttää tämän lain ja sen nojalla 
annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Rakennuksen 
suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, 
joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, 
joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). [1]. 
 
Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja 
laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten 
täyttyminen. [2]. 
 
Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitamisesta 
rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. [2]. 
 
Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja 
vaativuuden edellyttämällä tavalla [2]. 

• huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat ja 
ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon 

• varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista 
suunnitelmista on heidän vastuullaan 

• huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä 
• osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa 
• huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu 

yhteensopiviksi ja ristiriidattomiksi 
 
2.6. Materiaalivalmistaja 
 
Rakennustuotteen CE-merkintä kertoo tuotteen harmonisoidut ominaisuudet eikä ole osoitus 
tuotteen kohdekohtaisesta määräystenmukaisuudesta. Suunnittelija tai tuotteen käyttäjä valitsee 
CE-merkityistä tuotteista sen, joka parhaiten soveltuu aiottuun käyttökohteeseen. 
 
Rakennustuotteita voidaan valita suunnitelmissa esitettyjen suoritustasojen ja luokkien 
perusteella. Rakennustuotteiden hankinnasta vastaava voi kilpailuttaa vaatimukset täyttäviä 
tuotteita ja valita tuotteet rakennuskohteeseen niiden joukosta. 
 
Rakennuksen olennaiset tekniset vaatimukset ovat 

• rakenteiden lujuus ja vakaus 
• palonkestävyys 
• terveellisyys, päästöttömät rakennusaineet ja -tarvikkeet 
• meluntorjunta, ääneneristys 
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• energiatalous, lämmöneristys 
 
Valinta voidaan tehdä vain niiden tuotteiden joukosta, joiden CE-merkintätiedot osoittavat 
tuotteen täyttävän viranomaissäädösten ja Suomen rakentamismääräysten asettamat vähimmäis-
vaatimustasot. Suositukset kansallisiksi vaatimustasoiksi on Suomessa kirjattu CE-
merkintätietojen kanssa yhteensopiviksi kansallisiin soveltamisstandardeihin, joita julkaistaan 
SFS 7000 -sarjassa. 
 
Kun tuotteessa on asianmukainen CE-merkintä, jonka yhteydessä ilmoitettujen tietojen 
perusteella voidaan todeta tuotteen teknisten ominaisuuksien täyttävän sen käyttökohteen 
vaatimukset, tuote on rakentamismääräysten mukainen. 
 
2.7. Arkkitehtisuunnittelija 
 
Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille 
asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee 
olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. [1]. 
 
2.8. Rakennesuunnittelija 
 
Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille 
asetetut vaatimukset. Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi suunnittelija, näistä yhden tulee 
olla nimetty tämän erikoisalan kokonaisuudesta vastaavaksi suunnittelijaksi. [1]. 
 
2.9. Rakennusvalvonta; lakisääteiset valvontatehtävät 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen nojalla annetut säännökset sisältävät suurimman osan 
rakennusvalvontaviranomaiselle säädetyistä viranomaistehtävistä. Rakennettaessa kaavojen 
noudattamisen valvonta kuuluu rakennus-valvontaviranomaiselle. 
 
Tehtäviin kuuluvat myös erilaiset lupapäätökset ja hyväksynnät sekä rakennus-työn valvontaan 
liittyvät katselmukset ja tarkastukset. Näissä tehtävissä joudutaan soveltamaan muissa laeissa 
rakentamiselle asetettuja vaatimuksia (esim. pelastuslaki, asetus talousjätevesistä jne.). Lisäksi 
rakennusvalvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu luvattoman rakentamisen ja rakennetun 
ympäristön hoidon valvonta. 
 
Edelleen rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluu rakentamisen neuvonta sekä hallinnollisten 
pakkokeinojen käyttäminen ja lupapäätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten käsittely. 
Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakentamista yleisen edun näkökulmasta. 
Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien painopistealueita ovat rakennusten turvallisuus, 
terveellisyys ja viihtyisä ympäristö. (Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto). 
 
2.10. Pääurakoitsija 
 
Pää-, kokonais- tai rakennusurakoitsijan juridinen vastuu perustuu tilaajan kanssa solmittuun 
urakkasopimukseen sopimusoikeudellisena vastuuna. Erityisesti kannattaa ottaa huomioon, että 
vahingonkorvauslaki ei kuitenkaan koske – ellei tässä tai muussa laissa toisin säädetä – 
sopimukseen perustuvaa tai muussa laissa säädettyä korvausvastuuta. 
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3. Kosteusvaurioiden kustannusvaikutuksista 
 
Taulukossa 1 on esitetty työmaan käyttö ja yhteiskustannuksiin syntyvä lisäys silloin, jos 
työmaalla todettu kosteusvaurio lisää rakentamisaikaa yhdellä kuukaudella. Vaurion aiheuttamat 
varsinaiset korjauskustannukset riippuvat tietenkin sen laadusta ja laajuudesta, eikä niitä siksi 
voida esittää esimerkkilaskelmassa. 
 
Taulukko 1. Työmaan todellisten käyttö- ja yhteiskustannusten vaikutus esimerkkiprojektissa. 

 
4. Yhteenveto 
 
On täysin luonnollista, että kosteusvaurioiden ilmetessä rakennusprojektin eri vaiheissa niin itse 
kosteus kuin tunteetkin nousevat pintaan näkyville: tilaajan hämmästeltäväksi, tekijöiden 
vokaalittomiksi ilmaisuiksi, asukkaiden tai kohteen käyttäjien ihmeteltäviksi. Kuinka taas jälleen 
kerran näin pääsi käymään kaikista varotoimista huolimatta? Kysymys pitäisi varmaankin esittää 
suoraan eri osapuolien päättäjille: onko johtamasi organisaation johtaja omasta johtamistavastaan 
ja -tyylistään tietoinen ja vastuullinen itselleen? 
 
 
 

8110 Työmaarakennukset 1 kk 6 900,00 €/yks. 6 900 €
8120 Työmaatiet ja varastoalueet
8150 Aitaus ja mainoskilvet

8160 Rakennussuojaus 1 kk 6 000,00 €/yks. 6 000 €
8170 Työturvallisuus 16 h 45,00 €/yks. 720 €
8180 Telineet ja kelkat
8200 Työnaikaiset asennukset
8320 Autonosturi
8330 Torninosturi 1 kk 14 000,00 €/yks. 14 000 €
8340 Rakennushissit 1 kk 2 000,00 €/yks. 2 000 €
8360 Kurottaja 160 h 55,00 €/yks. 8 800 €
8400 Työmaan koneet ja käyttötarvikkeet
8500 Pienet käyttötarvikkeet
8600 Työnaikainen energia 8000 rm3 4,00 €/yks. 32 000 €
8700 Työmaa-, jätekuljetukset ja kaatopaikkamaksut
9110 Työnjohto 3 kk 5 000,00 €/yks. 15 000 €
9120 Työmaatoimisto

9140 Työmaakokeet ja katselmukset 16 h 50,00 €/yks. 800 €
9150 Vartiointi 1 kk 700,00 €/yks. 700 €
9160 Edustus
9210 Mittaus
9230 Työmaatilojen hoito 1 kk 320,00 €/yks. 320 €
9240 Työnaikainen siivous 160 h 24,00 €/yks. 3 840 €
9250 Loppusiivous
9400 Talvilisätyöt
9430 Rakennuksen lämmitys ja kuivaus 1 kk 5 600,00 €/yks. 5 600 €
9670 Rakennusalueen vuokrat 1 kk 3 200,00 €/yks. 3 200 €

viivästyssakko 20 tp 4 200,00 €/tp 84 000 €
 ( urakkasumma 8 400 000 € x 0,05 % / tp ) ==============

Yhteensä: 1,0 kuukauden viivästyminen 183 880 €

Vertailu: ylimääräinen plaano -kerros 2800 h-m2 9,00 €/m2 25 200 €

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 141



Lähdeluettelo 
 
[1] Maankäyttö- ja rakennuslaki, 120 §. 1999. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999. 
[2] Suomen Rakennusmääräyskokoelma RakMK A2: Rakennuksen suunnittelijat ja 

suunnitelmat. 2002. Ympäristöministeriö. 
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A5. Rakenteiden home‐ ja kosteusvauriot 2
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Kosteus-, home- ja laho-ongelmien ja -vaurioiden detektointi ja 
korjaus 
 
Hannu Viitanen, Tuomo Ojanen ja Miimu Airaksinen 
VTT 
 
 
Tiivistelmä 
 
Kosteus-, home- ja lahovaurioiden kannalta keskeisiä ovat kosteuden kertymisen kannalta 
kriittiset rakenteet (perustukset, lattiat, katot, kosteudelle ja säälle alttiit rakenteet), vaurioihin 
johtavat kriittiset olot (kosteus, lämpö, aika homeen ja lahon synty), materiaalien ja rakenteiden 
merkitys sekä LVI:n merkitys (erilaiset vesivauriot ja putkivuodot, ilmanvaihdon toimivuus, 
hallitsemattomat ilmavuodot, painesuhteet), käyttäjistä johtuvat ongelmat (kosteuden tuotto, 
ilmanvaihdon ja huollon laiminlyönti, välinpitämättömyys vikojen korjaamisessa). Korjauksen 
onnistumisen kannalta on tärkeää, että vaurioiden syyt ja laajuus selvitetään optimoidusti niin, 
että tarvittavat korjaustoimet kohdistuvat oikein ja niin, että ongelmien syyt poistetaan ja 
rakenteet saadaan kosteusteknisesti toimiviksi. 
 
1. Johdanto 
 
Suomessa sienten aiheuttamat ongelmat tulivat laajempaan tietoon jo 1970-luvulla, jolloin 
lattiasienen aiheuttamat ongelmat näyttivät olevan paikoin ratkaisematon ongelma lattioissa ja 
seinien alaosissa [1, 2, 3, 4]. Silloin ei homesieniä pidetty erityisen haitallisena, vanhoissa taloissa 
homesienet olivat paikoin yleisiä ja niiden kanssa oli totuttu tulemaan toimeen. Tyypillisiä 
ongelmien ja vaurioiden syitä olivat virheelliset rakenteet tai virheelliset korjaukset, joita tehtiin 
mm. energiasäästön nimissä. Näitä ongelmarakenteita ja niiden korjausratkaisuja tuotiin esiin 
mm. VTT lahovaurioiden korjausohjeissa [1, 5]. Ruotsissa vastaavasti mm. eristämättömälle 
betonilaatalle koolatut puulattiat ja kellareiden virheelliset sisäpuoliset eristykset aiheuttivat 
ongelmia, joista homekeskustelut lähtivät Ruotsissa 1970-luvulla liikkeelle [6].  
 
Yleiseen kielenkäyttöön on iskostunut termi ”homevaurio”, joka sitten voidaan ymmärtää hyvin 
monella eri tavalla. Rakennusalalla vaurio on tilanne, jossa materiaalin, rakenneosan, rakenteen 
tai koko rakennuksen toimivuus menetetään kokonaan. Rakenteissa havaitut mikrobit tai niiden 
kasvu ei välttämättä ole sama asia kuin vaurio. Terveysalalla kaikki rakenteissa havaittu home- ja 
mikrobikasvu mielletään vaurioksi. Tämä varmasti aiheuttaa sekaannusta ja väärinymmärryksiä, 
joten näitä määrityksiä olisi syytä tarkentaa. 
 
2. Rakenteisiin kertynyt kosteus on ongelmien perussyy 
 
2.1 Vaurioiden syyt: kosteuden hallinta ei ole onnistunut 
 
Liiallinen kosteus on rakennusmateriaalien vanhenemisen ja vioittumisen kannalta keskeinen 
tekijä. Kosteuden hallintaan liittyy olennaisesti materiaalien ja rakenteiden kosteudensietokyky 
sekä home- ja laho-ongelmiin johtavat kriittiset olosuhteet sekä niiden vaikutusaika. 
Rakennuksissa on eri aikoina käytetty erilaisia rakenneratkaisuja ja materiaaleja, joista on vuosien 
kuluessa kertynyt paljon tietoa. Tämä tieto ja kokemus on aikojen kuluessa usein karttunut, mutta 
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osaksi myös hävinnyt tai se ei ole ainakaan aktiivisessa käytössä. On hyvä tiedostaa, että 
rakennushistoria on myös rakennusvirheiden historiaa. 
 
Korjauksessa on aina poistettava kosteuden syy ja tarvittaessa vaihdettava vaurioitunut materiaali 
tai puhdistettava pinta mikrobikasvusta. Keskeisiä kosteus-, home- ja laho-ongelmien ja 
vaurioiden syitä on lukuisia ja ne vaihtelevat mm. tarkasteltavasta rakennuksesta sekä sen 
rakenteista ja kosteuskuormista riippuen [7]. Vauriot kohdistuvat usein rakenteiden alimpiin 
osiin, lattiat ja seinien alaosiin, joihin vesi on päässyt kertymään [8]: 

• ympäristöstä tuleva vesi eri muodoissaan: sade, lumi, jää, korkea ilman kosteus, 
valumavesi, maakosteus ja etenkin kosteuskuormien pääsy rakenteisiin; ympäristön 
kosteuskuormilta voidaan välttyä vain huolellisella suunnittelulla ja toteutuksella 

• kattovuodot: syöksytorvien ja pellitysten vuodot, räystäsvuodot, läpivientien vuodot  
• maakosteus ja pohjavesi: eristysten ja salaojien puuttuminen tai niiden puutteellinen 

toiminta, vedeneristysten vuodot (veden eristyksillä on usein rajallinen kestoikä) 
• ulkopintojen vesivuodot: saumavuodot, läpivientien, kiinnitysten ja liittymien vuodot, 

vuodot ikkunapellityksistä; tähän on pyritty vaikuttamaan mm. detaljien suunnittelulla ja 
saumojen tiivistämisellä 

• sisäilman korkea kosteus ja kylmäsillat: puutteellinen ilmanvaihto ja lämmöneristys, 
kosteuden kondensoituminen pinnoille 

• putkivuodot, putkiliitokset vuotavat, kosteuden tiivistyminen ja putkiston korroosio 
• sisäilman vuotovirtaus ja kosteuden kondensoituminen rakenteisiin, rakennusaikainen 

kosteus lisää myös sisäilman kosteuskuormaa 
• kosteudelle alttiit rakenteet: liian matalalle korolle perustettu rakenne tai ulkorakenteen 

yksityiskohdat eivät ole kunnossa (ulkoseinä vuotaa) 
• puutteellinen maapohjan kuivaussuunnitelma 
• väärin suunnitellut ja toteutetut veden poiston ja eristyksen ratkaisut, puutteellinen 

kosteudeneriste, väärä tarvike- tai materiaalivalinta, ongelmat lämmöneristyksessä ja 
kylmäsillat 

• huollon puute (olisi otettava huomioon etenkin kosteudelle alttiissa kohdissa) 
• laitevuoto ja sen korjausten laiminlyönti, huolimaton vedenkäyttö 
• liiallinen sisäilman kosteus, ilmanvaihtokanavien ja vesiputkien lämmönvaihtelusta johtuva 

veden kondensoituminen, ilmankostuttimien liikakäyttö 
 
Korjausvaiheessa ilmeneviä kosteuden aiheuttamia ongelmia ovat mm: 
• puutteellinen rakenne- ja kuntoselvitys, vakavammat viat jääneet korjaamatta, saatetaan 

mitata mikrobeja, mutta materiaalien kunto jäänyt selvittämättä 
• toimimattomien rakenne- ja materiaaliratkaisujen puutteellinen korjaus ongelmien 

yhteydessä; kosteusfysikaaliset tarkastelut auttavat korjauksen toteutuksessa 
• virheelliset rakenne- ja materiaaliratkaisut (vanhaa rakennusta ei ole otettu huomioon) ja 

korjausratkaisut eivät ole soveltuneet vanhaan rakennukseen. Mm. ilmanvaihdon 
tehostamiseksi asennettu ilmanvaihto on muuttanut painesuhteita ja korvausilman 
tuloreittejä niin, että ilma tulee satunnaisista vuotokohdista (sisäilma haisee) 

• korjausvaiheessa rakennusten ja materiaalien kastuminen; sääsuojia on nykyisin otettu 
entistä enemmän käyttöön sekä uudis- että korjausrakentamisessa 

• putki- ja vesivuotojen puutteellinen korjaus, kuivaus ja jälkihuolto 
• putkistovuodot ja huonosti tehdyt korjaukset 
• ympäristön erityiskysymyksiä ei otettu huomioon (kosteuseristysten korjaus ym.). 
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Kuva 1. Kosteus- home- ja laho-ongelmat ja vauriot keskittyvät usein rakenteiden alimpiin osiin, 
mm lattiat ja seinän alaosat, joissa vioittuneet materiaalit tulee vaihtaa [1, 5]. 
 
Edellä lueteltujen lukuisten kosteusvaurioiden joukosta ei löydy viitteitä siitä, että rakennusten 
hyvä lämmöneristystaso olisi syynä kosteusongelmiin. Hyvän ja erittäin hyvän 
lämmöneristystason erot lämpötilagradienteissa ja rakenteen lämpötilatasoissa ovat suhteellisen 
pienet, eikä tämä muutos liene koskaan ensisijainen syy kosteusvaurioihin. 
 
2.2 Mikrobiongelmien kehittymisen kriittiset olot 
 
Lähes kaikissa rakennusmateriaaleissa ja niiden ympäristössä on riittävästi ravintoa mikrobien 
kasvuun, jolloin ympäristön kosteuden lisääntyminen riittävän lämmön ohella on tekijä, joka 
aiheuttaa mikrobikasvuston syntymisen ja kasvun. Vielä ennen 1980 ja 1990 lukua ajateltiin, että 
lahottajasienet voivat kehittyä alemmissa kosteusoloissa kuin homesienet, mutta tarkoissa 
laboratoriokokeissa tämä käsitys on korjattu [9, 10]. 
 
Nyt tiedetään, että homesienet ovat ensimmäinen indikaatio mahdollisesta kosteusongelmasta tai 
vauriosta, koska homesienet voivat kasvaa alemmissa kosteusoloissa ja nopeammin kuin 
lahottajasienet (kuva 2). Laho on usein seuraus pitkäaikaisesta ja vakavasta kosteuskuormasta ja 
siten merkittävin vakavien vaurioiden aiheuttaja, vaikka se käytössä olevissa mikrobianalyyseissä 
voi jäädä tunnistamatta.  
 
Usein vaurioon liittyy eri organismeja ja mikrobit tai homesienet aiheuttavat sisäilmaan 
päästessään haju- ja terveyshaittoja. Vaihtelevissa oloissa homesienten kasvu hidastuu ja 
muodostunut homeen kasvu on kostumisen, kuivumisen ja vaikutusajan ohjaama tapahtuma 
(Kuva 3). Rakenteissa kosteusolot vaihtelevat lähes jatkuvasti ja homeen kasvu saattaa kehittyä 
hitaasti vuosienkin ajan, jos kosteutta ja aikaa on riittävästi. 
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Kuva 2. Homeen kasvun alkamiseen (vasemmalla) sekä lahon alkamiseen (oikealla) vaikuttavat 
kosteus- ja lämpöolot sekä tarvittava vaikutusaika. Kuvassa on esitetty vakio-olosuhteiden 
vaikutus, mutta jos olosuhteet vaihtelevat, kasvun käynnistyminen on hitaampaa [10]. 
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Kuva 3. Homeen kasvun kehittyminen kuvattuna homeindeksillä (0 – 6) eri vaihtelevissa 
kosteusoloissa. Homeindeksi 1 = ensimmäiset kasvun merkit (mikroskopia), 2 = mikroskoopilla 
havaittu selvä kasvu, 3 = alkava silmin näkyvä kasvu, 4 = kohtalainen kasvu, 5 = runsas kasvu ja 
6 = erittäin runsas kasvu. Kasvu on korkean kosteuden RH 97 % ja matalamman kosteuden 
RH 75 % vaikutusajan suhteen tarkasteltuna ja perustuu homemalliin [10]. 
 
Keski-Euroopassa lahottajasieniä pidetään varsinaisina vaurioiden aiheuttajina, ei niinkään home- 
ja sinistäjäsieniä.  Suomessa ongelmana pidetään yleensä homesieniä ja analytiikkakin tuntuu 
rajoittuvan homeiden ja bakteerien määritykseen [11] ja vakavampia vaurioita aiheuttavat sienet 
on unohdettu. Tästä voi olla korjausten kannalta vakavat seuraukset, jos ei osata tunnistaa 
todellisia vaurioita ja ongelmia. Usein myös homesienten kasvu ja vaurio samaistetaan, vaikka 
itse asiassa homekasvu voi olla eriasteista eivätkä kaikki rakenteista löytyvät mikrobit ole merkki 
vauriosta. Vaurion määrittämiseksi tarvitaankin uudenlaisia ja käytäntöön paremmin sopivia 
arviointimenetelmiä. Viimeisessä Työterveyslaitoksen raportissa [12] mainitaan vakava vaurio, 
mutta sen määrittäminen on jäänyt auki. Kosteustaso ja sen vaikutusaika vaikuttavat olennaisesti 
siihen, minkälainen ongelma mikrobeista koituu: jotkut ns. homesienet kun aiheuttavat myös 
lahoa kun kosteus on korkea ja saa vaikuttaa pitkän ajan [10, 13]. Siksi on tärkeää erottaa 
toisistaan mikrobikasvu, vika ja vaurio sekä niiden pohjalta päätellä tarvittavat 
korjaustoimenpiteet. 
 
3. Mikrobiongelmien havainnointi ja määrittäminen 
 
Vaurioiden korjauksen onnistumisen kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että ongelmien ja 
vaurioiden syyt ja laajuus selvitetään huolellisesti niin, että sen pohjalta voidaan tehdä 
mahdollisimman oikeaan osuvat korjaussuunnitelmat. Toki on selvää, että korjauksen kuluessa 
usein tulee esiin yllättäviä ja uusia havaintoja, joita ei selvitys- tai tutkimusvaiheessa ole voitu 
saada esiin, ja korjausta joudutaan räätälöimään sekä suunnittelun että toteutuksen aikana. 
Tavoitteena tulee olla korjausten onnistuminen ja optimointi: tulee välttää sekä yli- että 
alikorjaamista. Jos todellista ongelmaa tai vaurion syytä ei löydetä, korjauksen epäonnistumisen 
riski kasvaa. 
 
Ongelmien ja vaurioiden selvittäminen alkaa usein sisäilman olosuhteiden määrittämisellä. Tällä 
pyritään sisäilman mikrobilajiston pohjalta arvioimaan mm, onko rakenteissa mahdollisesti 
mikrobikasvustoa tai vaurioita [10]. Valitettavasti sisäilmamittaukset eivät ole luotettavia 
rakenteiden ongelmien osoittajia, eikä niiden pohjalta voida korjauksia kohdistaa oikein. 
Rakennusalan asiantuntijat tietävät, että sisäilmaan tapahtuvat mahdolliset ilmavuodot rakenteista 
riippuvat mm. ulkovaipan ilmanpitävyydestä, materiaaleista, rakenteista, ulko- ja sisäilman paine-
erosta, ilmanvaihdon toiminnasta, säätiloista sekä ulkoilman mikrobipitoisuudesta, jolloin 
päätelmien tekoa haittaavat hyvinkin monet ja vaihtelevat tekijät [13, 14]. Sisäilman 
mikrobipopulaatioiden on myös havaittu olevan aikaisempaa monipuolisempi [15].  
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Oletuksena on, että rakenteiden ja sisäpintojen läpi pääsevät helpommin vuotamaan hajut ja 
mikrobien aineenvaihduntatuotteet kuin partikkelit. Tämä näkyy käytännössä mm. sisäilman 
laadun heikkenemisenä sen jälkeen, kun vanhaan rakennukseen on asennettu 
ilmanvaihtolaitteisto. Paine-eroja on vaikea hallita, jolloin vaarana on, että osa korvausilmasta 
vuotaa vanhojen ”haisevien” rakenteiden kautta sisäilman. Rakennuksen ulkovaipan tiiveyden 
merkitystä mikrobiongelmien vaikutukseen sisäilman laatuun selvitetään VTT:n 
”Microdiverbuild” hankkeessa. Detektointi- ja korjausmenetelmien valintaa ja optimointia 
tutkitaan vastaavasti ”Enersis”-hankkeessa. Enersis-hankkeen tavoitteena on kehittää 
helppokäyttöinen korjauskonsepti korjaushankkeesta vastaavan ja sitä suunnittelevan tueksi. 
 
Mikrobikasvun määrittäminen viljelykokeiden avulla on yleisin Suomessa käytössä oleva 
menetelmä [10]. Siinä viljelyn avulla pyritään arvioimaan, onko näytteessä mahdollista 
mikrobikasvua. Monista materiaaleista sama asia voitaisiin nopeasti tutkia suoraan 
mikroskooppisesti, ja viljelyä tarvitaan vain lajiston arviointiin. Jatkossa uudet 
molekyylibiologiset menetelmät tuovat toivottavasti uuden mahdollisuuden tarkempien 
mikrobilajien ja –yhteisöjen määritykseen. Sen lisäksi tarvitaan kriittistä tarkastelua siitä, onko 
kyseessä mikrobien laskeuma, kasvu vai todellinen materiaalien vaurio sekä mahdollinen 
vaikutus sisäilman laatuun [16]. Käytännössä ongelmien ja vaurioiden selvitys etenee usein 
vaiheittain ja tarpeiden mukaan. Käytettävissä on useita eri menetelmiä, joita voidaan käyttää 
selvityksen eri vaiheissa (Kuva 3).  
 

Teippinäyte pinnasta tai 
materiaalinäyte -> 
mikroskooppitutkimus

Nopea ja selkeä tulos 
kasvusta ja materiaalin 
kunnosta (vika / vaurio)

Teippinäyte pinnasta tai 
materiaalinäyte -> 
viljelytutkimus

Tulos mahdollisesta 
kasvusta ja lajistosta, 
suoraviljely / laimennos

Materiaalinäyte ja 
mikroskooppi-
tutkimus

Tulos mahdollisesta 
lahoviasta ja lahon 
aiheuttajasta (lahottaja-
/ lattiaseni)

Kontaktimalja tai 
kalvoalustanäyte  
pinnasta -> 
viljelytutkimus

Tulos mahdollisesta 
kasvusta ja lajistosta, 
suoraviljely / laimennos

Materiaalinäyte -> PCR / DNA analyysi -> Lajit ja eliöyhteisöt

Raja-arvot: 
Asumisterveysohje
Sisäilmaopas

 
Kuva 3. Mikrobikasvun (home / laho) ja vaurioiden määrittäminen pinnoista ja materiaaleista. 
 
4. Korjausten perusperiaatteet 
 
Vaurion syyn selvittäminen: vaurion alkusyynä on aina rakenteiden kosteuden lisääntyminen 
jossakin rakennuksen osassa. Ennen korjaukseen ryhtymistä on selvitettävä, mistä vaurion 
aiheuttanut kosteus on peräisin. Vaikeissa vauriotapauksissa on tarpeen rakenteiden purkaminen 
vauriokohdasta alkaen niin pitkälle, että vaurion koko laajuus ja syy saadaan selvitetyksi [1].  
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Enersis-hankkeen lähtökohtana on rakennuksen nykytilanteen mahdollisten ongelmien 
tunnistaminen, niiden seurausten ja syiden poistaminen sekä korjausten optimointi 
energiatehokkuuden parantamiseksi. Kuvassa 4 on esitetty periaatekuva siitä, miten rakennusosien 
kuntoa ja korjaustarvetta voidaan kuvata yksinkertaisesti ja selkeästi kaaviolla. Home- ja 
lahovaurioiden korjausmenetelmän valinnassa lähtökohtana on aina selvittää ongelman tai 
vaurion tyyppi, laajuus ja aste. Korjauksen onnistumisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että 
ongelman laatu ja sijainti tunnistetaan ja paikallistetaan. 
 
Kosteus-, home- ja lahovaurioiden torjunta ja korjaus alkaa jo suunnitteluvaiheessa, mikä merkitsee 
sitä, että suunnittelijan on hallittava tulevan rakennuksen tai korjattavan rakennuksen lämpötila- ja 
kosteusolosuhteet sekä käytettävien rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen. Tämä on todella 
vaativa työ, eikä ole ihme, jos korjauksissa tapahtuu epäonnistumisia. Jokaiseen rakennekohtaan 
tulee valita oikea materiaaliyhdistelmä, jonka jälkeen suunnitelmia viedään pää- ja työpiirustus-
vaiheisiin. Olemassa olevien rakenteiden selvittäminen ja toimivuus on olennainen osa suunnittelua.  
 
Alkuperäistä ja hyvin toiminutta rakenneratkaisua ei pidä korjausten yhteydessä muuttaa. 
Ryömintätilainen alapohja tulisi yleensä säilyttää ryömintätilaisena ja tarvittaessa lisätä 
lämmöneristeitä lattian ylä- tai alapintaan ja tiivistää lattiarakenteen ilmanvuotokohdat. Talveksi 
ilmaluukut voidaan sulkea, mutta ne on muistettava avata keväällä. Lattian alaisen maapohjan 
kuivaukseen ja kosteuseristykseen on kiinnitettävä erityisesti huomiota, koska maasta tulevat 
kosteus aiheuttaa olennaisen kosteuskuorman ryömintätilaan ja lattiaan ja seinien alaosiin.  
 
Maapohjan kosteuteen voidaan vaikuttaa kuivaamalla rakennuksen ympäristö salaojituksella, 
tekemällä maanpinta rakennuksen ulkopuolella rakennuksesta poispäin viettäväksi ja eristämällä 
sokkeli ulkopuolelta esim. sokkelilevyillä tai -eristeillä. Korjauksen yhteydessä tarkistetaan myös 
muut maapohjan kuivattamiseksi tarpeelliset toimenpiteet: kallistukset, salaojitus, vesikourut ym.  
 
Lahovaurioissa on tärkeää lahovikaisen ja sienirihmastoa sisältävän rakennusmateriaalien 
huolellinen poistaminen rakenteista ja maaperästä. Saastuneet eristeet ja rihmastoa sisältävät 
rakennusmateriaalit poistetaan. Puretut rakennusaineet on syytä hävittää, eikä niitä saa käyttää 
uudelleen rakentamisessa. Erityisesti lattiasienen aiheuttaman vaurion korjauksen yhteydessä on 
yhtäjaksoinen puurakenne syytä purkaa ja uusia n. 0,1 - 0,5 metrin etäisyydelle lahonneen 
rakennekohdan ulkopuolelle, mikäli rakenne joutuu ajoittain tilapäiselle kosteusrasitukselle alttiiksi 
(esim. tiivistymiskosteus), koska silmälle näkymätöntä sienirihmastoa saattaa kasvaa myös kovalta 
ja terveeltä näyttävässä puussa vauriokohtaan liittyvässä puussa. Vioittuneet eristeet tulee korvata 
uudella kuivalla eristeellä. Eristeisiin on saattanut imeytyä homeen ja lahon hajua, jolloin niiden 
vaihto on perusteltua. Katto-, seinä- ja lattiarakenteissa käytetään eristeenä kuhunkin rakenteeseen 
sopivaa eristemateriaalia.  
 
Korjausten perustana on vioittuneiden tai vaurioituneiden materiaalien vaihto. Mikäli ongelmat 
ovat lieviä tai niitä on vaikea muulla tavoin korjata, voidaan apuna käyttää ensi sijassa 
mekaanista puhdistusta [17]. Jätettävien rakenteiden käsittelyyn ja voidaan käyttää puhdistukseen 
ja desinfiointiin hyväksyttyjä aineita ja työtapoja, joista ei jää rakenteeseen terveydelle haitallisia 
kemikaalijäämiä. Erityistä varovaisuutta on noudatettava sisäpintaan tai sisätiloihin rajoittuvissa 
rakenteissa, joissa on suora yhteys sisäilmaan. Lievissä tapauksissa, joissa pintahome poistuu 
pyyhkimällä, pintojen puhdistus ja uudelleen pinnoitus usein riittää. Kemikaaleilla ei voida 
korvata rakenteellista ja teknistä korjausta. Kemikaaleilla ei voida myöskään varmistaa rakenteen 
toimivuutta, mikäli materiaalit kostuvat uudelleen. Korjauksen onnistuminen edellyttää, että 
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mahdolliset sisäilman kohdistuvat haitat, kuten kosteushaitat ja hajupäästöt saadaan hallitusti 
poistettua.  
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3
Ulkoseinän ulkopinta

Ulkoseinän
eristekerros

Seinien sisäpinta

Perustusten ulko-osa

Perustusten
eristekerros

Perustusten sisäpinta

Katon ulkopinta

Katon eristekerros
Katon sisäpintaMärkätilat, pinta

Märkatila, rakenteen
sisäosa

Ilmanvaihto, poisto

Ilmanvaihto,
korvausilma

Läpiviennit,
ilmavuodot

Lattia, alin pinta

Lattia, eristekerros

Lattia, sisäpinta

 
Kuva 4. Rakennuksen eri rakenteiden kunto ja korjaustarve arvioituna Enersis-hankkeessa luodun 
periaatteen ja menetelmän mukaan. Kuntoarvio arvioidaan seuraavasti: 1 normaali kunto, 2 
kohtalainen (rajattu korjaustarve) ja 3 huono tai erittäin huono (laaja korjaus tarpeen). 
 
Korjauksissa on huolehdittava, että ilmanvaihto on korjauksen jälkeen riittävä ja painesuhteet 
oikeat. Mahdollisesti alkuperäistä ilmatiiviimmiksi korjatut rakenteet voivat pienentää 
ilmanvaihtoa ja riittävän korvaus- tai tuloilman saanti on varmistettava. Muuten riskinä on mm. 
liian pieni ilmanvaihto seurannaisvaikutuksineen ja korvausilman liiallinen virtaus rakenteiden 
kautta, jolloin rakenteiden epäpuhtaudet pääsevät huoneilmaan. Tavoitteena on lievä alipaine 
kaikkiin huonetiloihin. Jos sisäilmassa esiintyy pitkäaikaista ylipainetta, voi se aiheuttaa 
kosteuden kertymistä ilman vuotoreittien rakenteisiin, mikä lisää homeen kasvuriskiä näissä 
kohdin. 
 
5. Yhteenveto 
 
Rakenteiden kosteusongelmat johtuvat tyypillisesti suunnittelun ja toteutuksen heikkouksien 
lisäksi satunnaisista kosteustekijöistä. Näitä ei voida estää eikä niiden vaikutuksia voida 
merkittävästi pienentää lämmönerityksen tasoa heikentämällä. Hyvin lämmöneristetyt rakenteet 
eivät aiheuta kosteusongelmia. Kosteusongelmien, mikrobikasvuston ja vaurioiden analysoinnissa 
on osattava tunnistaa syyt, paikallistaa ongelmakohdat ja arvioida niiden merkitys sisäilman ja 
rakenteiden kannalta. Vain siten voidaan kohdentaa ja valita tarkoituksenmukaiset 
korjausmenetelmät. Korjausmenetelmät on valittava niin, että rakenteiden kosteustekninen 
toimivuus saadaan kuntoon ja sisäilmaan kohdistuvat haitat poistettua. 
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Korjausratkaisujen optimointi rakennusfysikaaliset, sisäilmatekniset 
ja elinkaarelliset näkökohdat huomioiden 
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Tiivistelmä 
 
Rakennusten sisäilmaongelmien korjaaminen ja rakenteiden toiminnan huomioiminen 
elinkaarellisesti mitoitetuilla ratkaisuilla on mahdollista. Avainasemassa ratkaisujen 
suunnittelussa on niiden kohdistuminen oikeisiin tekijöihin ja rakenteisiin, laaja ymmärrys 
rakenteiden toimintaan ja sisäilmaolosuhteiden rakentumiseen sekä avoin vuorovaikutus 
tilaajaosapuolen kanssa, jotta kaikki rakennukseen liittyvät tavoitteet tulevat huomioiduiksi. 
Korjaus voi olla kevyt tai raskas, mutta merkityksellisintä on se, että se on valittu nimenomaisesti 
rakennuksen erityispiirteet huomioiden. Korjausratkaisujen toimivuutta tulee kuitenkin aina 
seurata, ja mitä kevyempi ja riskeiltään suurempi käytetty menetelmä on, sitä kattavampaa 
valvontaa, laadunvarmistusta ja seurantaa se saattaa vaatia. Artikkeli esittelee korjaustavan 
valinnan periaatteita ja huomioitavia asioita ja myös käytännön ratkaisuja, joilla kohteen 
ongelmia hallitaan rakennusfysikaalisin täsmäratkaisuin. 
 
1. Johdanto 
 
Eduskunnan vuonna 2012 tekemä selvitys Rakennusten home- ja kosteusvaurioista toi jälleen 
tiettäväksi selviä numeroita liittyen niin rakennusten korjausvelkaan, joka oli noin 1,4 miljardia 
euroa, kuin erilaisten homevaurioista aiheutuvien terveyshaittojen kustannuksiin, joita kertyy 
vuodessa tämän arvion mukaan 450 miljoonaa euroa [1]. Valitettavan useat vaurioituneet julkiset 
rakennukset ovat kuntien ja kaupunkien omistamia toimistorakennuksia, kouluja ja päiväkoteja. 
Vaurioitumiseen johtuvat syyt löytyvät hyvin usein rakenteiden teknisen elinkaaren päättymisestä 
ja toisaalta vääränlaisesta käytöstä sekä huollon ja huoltokorjaustyyppisten toimenpiteiden 
puutteesta. 
 
Koska Suomen kunnat ovat kroonisessa rahapulassa, ja koska rakentamisen kustannukset 
kohoavat vuosi vuodelta, ongelmaan ei ole olemassa pikaratkaisua. Rakennusten 
energiankulutuksen vähentämiseen tähtäävät säädökset luovat paineita korjauskustannusten 
nousulle entisestään, kun esimerkiksi rakennuksen ulkovaipan korjaamisen yhteydessä saatetaan 
joutua lisäämään eristepaksuuksia ja siten tekemään mittavia korjauksia julkisivuille. 
 
Joissakin tapauksissa rakennuksiin tehdään mittavia peruskorjaustyyppisiä ratkaisuja, kun 
korjataan ilmennyttä sisäilmaongelmaa. Korjauskustannukset saattavat olla yli 1000 €/m2. 
Mittavista korjauksista huolimatta oireilua saattaa edelleen esiintyä laajassa mittakaavassa, jolloin 
voidaan todeta korjauksen syystä tai toisesta epäonnistuneen. 
 
Sisäilmaongelman korjaaminen tarkoituksenmukaisesti eri tekijät huomioiden ei kuitenkaan ole 
mahdottomuus, mutta vaatii laaja-alaista asiantuntemusta ja kokemusta sekä avointa keskustelua 
hankkeen eri osapuolten välillä. Kohdassa 2 on esitetty korjaussuunnittelussa ja hankkeen 
etenemisessä huomioitavia asioita, jotta rakennus tulee otettua huomioon kokonaisuutena, niin 
rakenteiden, sisäilmaolosuhteiden kuin elinkaarenkin suhteen. Kohdassa 3 on esitetty joitakin 
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esimerkkiratkaisuja, joissa on valittu korjausratkaisu korjaamaan erityisesti kohteessa havaittua 
ongelmaa myös muut rakennuksen käyttöön ja elinkaareen liittyvät tekijät huomioiden. 
 
2. Sisäilmateknisesti optimoidut korjausratkaisut ja korjaamisen haasteet 
 
2.1 Lähtötiedot ja hankesuunnitteluvaihe 
 
Sisäilmaongelman korjaamisen lähtötiedot ovat usein moninaiset. Laadukas sisäilmanäkökohdat 
huomioiva ja rakenteiden kosteusteknistä toimintaa selvittävä kuntotutkimusraportti voi vähentää 
korjaussuunnittelun pohjaksi tehtävää selvitystyötä. Kuntotutkimusraportin ensisijainen tarkoitus 
on selvittää rakennuksen kosteusongelmien syyt [2]. Joskus korjauspäätöksen lähtökohtana 
saattaa olla yksittäinen näytteenottotulos, jonka johtopäätöksenä on esitetty raskaita 
korjaustoimenpiteitä selvittämättä todellista rakenteiden kuntoa. Myös rakennepiirustuksia ei 
välttämättä aina ole käytössä, mikä vaikeuttaa suunnittelua. Puutteellisilla lähtötiedoilla 
pyydetään tarjouksia tai suunnittelutarjouksissa ei huomioida lisätietojen hankkimisen tarvetta, 
jolloin aikataulut venyvät ja suunnittelun lisätöitä syntyy. Huonoimmin tilanne menee silloin, kun 
suunnittelija ei tunnista puutteellisia lähtötietoja ja suunnittelee siitä huolimatta. Tuloksena 
useimmiten on ylikorjaamista, mutta joskus on jo lähtökohtaisesti tunnistettu ongelma väärin, ei 
ole huomioitu sisäilmaolosuhteiden muodostamaa kokonaisuutta ja korjataan väärää asiaa. 
 
Hyvä korjaussuunnittelun lähtötiedoksi soveltuva sisäilmatutkimus sisältää aistinvaraisia 
havaintoja rakennuksen sisäpinnoista samoin kuin rakenneavauksin toteutettuna rakenteiden 
sisältäkin. Koska useimmiten sisäilmaongelmaan on useita syitä, tulee eri tekijät suhteuttaa 
toisiinsa niin, että kiireellisimmät toimenpiteet kohdistuvat sisäilman kannalta 
merkityksellisimpiin tekijöihin. Vauriot ja tekijät, joiden merkitys on vähäinen ja rakenteessa 
havaittu vaurio ei etene aktiivisesti, voidaan useimmiten korjata isompien rakenneosaan 
kohdistuvien korjausten yhteydessä, esimerkiksi peruskorjauksessa. 
 
Hyvästä sisäilmatutkimuksesta pitää yksiselitteisesti selvitä, mitä sisäilmaongelman 
ratkaisemiseksi on korjattava, milloin on korjattava sekä mahdollisesti jo arvio korjaustavasta, 
jolla ongelma ratkeaa. Korjaustapaehdotuksen tekeminen vaatii sisäilma-asiantuntijalta 
kokemusta myös korjaussuunnittelusta ja käytännön korjaushankkeista. 
 
2.2 Suunnitteluvaihe 
 
Sisäilmakorjauksen suunnittelun tarkoituksena on lähtötietojen ja mahdollisten lisätutkimusten 
perusteella esittää, miten todellisuudessa korjataan, jotta sisäilman laadun ongelmat korjaantuvat, 
rakenteet toimivat ja valittu korjaustapa on tarkoituksenmukainen. Isompien korjausten 
suunnitteluprosessissa voidaan hyödyntää esimerkiksi elinkaarisuunnitteluun tarkoitettua 
monitavoitteisen valintapäätöksen kulkukaaviota [3] terveellisyysnäkökohtia painottaen. 
 
Suunnittelu edellyttää avointa yhteistyötä tilaajan kanssa, ja tulevista korjauksista ja valituista 
ratkaisuista on suunnitteluvaiheen aikana suositeltavaa tiedottaa myös tilojen käyttäjiä. Yleensä 
toimivin ratkaisu on järjestää tiedotustilaisuus, jossa sisäilmaongelmat, niiden aiheuttajat ja 
valitut korjausratkaisut käydään läpi. Käyttäjäluottamuksen saavuttaminen ja ylläpito läpi 
hankkeen on avainasemassa korjauksen onnistumisen suhteen. 
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2.2.1 Korjauksen tavoitteet 
 
Korjaussuunnittelun lähtötiedoksi on ensisijaisen tärkeää tietää, mihin korjauksella tähdätään. 
Korjaussuunnittelussa tulee aina huomioida rakennuksen, rakennusosien ja -materiaalien 
elinkaaret. Erilaisille rakenteille on asetettu käyttöikäennusteita, joita voidaan soveltaa 
korjausratkaisun valinnassa [4]. Korjausratkaisujen valinnassa voidaan myös painottaa 
korjaustyön nopeutta ja kustannustehokkuutta, jos rakennuksessa on lähiaikoina tulossa 
peruskorjaus. Joskus joudutaan tekemään raskaampia korjausratkaisuja lähivuosina lähestyvästä 
peruskorjauksesta huolimatta, mutta silloin pyritään kaikesta huolimatta huomioimaan myös 
rakennuksen elinkaarelliset asiat ja korjaamaan rakennusosa tai huonetila kerralla vastaamaan 
myös peruskorjauksen tarpeita. 
 
Korjausratkaisun optimoinnissa olennaista on rakenteiden ja materiaalien rakennusfysikaalisen 
toiminnan tunteminen ja avoin vuorovaikutus tilaajaosapuolen kanssa. Tapauskohtaisesti voidaan 
esittää esimerkiksi eritasoisia korjausratkaisuja, joista tilaajan kanssa valitaan sopiva. 
Tämäntyyppisessä tarkastelussa saatetaan esimerkiksi valita erittäin kevyitä ja kokeellisia 
korjausratkaisuja, joiden onnistumisessa otetaan tiettyjä hallittuja rakennusfysikaalisia riskejä. 
Kevyen korjausratkaisun valinnassa tilaaja sitoutuu omalta osaltaan noudattamaan korjauksen 
jälkeisiä sisäilman- ja korjatun rakenteen seurantatoimenpiteitä. 
 
2.2.2 Korjausratkaisun riskiarviointi 
 
Kaikkiin korjauksiin liittyy erilaisia teknisiä riskejä, joiden toteutuessa korjaus ei onnistu. 
Esimerkki sisäilmaongelmien korjaamisessa tehtävästä riskiarvioinnista on esitetty oheisessa 
taulukossa (taulukko 1). Riskiarviointi on aina osa kokeneen suunnittelijan suunnitteluprosessia, 
mutta sisäilmakohteissa saattaa olla tarpeen arvioida riskejä kirjallisesti. Riskiarvioinnin tuloksia 
tulee käydä läpi tilaajan kanssa vähintään korjausratkaisun valinnan yhteydessä. Myös riskien 
arvioinnin toimittaminen tilaajalle kirjallisesti on suositeltavaa, esimerkiksi suunnittelukokouksen 
yhteydessä, jolloin riskit voidaan yhdessä käydä läpi, tai pienemmän toimeksiannon ollessa 
kyseessä esimerkiksi sähköpostiviestillä. Rakennuksen omistaja on viimein vastuussa 
kiinteistöstä, joten sisäilmaan liittyvät riskit tulee tuoda tietoon päätöksenteon tueksi. 
 
Taulukko 1. Sisäilmakorjauksen korjaustavan riskiarvioinnin esimerkkejä. Riskien arviointi tulee 
suorittaa kunkin korjauskohteen erityispiirteet huomioon ottaen. 
Riskin tunnistus Riski Riskin arviointi 
Suunnitteluvaihe Rakennusfysikaalinen 

toiminta 
Muuttaako korjausratkaisu rakenteen 
rakennusfysikaalista toimintaa ja mihin suuntaan 

Sisäilman laatu Mikä vaikutus ratkaisulla on sisäilman laatuun ja onko 
mahdollista, että korjausratkaisulla ei saavuteta 
riittävän hyvää sisäilman laatua  

Materiaalien kestävyys Kestävätkö ratkaisun materiaalit korjaukselta 
vaaditun elinkaaren 

Korjaustoimenpiteiden 
ali/ylimitoitus 

Onko korjauslaajuus valittu oikein ja tehtävillä 
toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa haluttu 
lopputulos ilman ylikorjaamista 

Rakentamisvaihe Toteutuksen tekninen 
laatu 

Pystyykö kohteessa korjaustöitä tekevä urakoitsija 
toteuttamaan korjaukset vaadittavalla tarkkuudella ja 
ymmärtävätkö urakoitsija ja rakennusvalvoja 
tehtävien toimenpiteiden luonteen 

Laadunvarmistuksen 
riittävyys 

Tehdäänkö laadunvarmistustoimenpiteitä riittävästi ja 
oikein kohdistettuna 

Työmaaolosuhteet ja Mitä riskejä liittyy osastoinnin tai alipaineistuksen 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 155



siivous pettämiseen tai tilojen puutteelliseen loppu- ja 
homepölysiivoukseen 

Käyttö Huolto ja kunnossapito Mikäli ratkaisu vaatii säännöllistä huoltoa ja ajoittaisia 
toimenpiteitä, hoidetaanko ne asianmukaisesti 

Tilojen käyttö Rajoittaako valittu korjausratkaisu jotenkin tilojen 
käyttöä, tai onko tiloissa sellaista toimintaa, mikä voi 
vaarantaa korjausratkaisun toimivuuden 

 
2.3 Rakentamisen valmistelu 
 
Korjaustyön onnistuminen on kiinni sen toteutuksesta. Kilpailuttamisen aikakautena ongelmaksi 
muodostuu se, onko urakoitsija ymmärtänyt tarjoamansa korjausurakan luonteen. Julkisessa 
rakentamisessa sovellettu hankintalaki edellyttää kilpailuttamista pisteyttämisen määräytyessä 
erikseen määritellyn kriteeristön mukaisesti. Useimmiten kriteeristön luomiseen 
sisäilmakorjauskohteissa ei paneuduta erikseen ja niin hinnan vaikutus ylikorostuu laatutekijöiden 
puuttuessa.  Sisäilmakorjaukset vaativat usein tavanomaisesta rakennustyöstä poikkeavaa 
huolellisuutta, joka saattaa tarkoittaa hitaampaa työsuoritusta ja siten korkeampaa hintaa. 
 
Useimmiten tehtävään korjaustyöhön on sisällytetty korjaustöiden jälkeinen homepölysiivous, 
joten se voi olla myös huomioitu kokonaishintaisessa urakassa tai vaihtoehtoisesti teetetään 
erillisenä urakkana. Mikäli riskiarvioinnissa havaitaan toteutukseen liittyviä riskejä, asiantunteva 
rakennuttaja huomioi riskit jo urakkaneuvotteluvaiheessa ja varmistaa, että urakoitsija ja tilaaja 
ovat työn suorituksesta samoilla linjoilla. 
 
2.4 Rakentaminen 
 
Rakennustyön valvojalla tulee olla tietämys siitä, mikä on oleellista rakennustyön suorituksen 
kannalta, jotta korjaus onnistuu. Erityisesti materiaalien suhteen tulee olla tarkkana, jos ratkaisu 
on suunniteltu toimimaan tietyillä materiaaleilla tehtynä. Mikäli korjausratkaisun valinnassa on 
painotettu esimerkiksi materiaalien vesihöyrynläpäisevyyttä, materiaalin vaihtaminen ilman 
suunnittelijan hyväksyntää saattaa johtaa korjauksen epäonnistumiseen, kun rakenne ei toimi 
suunnitellusti. 
 
Sisäilmaongelmien korjaus vaatii aina teknistä laadunvarmistusta. Rakennuksen elinkaari 
huomioiden teknisellä laadunvarmistuksella on jopa suurempi merkitys kuin työmaan 
yleisvalvonnalla [5]. Menetelmä valitaan suoritettavien toimenpiteiden mukaisesti. Esimerkiksi 
rakenteiden ilmatiiviyttä parantavat korjaukset eivät useimmiten onnistu ilman kattavaa 
laadunvarmistusta merkkiainemenetelmällä. 
 
Rakentamisen aikaisella pölynhallinnan, osastoinnin sekä korjaustöiden jälkeisen 
homepölysiivouksen laiminlyönnillä voidaan menettää korjaustyöhön kohdistuvan 
käyttäjäluottamuksen menetys, jos korjauksen valmistumisen jälkeen oireilu onkin yleisempää 
kuin ennen korjauksia. Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkamisen aikana 
itiöpitoisuus sisäilmassa voi olla monituhatkertainen kuin normaalitilanteessa, ja jos 
epäpuhtaudet jäävät tiloihin korjauksen jälkeen, tuloksena voi olla sisäilmaoireilun lisääntyminen. 
 
2.5 Seuranta 
 
Kun korjausratkaisu on valittu niin, että rakenteisiin syystä tai toisesta jää epäpuhtauksia, joita 
hallitaan rakenne- ja ilmanvaihtoteknisin toimenpitein, korjausratkaisun onnistuminen on syytä 
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varmentaa jollain menetelmällä, joka valitaan käytetyn ratkaisun mukaisesti. Tilaajan valitessa 
käytettävää korjausmenetelmää, tulee seurannan tärkeyttä painottaa sekä sopia seurannasta 
mahdollisesti jo suunnittelun yhteydessä [5]. Samalla kun tilaaja saa tietoa teettämänsä 
korjauksen onnistumisesta, myös erilaisten korjausmenetelmien onnistumisesta saadaan 
käytännön tietoa, jota voidaan hyödyntää tulevissa hankkeissa. 
 
3. Käytännön esimerkkejä 
 
Käytännön ratkaisuissa avainasemassa ovat korjauskohteen erityispiirteet, joiden perusteella 
kunkin rakenteen kohdalla päädytään tiettyyn korjausratkaisuun. 
 
3.1 Ratkaisu 1: Putkivuodon seurauksena kastuneen kellarin seinän haitta-

ainekapselointi 
 
Korjauskohteena oleva rakennus on valmistunut vuonna 1969. Yläpuolisessa wc-tilassa 
tapahtuneen putkirikon seurauksena kellarin maanvastainen seinä oli kastunut läpimäräksi. 
Seinän korjausta aloitettaessa havaittiin seinässä kosteuseristysmateriaalina toimiva 
kivihiilitervasively, jonka haju viittasi vahvasti PAH-yhdisteisiin. Voimakas haju muodostaa 
sinällään jo sisäilmahaitan, ja mahdollisten PAH-yhdisteiden esiintyminen otettiin 
korjausratkaisussa huomioon. PAH-sively sijaitsi seinärakenteessa vanhan huokoisen 
betonirakenteen pinnassa, joten vaikka pinta poistettiin, seinärakenteeseen on vuosien saatossa 
imeytynyt mahdollisesti terveydelle haitallista materiaalia. Kapselointiratkaisu valittiin kohteen 
erityispiirteiden perusteella, ja vaikka rakennuksen peruskorjaus lähestyy noin viiden vuoden 
kuluttua, kellarin seinään tehtiin peruskorjaustyyppinen ratkaisu, jota ei ole tarvetta uusia 
peruskorjauksen yhteydessä. 
 

 
Kuva 1. Vanha rakenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2. Uusi rakenne betonipinnasta lähtien. 
 
 

Kosteuden- ja PAH-yhdisteiden sulku, vedensulkulaasti 10 mm 

Kevytsoraharkko 150 mm 

Tartuntalaasti  

Suolankeräyslaasti 20 mm 

Harkon ja betoniseinän väli ~20 mm täytetään muurauslaastilla 

KORJATTAVA ALUE 

½ kiven kalkkihiekkatiili 
10 cm PV-50L 
2-kert kosteuseristys 
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3.2 Ratkaisu 2: Toistuvasti kastuneen tiilirakenteisen ulkoseinärakenteen tiivistys 
 
Vuonna 1966 rakennetun rakennuksen pilari-palkkirakenteinen ulkoseinärakenne oli lähes 
teknisen käyttöikänsä päässä. Ulkoseinärakenne on ajoittain kastunut räystäsvuodoista ja 
syöksytorvien puutteista ja tukkeutumisesta johtuen. Ulkoseinärakenteeseen liittyvä 
alapohjarakenne on kevytsoraeristeinen pintalaatallinen alapohja. Sisäilmaolosuhteiden kannalta 
merkittävää on ulkoseinän säännöllinen kastuminen, jonka seurauksena mineraalivillaeristys on 
paikoin mikrobivaurioitunut. Ulkoseinien eristetilan vaurioiden ohella merkityksellistä sisäilman 
kannalta ovat alapohjarakenteesta huonetiloihin kulkeutuvat ilmavuodot. 
 
Rakennuksen odotettavissa oleva käyttöikä on lyhyt. Vuoden 1966 jälkeen tilatarpeet ovat 
muuttuneet ja rakennus sijaitsee hyvällä rakennuspaikalla isolla tontilla. Arvio jäljellä olevasta 
käyttöiästä on noin 6 – 10 vuotta. Tiloissa tapahtuvaa toimintaa ei kuitenkaan ole mahdollista 
siirtää pysyvästi muualle, vaan tiloissa tulee pystyä toimimaan vielä joitakin vuosia. Tiloissa on 
tehty esimerkiksi märkätiloihin ja ilmanvaihtoon kohdistuvia korjauksia lähivuosina. 
 
Ulkoseinän eristepaksuus on 100 mm alkuperäistä mineraalivillaa. Mikäli seinille valitaan 
tehtäväksi raskaita, peruskorjaustyyppisiä toimenpiteitä, tulee harkita eristepaksuuden lisäämistä 
nykyiset energiamääräyksen huomioiden. Eristepaksuuden lisääminen muuttaa julkisivua ja vaatii 
toimenpiteitä myös räystäsrakenteen pidentämiseksi. Ulkoseinämuutos vaatisi ikkunoiden 
uusimisen. Lisäksi sisäpintojen kunnostus on tehtävä joka tapauksessa, koska sisäpuoliset 
ikkunoita ympäröivät rakenteet ovat merkittävän epätiiviitä. 
 
Ratkaisuvaihtoehdoista keskusteltiin tilaajan kanssa, ja lopuksi valittiin sisäilmateknisesti 
optimoitu ratkaisu, jossa ulkoseinän liittymät tiivistetään vedeneristemenetelmällä, 
puhtaaksimuuratut pinnat tiivistetään kuituvahvistetulla laastilla sekä nykyiset ikkunat 
kunnostetaan ja niiden tiivisteet uusitaan. Korjaustyön onnistumista seurataan tiheillä 
laadunvarmistuskokeilla, jotka toteutetaan merkkiainemenetelmällä. Lisäksi rakennuksen jäljellä 
olevan elinkaaren ajaksi laaditaan sisäilman seurantaohjelma, jonka avulla varmennetaan 
sisäilman laatua ja pidetään myös rakennuksen käyttäjät ajan tasalla työpaikkansa sisäilmasta. 
 
3.3 Ratkaisu 3: Orgaanista eristemateriaalia sisältävän alapohjarakenteen tiivistys 
 
Korjauskohde on valmistunut 1940-luvulla sotien jälkeen ja on museoviraston suojelema. 
Alapohjarakenne muodostuu alapohjan betonilaatasta, jonka alla on ryömintätila, johon ei ole 
kulkua. Betonilaatan päällä sijaitsevat lattiakannattajat ja purueristekerros. Kannattajien päällä on 
paksuhko lautalattia, jonka päälle on asennettu viimeisen peruskorjauksen yhteydessä lastulevytys 
ja muovimatto. 
 
Alapohjarakenteessa sijaitseva orgaanista materiaalia sisältävä lämmöneristekerros muodostaa 
sinällään sisäilmariskin, erityisesti koska rakennuksen ulkopuolinen maanpinta sijaitsee 
rakennuksen ylärinteen puolella lattiapinnan tasolla. Rakennuksen salaojituksen toiminnassa on 
ollut puutteita, ja sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi tehtävien korjausten suunnittelun 
käynnistyessä kohteessa oli hiljattain suoritettu salaojituksen ja sadevesiviemärien korjaus, jonka 
yhteydessä myös sokkelin vedeneristys oli uusittu. Kohteeseen on tulossa laaja peruskorjaus 
lähivuosina. 
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Korjattavissa tiloissa oli havaittavissa poikkeuksellinen haju, ja tilojen käyttäjillä on ollut 
sisäilman laatuun viittaavaa oireilua. Alapohjarakenteen purutäytöistä oli otettu mikrobinäytteitä 
aikaisemmin kohteeseen tehdyissä sisäilmatutkimuksissa. Näytteissä oli havaittu elinkykyisiä 
mikrobi-itiöitä. Sisäilmatutkimusten mikrobinäytteenoton yhteydessä tehdyistä rakenneavauksista 
ei ollut dokumentaatiota olevien rakenteiden materiaaleista ja rakennekerrosten paksuudesta, eikä 
aistinvaraista arviota rakenteiden kunnosta ja kosteuspitoisuuksista.  
 
Korjaussuunnittelun alkaessa tilaajalle esitettiin kolme eritasoista korjausratkaisua, joista raskain 
oli peruskorjaustasoinen ja kevyin hyvin kevyt tiivistysratkaisu, jonka toteuttamis- ja 
onnistumismahdollisuuksien arvionniksi oli tehtävä muutamia rakenneavauksia, sekä 
toimivuuden arvioinniksi tiloissa on tehtävä seurantamittauksia. Tilaajan päätöksellä 
ensisijaiseksi menetelmäksi valikoitui tiivistysratkaisu.  
 
Kohteessa suoritettiin alapohjarakenteeseen rakenneavauksia, joiden koko oli noin 60x60 cm. 
Avauspaikoissa purueriste poistettiin mahdollisimman laajalta alueelta, minkä jälkeen tarkistettiin 
aistinvaraisesti alapohjarakenteen kunto sekä tarkasteltiin pintakosteusilmaisimella 
kivirakenteiden kosteutta. Rakenneavausten perusteella alapohjan betonilaatan 
pintakosteuslukemat eivät olleet poikkeuksellisen korkeita, eikä materiaaleissa havaittu 
silminnähtävää vaurioitumista tai poikkeuksellisia hajuja. Rakenneavausten perusteella voitiin 
valita korjausvaihtoehdoksi alapohjarakenteen tiivistys.  
 
Tiivistystoimenpide toteutettiin erittäin elastisella vedeneristysmassalla, jonka kanssa ei ole 
tarvetta käyttää vahvikenauhaa. Tiivistyskorjauksen alkaessa listojen irrotuksen yhteydessä 
tiloissa aiemminkin havaittu poikkeava haju voimistui huomattavasti. Ensimmäisen 
tiivistysmateriaalin kerroksen levityksen jälkeen hajua ei ollut enää aistittavissa tilasta. 
Rakenteen tiiviys varmennettiin merkkiainemenetelmällä paine-eron ollessa sisäilman ja 
alapohjan eristetilan välillä vähintään -20 Pa ja huonetilan ollessa alipaineinen alapohjaan 
nähden. 
 
Tiivistysratkaisu huonontaa jonkin verran alapohjarakenteen kuivumiskykyä, koska 
ilmavirtaukset alapohjarakenteesta katkaistiin tiivistyskaistoilla. Korjausratkaisua valittaessa 
huomioitiin tulevaa peruskorjausta, koska peruskorjauksen yhteydessä alapohjatäytöt poistetaan 
ja samalla betonilaatan alla ryömintätilassa, johon ei ole kulkuaukkoa, sijaitseva orgaaninen 
materiaali tullaan poistamaan. Toisaalta ennen korjaussuunnittelun yhteydessä tehtäviä 
rakenneavauksia ulkopuolinen vedeneristys oli juuri korjattu ja siten alapohjan kosteusrasitus on 
vähentynyt huomattavasti aikaisemmasta. Puurakenteilla on myös kykyä tasata kosteutta 
rakenteessa, joten kokonaisuus huomioiden oli mahdollista valita kyseinen ratkaisu, varsinkin 
kun tilojen sisäilmaa tullaan seuraamaan aktiivisesti tulevaan peruskorjaukseen saakka. 
 
4. Yhteenveto 
 
Valittaessa rakennusfysikaalisen toiminnan perusteella suunniteltuja sisäilmaongelmien 
korjausratkaisuja voidaan joissain tapauksissa hyväksyä rakenteisiin kohdistuvia kohonneita 
riskejä. Korjauksen onnistumiseksi on kuitenkin huomioitava seuraavat tekijät: 

• Lähtötietojen tulee olla riittävän kattavat, ja tarpeen tullen on suoritettava rakenneavauksia. 
• Suunnittelijan on arvioitava korjauksen onnistumisen riskejä sekä tuotava riskit myös 

tilaajan tietoon, koska rakennuksen omistaja on lopulta vastuussa kiinteistöstään 
• Tilaajan tulee tiedostaa suunnitteluratkaisun vaatimat laadunvarmistustoimet ja korjauksen 

onnistumisen seuranta sekä sitoutua niihin. 
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• Korjauksen onnistumiselle merkityksellistä on myös korjaustyön suoritus. Hyvätkään 
suunnitelmat eivät pelasta puutteellisen laadunvarmistuksen ja valvonnan mahdollistamaa 
toimimatonta ratkaisua. 

 
Erilaisten korjausratkaisujen seurannasta on hyötyä tilaajaosapuolelle, kun saadaan kokemuksia 
erityyppisistä korjausratkaisuista ja sisäilmaongelmien korjaamisprosesseista. Suunnittelijoille ja 
rakennusalan asiantuntijoille on hyötyä saavutettavasta tiedosta korjausmenetelmien ja 
materiaalien toiminnasta käytännön kohteissa. Yhteistyössä esimerkiksi rakennusteollisuuden 
kanssa on mahdollista kehittää erilaisia materiaaleja ja käytännönläheisiä ratkaisuja 
sisäilmaongelmien korjaamiseen. 
 
Riittävällä asiantuntemuksella varustettuja uusia korjausratkaisuja voidaan käyttää ja pitääkin 
käyttää, jotta saamme Suomen rakennuskannan vähitellen kuntoon. Tehtyjen korjausten 
seurannan ansiosta opimme myös sen, millä menetelmillä ja toimintatavoilla saavutetaan 
ongelmien ratkaisu ylilyöntejä välttäen, jotta mahdollisimman moni sisäilmaongelmainen 
rakennus saadaan vähistä määrärahoista korjattua sekä turvalliseksi ja terveelliseksi käyttäjilleen. 
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Homeenestokäsittelyt – enemmän haittaa kuin hyötyä? 
 
Pertti Metiäinen 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 
 
 
Tiivistelmä  
 
Homeenestokäsittelyillä ei saavuteta pysyviä tuloksia ja ne saattavat vaikuttaa olemassa olevien 
mikrobikasvustojen toksiinien tuottoon. Kemiallisista käsittelyistä saattaa aiheutua mahdollisia 
terveyshaittoja työntekijöille ja asukkaille. Oikein toteutettu (kuiva) uudisrakennus tai 
kosteus/homevaurion korjaus eivät luo mikrobikasvustojen itämiselle tai kasvulle otollisia 
olosuhteita rakennuksen sisäpinnoilla. Tällöin homeenestokäsittely on turhaa. 
 
1. Johdanto  
 
Homeenestokäsittelyitä tehdään tavanomaisten uudisrakennusten sisäpinnoille ”varmuuden 
vuoksi” tai kosteus- ja homevaurioiden korjausten yhteydessä puhdistetuille pinnoille ja 
sisäilmaan ”tappamaan jäljelle jääneet itiöt”. 
 
Ruotsalaisessa tutkimuksessa kyseenalaistettiin homeenestokäsittelyiden (otsonointi, Penetrox, 
Boracol, lämpökäsittely, liekitys, höyrytys, ammoniakki, VitalProtect ja pelkkä kuivatus) tehoaika 
ja toisaalta niiden todettiin pahentavan rakenteiden pinnalla elävien mikrobikasvustojen 
toksisuutta [1]. 
 
2. Homeenestokäsittelyjen tarve sisäpinnoilla 
 
Tavanomaisissa uudis- tai kosteus- ja homevauriokorjatuissa rakennuksissa sisäympäristön 
olosuhteet ovat yleensä sellaiset, etteivät mikrobit idä tai kasva sisäpinnoilla. 
 
2.1 Sisäympäristön mikrobit 
 
Sisäilman mikrobit – homeet ja hiivat sekä sädesienet ja muut bakteerit – ovat peräisin 
ulkoilmasta, maaperästä, kasveista, elintarvikkeista, ihmisistä ja eläimistä. Mikrobit ovat osa 
normaalia elinympäristöämme ja niitä esiintyy kaikkialla, myös rakennusten sisäilmassa, 
pinnoilla ja rakenteissa. Tavallisten vaurioitumattomien rakennusten sisäilman mikrobilajisto on 
normaalisti hyvin samankaltainen kuin ulkoilman lajisto [2]. 
 
2.2 Mikrobien kasvuun tarvittavat olosuhteet 
 
Mikrobit tarvitsevat kasvaakseen kosteutta, lämpöä ja ravinteita. Lämpötila on 
asuinrakennuksissa yleensä sopiva ympäristömikrobien kasvulle ja ravinteita mikrobit saavat 
riittävästi rakennusmateriaalien pinnoilta ja huonepölystä, joten ainoa mikrobien kasvua 
rajoittava tekijä rakennuksissa on kosteus [2]. 
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2.3 Kosteudenhallinta uudisrakentamisessa 
 
Tavanomaisilla uudisrakennuksilla kosteudenhallinta kuuluu normaaliin työmaan laadun 
valvontaan. Rakennus pyritään rakentamaan siten, ettei ”rakentamisen kuivaketju” katkea. 
Betonirakenteiden kuivuus varmistetaan ennen peittävien kerrosten asentamista. 
 
Käytön aikana syntyvä kosteus poistuu sisäilmasta ilmanvaihdon avulla. Hallittu, 
rakennusmääräysten mukainen ilmanvaihto pitää normaaliolosuhteissa sisäpinnat riittävän 
kuivina eivätkä mikrobikasvustot pääse itämään tai kasvamaan sisäpinnoilla. 
 
2.4  Kosteus- ja homevaurioiden korjaaminen 
 
Kosteusvauriokohteessa on ensimmäisenä poistettava vaurioon johtaneet syyt sekä selvitettävä 
vaurion laajuus. Tämän jälkeen korjataan vaurion aiheuttamat vahingot. Vaurioituneet materiaalit 
on mahdollisuuksien mukaan poistettava ja korvattava kokonaan uusilla, puhtailla materiaaleilla. 
Materiaalit, joita ei voida poistaa, puhdistetaan mekaanisesti poistamalla vaurioitunut pintakerros. 
Tarvittaessa pinnat pestään turvallisilla, kotitalouskäyttöön tarkoitetuilla pesuaineilla. Materiaalit 
tulee tarvittaessa myös kuivata koneellisesti. Mikäli rakenteisiin jää kosteutta, alkaa 
mikrobikasvu tai lahoaminen uudelleen [2]. 
 
3. Biosidit 
 
Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai 
tehdä haitattomaksi haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä. 
Biosideja ovat esimerkiksi ihon ja pintojen desinfiointiaineet, tuholaistorjunta-aineet, 
teollisuudessa ja teollisuustuotteissa käytettävät säilytys- ja puunsuoja-aineet sekä alusten 
kiinnittymisenestoaineet. 
 
Biosidikäsittelyjä tekevät yritykset ja muut ammattimaiset toimijat käyttävät aihepiiriin liittyen 
useita erilaisia termejä, kuten desinfiointi, homeenesto, homepesu, hajunpoisto tai 
biosidikäsittely. Homemyrkkysanaa käytetään sekä biosidin että hometoksiinin synonyyminä. 
 
Biosidivalmisteiden tulee olla viranomaisten (Tukes) hyväksymiä ennen kuin niitä voidaan 
myydä, käyttää, tuoda maahan ja varastoida. Kemikaaleista on laadittava 
käyttöturvallisuustiedotteet. Desinfioiville biosideille hyväksymismenettelyt tulevat 
sovellettavaksi vasta muutamien vuosien kuluttua. 
 
Biosidivalmisteiden hyväksymismenettelyistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivillä 98/8/EY biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta. Suomessa biosideja 
koskevat säännökset sisältyvät kemikaalilainsäädäntöön. Biosidivalmisteet hyväksytään 
jokaisessa jäsenmaassa erikseen ja valmisteiden sisältämät tehoaineet yhteisötasolla. 
Biosididirektiivin korvaa biosidiasetus (528/2012) 1.9.2013 alkaen. 
 
Oikein käytettyinä biosidit ovat tärkeitä aineita, koska niiden avulla voidaan suojella ihmisten 
terveyttä muun muassa taudinaiheuttajia ja tuhohyönteistä vastaan. 
Kemikaalit, mukaan lukien biosidit, ovat ominaisuuksiltaan usein sellaisia, että ne voivat 
aiheuttaa myös erityyppisiä oireita ja haittoja. Tästä syystä kemikaalien asianmukaisten ohjeiden 
mukainen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Kemikaalien luokitus ja merkinnät sekä käyttöohjeet on 
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laadittu niin, että terveyshaitat voidaan välttää. Mikäli kemikaaleja käytetään ohjeiden mukaisesti, 
niin todennäköisyys terveyshaitan syntymiselle on vähäisempää. 
 
Biosidien tarkoitus on vähentää tai poistaa ympäristön haitallisia mikrobikantoja. Siten ne ovat 
luonteeltaan toksisia aineita. Biosidivalmisteista on tärkeä tietää siinä olevat tehoaineet, niiden 
pitoisuudet ja ominaisuudet sekä se, mihin käyttöön biosidi on hyväksytty. Osa biosideista on 
pysyviä, mutta pysyvienkin tehoaineiden vaikutukset terveyteen voivat olla erilaisia. Mahdollinen 
haitta terveydelle riippuu myös käyttötavasta ja aineen määrästä. 
 
Yksityisten tai julkisten tilojen käsittelyyn käytettävillä biosideilla on yksilöllisiä 
vaaraominaisuuksia, joista tyypillisimpiä lienevät herkistävyys ihon kautta tai hengitettynä, 
erilaiset ärsytysoireet iholla, silmissä tai hengityselimissä. Mahdollisen terveyshaitan 
ilmenemiseen vaikuttaa käytetyt aineet, käsitellyssä käytettyjen aineiden määrät, altistumistapa ja 
altistumisen kesto. Osa aineista häviää pinnoilta nopeasti, osasta aineita voi jäädä ainejäämiä 
esimerkiksi tekstiilipinnoille. 
 
Eräissä poikkeustapauksissa (esim. viemäriveden tulviminen) voi biosidikäsittely tulla kyseeseen. 
Tällöin pitäisi varmistua siitä, että käytettävä biosidivalmiste on viranomaisen hyväksymä ja että 
sitä käytetään hyväksyttyyn käyttötarkoitukseen ohjeen mukaisesti. Valmisteen tulee tehota 
torjuttaviin mikrobeihin, eikä sen käytöstä saa aiheutua terveyshaittaa. Vain Euroopan Unionin 
arviointiohjelmassa mukana olevia tehoaineita saa käyttää desinfioivissa mikrobientorjunta-
aineissa. Nämä aineet on lueteltu komission verkkosivuilla. 
 
3.1 Biosidivalmisteet, joiden tehoaineena on PHMG:tä tai PHMB:tä 
 
EU:n alueella kiellettiin 1.2.2013 alkaen guanidiinibiosidit PHMG ja Akacid. Käyttö kiellettiin 
EU:n alueella, koska kyseisistä kemikaaleista ei toimitettu tutkimusaineistoa turvallisuuden 
arviointia varten. Kielto ei siten johtunut aineen arvioiduista terveys- tai ympäristöriskeistä, ja 
ennen 1.2.2013 käyttö on ollut sallittua, elleivät kansalliset säädökset ole sitä estäneet. 
PHMB:n käyttö on edelleen sallittua. EU:ssa on parhaillaan valmisteilla riskinarvio PHMB:n 
ominaisuuksista ja käytöstä. Aineen ominaisuuksista johtuen on mahdollista, että myös PHMB:n 
käyttötapoja ja -kohteita tullaan sen seurauksena rajoittamaan. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 
(Tukes) on suositellut PHMG:n käyttörajoitusten lisäksi että PHMB:tä sisältäviä suihkutettavia 
desinfiointiaineita ei käytettäisi sisätiloissa ja että aineelle altistumista minimoitaisiin käytön 
yhteydessä ja sen jälkeen. Tukes on suositellut, että toiminnanharjoittajat korvaisivat ne 
vähemmän vaarallisilla aineilla tai käsittelyillä. 
  
Edellä mainittuja yhdisteitä sisältäviä biosideja on levitetty sumuttamalla tai sivelemällä 
rakenteiden, ilmanvaihtokanavien tai irtaimiston pinnoille. Levitysvaiheessa biosidi on 
vesiliukoisessa muodossa ja kuivumisen jälkeen se muodostaa kiinteän, kalvomaisen 
(verkkomaisen) pinnan. Sumutuksessa myös mahdolliseen huonepölyyn kiinnittyy edellä 
mainittuja biosideja. 
 
Biosidikäsittelystä aiheutuvia mahdollisia terveyshaittoja ei tämänhetkisen tiedon perusteella 
täysin tunneta [3]. 
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Suomalaisessa tutkimuksessa kyseenalaistetaan PHMG/B-biosidikäsittelyn kyky hävittää kaikki 
mikrobikasvustot. Tutkimuksessa todetaan, että eräät homesienet pystyivät elämään ja 
lisääntymään käsitellyillä kasvumaljoilla. Lisäksi näiden todettiin muodostavan myrkyllisiä 
hometoksiineja [4]. 
 
4. Yhteenveto 
 
Uudisrakentamisessa rakennuksen pitäisi valmistua kuivana ja toimivan ilmanvaihdon poistaa 
käytön aikana sisäilmaan haihtuvan kosteuden. Tällöin ei pääse syntymään sellaisia olosuhteita, 
missä mikrobikasvustot pääsisivät itämään tai kasvamaan rakennuksen sisäpinnoilla. 
 
Kosteus- ja homekorjausten jälkeen rakennuksen pitäisi olla uudisrakentamista vastaavissa 
olosuhteissa: vaurioitumisen syyt poistettuina, homevaurioituneet rakenteet uusittuina tai 
mekaanisesti puhdistettuina, kostuneet rakenteet kuivatettuina.  
 
Jos rakennetaan tai korjataan hyvin, niin sisäpintojen homeenestokäsittelyille ei ole mitään 
tarvetta. 
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Vandex-kapillaarikatkot muuratuissa ja betonirakenteissa 
 
Mikko Aalto 
Muottikolmio Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Viime vuosikymmeninä on enemmän ja enemmän kiinnitetty huomiota kosteusongelmiin 
suomalaisissa rakennuksissa. Ongelmia on havaittu enimmäkseen 60-luvun jälkeen rakennetussa 
rakennuskannassa. Jopa 70 % kosteusongelmista on havaittu johtuvan rakenne- ja 
rakentamisvirheistä (Kuntaliitto 2005 / Työterveyslaitos 2012). 
 
Eräs rakenteellinen, kosteusongelmia aiheuttava ilmiö on kapillaarisen kosteuden nousu betoni- ja 
tiilirakenteisiin. Tämän ilmiön korjaaminen on koettu haastavaksi ja siihen onkin viime vuosina 
kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Tämän esityksen 
tarkoitus on tuoda esiin menetelmiä, joilla kapillaarinen kosteuden nousu saadaan estettyä betoni- 
ja tiilirakenteissa. 
 
1. Johdanto 
 
Kapillaarisuus perustuu pääasiassa veden ja kiinteän aineen väliseen vetovoimaan (adheesio). 
Vaikka voima on hyvin heikko, riittää se pienissä kapillaareissa liikuttamaan, jopa nostamaan 
vettä. Kapillaarista nousua rakenteessa ilmenee kunnes kapillaareissa olevan veden massaan 
vaikuttava gravitaatiovoima kasvaa vetovoimaa suuremmaksi. Kapillaarinen kosteuden nousu 
pystytään katkaisemaan vaikuttamalla kiviaineksen huokosrakenteeseen niin, että rakenne itse ei 
enää pysty kuljettamaan kosteutta. 
 
2. Kapillaarisen kosteuden aiheuttamat ongelmat 
 
Kapillaarisesti rakenteeseen nouseva kosteus aiheuttaa ongelmia rakenteisiin monenlaisten 
mekanismien kautta. Ongelmia ovat pakkasrapautuminen, suolojen aiheuttama rapautuminen, 
sisäilman huononeminen (home, sieni, laho) ja esteettiset vauriot. Suolat aiheuttavat rapautumista 
rakenteissa sekä kristallisoitumisen että turpoamisen kautta. 
 
Jotkut suolat, usein rakenteessa olevat sulfaatit, voivat turvota kastuessaan hyvinkin 
voimakkaasti, usein jopa moninkertaiseksi tilavuudestaan. Kosteustilanteen vaihtelu rakenteessa 
aiheuttaa suoloissa pumppaavaa liikettä, joka rapauttaa rakennetta samaan tapaan kuin 
pakkasrapautuminen. Tämä ilmenee muun muassa pintarappausten irtoiluna ja tiilien lohkeiluna. 
 
3. Uudiskohteet 
 
Ensimmäinen rakenne, jossa kapillaarinen kosteudennousu tulee pysäyttää, ovat anturat. 
Betonianturoiden kautta seinään nouseva kosteus on pysäytettävä heti anturan yläpintaan. Vaikka 
yleensä lujaa (>30 MPa) ja oikein suhteutettua betonia pidetään vesitiiviinä, on täysin vesitiiviin 
betonin valmistus ja valaminen työmaaolosuhteissa vaikeaa. Lopputuotteen laatu saattaa vaihdella 
hyvinkin paljon eri kohdissa rakennetta. Välttämättä anturoissa ei aina näin lujaa ja hyvälaatuista 
betonia edes käytetä. 
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3.1 Vandex Super 
 
Vandex Super on sementtipohjainen tuote, jolla on erinomaiset betonia tiivistävät ominaisuudet. 
Tuotetta on käytetty vedentiivistykseen erilaisissa betonirakenteissa, aina öljynporauslauttoja 
myöten. Tuotteen tiivistävä vaikutus perustuu betonin kapillaarihuokosissa tapahtuvaan 
kristallisoitumisreaktioon. Reaktion kautta syntyvät kristallit ovat liukenemattomia ja estävät 
kapillaarihuokosverkostoa kuljettamasta vettä rakenteessa. Vesitiiviydestään huolimatta rakenne 
jää hengittäväksi eli sallii vesihöyryn kulun lävitseen. 
 
3.1.1 Vandex Super anturoiden kapillaarikatkona 
 
Kun kapillaariseen kosteudennousuun on viime vuosikymmeninä kiinnitetty enemmän ja 
enemmän huomiota, on myös Vandex Superin käyttö betonianturoiden kapillaarikatkona 
lisääntynyt. Tuotteen käyttöä tässä sovelluksessa tukevat sen helppokäyttöisyys ja tehokkuus. 
Vandex Super on sementtipohjainen, veden kanssa sekoitettava tuote, joka on helppo levittää 
anturoiden pintaan harjaamalla. Anturoita ei tarvitse kuivata ennen tuotteen levitystä, vaan 
Vandex Super nimenomaan tarvitsee kosteutta reaktion syntymiseen. Kapillaareja tiivistävä 
reaktio etenee aina, kun kosteutta rakenteessa ilmenee. Hyvälaatuisessa, lujassa betonissa reaktio 
etenee yleensä vain joitakin senttimetrejä, mutta tämä riittää tekemään betonin pinnasta tiiviin ja 
kapillarisoimattoman. Huonolaatuisessa betonissa vaikutusalue voi olla jopa useita kymmeniä 
senttimetrejä. 
  
4. Korjauskohteet 
 
Vanhoissa rakenteissa havaittujen kapillaaristen kosteudennousujen korjaaminen on melko 
haastavaa. Ensinnäkin kapillaarisen kosteudennousun toteaminen nimenomaan kapillaariseksi 
kosteudeksi vaatii jonkin verran tutkimusta ja päättelykykyä. Tämä pätee varsinkin maanalaisiin 
rakenteisiin, joissa kosteus saattaa kulkeutua, esimerkiksi kellariseinissä, myös maatäytöistä 
gravitaation tuomana valumavetenä. 
 
4.1 Kapillaarikatkon sijoittaminen 
 
Kun kapillaarikatkoa suunnitellaan rakenteeseen, on yksi tärkeimpiä huomioitavia asioita sen 
sijoittaminen. Kapillaarikatkon tulee sijaita kohdassa, jossa kosteus ei pääse sitä kiertämään 
muita rakenteita pitkin. Esimerkiksi seinärakenteissa kapillaarikatko pyritään usein tekemään 
mahdollisimman alas, jotta se saadaan esimerkiksi lattian alapuolelle näkymättömiin. Tällöin 
tulee varmistaa, ettei lattian alla ole seinää vasten esimerkiksi märkää hiekkaa, joka johtaa 
kosteutta seinään kapillaarikatkon yläpuolelle. 
 
4.2 Vandex VIM 
 
Vandex VIM on muurattuihin seiniin soveltuva kapillaarikatkotuote. Se on sementtipohjainen ja 
toiminnaltaan samankaltainen kuin Vandex Super betonissa. Vandex VIM soveltuu erinomaisesti 
massiivitiiliseiniin, joissa materiaalimenekki, kolojen ja aukkojen vuoksi, saattaa olla suuri. Tuote 
leviää muurauksen kapillaarihuokosverkostossa kristallisoitumalla ja tekee rakenteesta 
kapillarisoimattoman. Tuotetta varten rakenteeseen porataan rivi reikiä, joiden kautta tuote 
kaadetaan seinään. Tarvittava reikäkoko on 22 mm ja etäisyys keskeltä keskelle 110 mm. Reiät 
porataan alaviistoon siten, että ne kulkevat mieluiten vähintään yhden vaakasauman lävitse. 
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Reikien tulee ulottua lähes seinän toiseen pintaan asti, jotta koko seinän poikki ulottuva katko on 
mahdollinen. Jälleen kosteus on tärkeässä roolissa reaktion aikaan saamiseksi, joten rakennetta ei 
tarvitse kuivata ennen katkon tekoa.  
 
4.2.1 Rakenteen kuivuminen 
 
Kun korjauskohteissa tehdään kapillaarikatkoja, ollaan pääsääntöisesti tekemisissä jo kastuneen 
rakenteen kanssa. Myös kapillaarikatkoa Vandex VIM:llä tehdessä rakenteeseen tuodaan lisää 
vettä, jota tarvitaan kristallisoitumisreaktion aikaan saamiseen. Kapillaarikatkon valmistuttua ei 
rakenne kuitenkaan ole heti kuiva. Kuivuminen on ensinnäkin mahdollistettava avaamalla 
riittävästi seinäpintoja pintamateriaaleista. Tarvittava kuivumisaika on yleensä huomattavasti 
pitempi kuin osataan odottaa. Ensinnäkin tarvitaan aikaa, jotta itse kapillaarikatko muodostuu 
rakenteeseen. Tämä vaatii aikaa ainakin viikkoja. Vasta tämän jälkeen rakenteen kuivuminen itse 
asiassa pääsee alkamaan. Kuivumiseen massiivitiiliseinissä kuluu pääsääntöisesti kuukausia. 
 
4.3 Vandex IC 
 
Edellä mainitusta Vandex VIM laastista poiketen Vandex IC ei ole sementtipohjainen tuote, vaan 
mikroemulsio, joka soveltuu käytettäväksi korjauskohteissa sekä muuratuissa että 
betonirakenteissa. Tuote on erittäin helppokäyttöinen ja tehokas. Tuotteen tehokkuus perustuu sen 
silaani-/siloxaanipohjaiseen koostumukseen, jossa on erittäin runsaasti vaikuttavia aineita. Tuote 
kulkeutuu tehokkaasti huokoisissa kiviaineksissa ja tekee niistä vettähylkiviä. Tuotteen 
saattaminen rakenteeseen on erittäin helppoa. Tuote saatetaan rakenteeseen 12 mm reikien kautta, 
jotka muuratuissa rakenteissa porataan mieluiten laastisaumaan 120 mm välein. Betonirakenteissa 
suositellaan reikäväliksi maksimissaan 100 mm. Reiät porataan lähes rakenteen läpi, jotta kattava 
kapillaarikatko on mahdollinen. Mikroemulsio saatetaan porareikiin normaalilla 
massapuristimella rakennepaksuuden mukaan valitun pillin avulla. 
 
4.3.1 Koostumus 
 
Vandex IC:n tehokkuus perustuu sen koostumukseen, jossa silaanit toimivat kuljettajina 
siloxaaneille. Pienimolekyyliset ja pienen molekyylimassan omaavat silaanit kulkeutuvat erittäin 
hyvin huokoiseen kiviainekseen. Siloxaanit puolestaan toimivat erinomaisena vettähylkivänä 
materiaalina. Silaanit myös sitoutuvat pysyvästi kiviainesmateriaalin hiukkasten pinnoille. 
Tuotteen leviäminen myös kosteisiin rakenteisiin on mahdollistettu oikeantyyppisillä 
emulgointiaineilla, jotka sallivat vaikuttavien aineiden kulkeutumisen kosteassa rakenteessa, 
ilman että ne reagoivat veden kanssa. Tämän koostumuksen ansiosta kapillaarikatko saadaan 
leviämään rakenteeseen poikkeuksellisen nopeasti. Tuote siis toimii myös betonirakenteissa, jotka 
aiemmin ovat olleet haastavia korjattavia kapillaarista kosteudennousua vastaan. Betonin 
lujuuden ja kohtuullisen tiiviin rakenteen vuoksi suositellaan tiuhempaa porareikäväliä, jotta 
leviäminen rakenteeseen tapahtuu nopeammin. 
 
4.3.2 Toiminta erilaisissa rakenneolosuhteissa 
 
Vandex IC poikkeaa muista silikonipohjaisista kapillaarikatkoista myös sen vuoksi, että se toimii 
sellaisenaan sekä kuivissa että märissä rakenteissa. Yleensä silikonipohjaiset massat toimivat vain 
alle 65 % RH kosteissa rakenteissa. Tämä ominaisuus on tuotteeseen saatu oikeantyyppisillä 
emulgointiaineilla, jotka auttavat vaikuttavia aineksia kulkeutumaan kosteassa rakenteessa, 
reagoimatta veden kanssa. 
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5. Yhteenveto 
 
Vaikka kapillaarinen kosteudennousu betoni- ja tiilirakenteissa on pitkään ollut haastava ongelma, 
pystytään nousu nykyisin estämään erilaisin keinoin. Uudiskohteissa kapillaarikatkojen 
muodostaminen on helpompaa, ja niiden tekeminen onkin jo muodostunut rutiiniksi työmailla. 
Uudiskohteiden betonianturoiden kapillaarikatkoksi yläpintaan levitetään usein Vandex Super 
vedentiivistysslammi. 
 
Korjauskohteissa kapillaarikatkojen tekeminen on hiukan vaativampaa ja edellyttää jonkin verran 
tutkimustyötä kohteessa. Myös oikean korjausmenetelmän valitseminen riippuu 
rakennemateriaalista ja rakennetyypistä. Myös kapillaarikatkon oikea sijoittaminen tulee tutkia 
huolella. Sekä muurattuihin että betonirakenteisiin kuitenkin pystytään nykyään muodostamaan 
tehokkaasti kapillaarikatkot Vandex VIM laastilla (muuratut rakenteet) tai Vandex IC 
mikroemulsiolla (muuratut ja betonirakenteet). 
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Katon polyvinyylikloridikatteen kosteusteknisen toiminnan 
tarkastelu kenttäkokeella ja laskennallisesti 
 
Klaus Viljanen ja Ari-Veikko Kettunen 
Vahanen Oy 
 
 
Tiivistelmä  
 
Tutkimuksessa mitattiin suhteellista kosteutta ja lämpötilaa Etelä-Suomessa sijaitsevan 
rakennuksen PVC-katon lämmöneristeestä 5 tutkimusalueella. Tuulettamaton ja 
alipainetuulettimilla tuuletettu alue eivät 18 kuukauden tutkimusaikana pystyneet kuivaamaan 
alueiden rakennuskosteutta. Tutkimus osoitti, että tuulettumaton PVC-katto on herkkä 
rakennusaikaiselle ja käytönaikaiselle kosteusrasitukselle. Uratuuletuksen kuivatusnopeutta ei 
voitu osoittaa kenttäkokeella alueen alhaisen rakennuskosteuden vuoksi. Tuuletusuritus ei 
kuitenkaan siirtänyt ulkoilmasta kosteutta kattoon. Uratuuletettu katto on tutkimuksen mukaan 
toimintavarmempi ja pystyy poistamaan kosteutta nopeammin.  
 
Laskentatulokset osoittivat, että katevuodoilla tai konvektiolla sisäilmasta kattoon siirtyvät 
kosteusmäärät ovat helposti niin suuria, ettei tuulettamaton PVC-katto pysty diffuusiolla 
poistamaan kosteutta riittävän nopeasti. Sisäilmasta kattoon siirtyvät kosteusvirrat ovat 
diffuusiolla pieniä, enimmillään 0,17 kg/m2 vuodessa. Diffuusiolla tapahtuva kuivumisnopeus on 
tasapainotilanteen tarkastelujen perusteella noin 0,25 kg/m2 vuodessa ja uratuuletuksella 
merkittävästi suurempi, 1-16 kg/m2 vuodessa.  
 
Tutkimuksissa ilmeni, että katossa oleva ylimääräinen kosteus on jiirissä vetenä ja että suuret 
yhtenäiset kattopinnat siirtävät vettä jiiristä muulle katon alueelle katteen hulmutessa tuulessa. 
Lisäksi aurinkoisina kesäpäivinä kosteus siirtyy katon eristeessä katon varjoiselle alueelle ja 
tämän tietylle alueelle kerääntyneen kosteuden tasaantuminen on hidasta. Kerääntynyt kosteus voi 
aiheuttaa vesivalumia sisätiloihin. Kesäpäivinä myös kosteuden liike eristeen ylä- ja alaosan 
välillä on voimakasta. Lämpötilaerojen voimakas vaikutus rakenteiden kosteudenliikkeisiin tulee 
huomioida myös muissa rakenteissa kuten seinissä ja alapohjissa.  
 
Kenttätutkimuksen kattorakenteen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa mallinnettiin 
laskentaohjelmilla. Mallinnuksessa huomioitiin hystereesi ja sorptiokäyrän lämpötilariippuvuus. 
Lämpötilariippuva sorptiokäyrä paransi hieman kosteudensiirtymisen mallinnuksen tarkkuutta. 
Kuivumislaskelmissa voidaan tulosten perusteella käyttää yksinkertaista sorptiokäyrää. 
Kuivumislaskelmien perusteella PVC-katon hygroskooppinen kosteus kuivuu 1 – 1,5 vuodessa. 
EPS:llä lämmöneristetyillä katoilla kesäpäivänä tapahtuva pystysuora kosteudenliike on hieman 
vähäisempää kuin kivivillalla. 
 
1. Johdanto 
 
Polyvinyylikloridilla (PVC) katetun loivan katon kosteusteknistä toimintaa ja erityisesti katon 
kuivumiskykyä tutkittiin kenttäkokeella ja laskennallisella tarkastelulla. Tutkimuksen taustalla oli 
epäselvyydet liittyen PVC-katon kosteustekniseen toimivuuteen ja kuivumiskykyyn. Tutkimuksen 
päätavoitteena oli selvittää, onko diffuusio riittävä kuivumismekanismi vai tulisiko PVC-katoissa 
käyttää tuuletusurallisia lämmöneristeitä, joita käytetään Suomessa esimerkiksi bitumikatteisissa 
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katoissa. Osatavoitteena oli lisätä ymmärrystä PVC-katossa tapahtuvista kosteudenliikkeistä. 
Tavoitteet perustuivat pyrkimykseen parantaa PVC-katon kosteusteknistä toimintaa. Tutkimus 
tehtiin yhteistyössä Kattoliitto ry:n kanssa. Tutkimustuloksia käytettiin uusien Toimivat Katot 
2013 [1] sekä Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet [2] -julkaisujen päivitystyössä. 
 
2. Kenttätutkimus 
 
2.1 Tutkimusohjelma 
 
PVC-katon kuivumiskykyä ja kosteusteknistä toimintaa tutkittiin kenttätutkimuksessa Sipoossa 
ajalla 17.6.2011 – 9.1.2012. Kenttätutkimuksessa mitattiin aikavälillä 17.6 – 28.12.2011 kosteutta 
ja lämpötilaa valmistuvassa olevan suuren varastohallin katolla ajanjaksolla 15.4 – 24.4.2011 
rakennettujen pinta-alaltaan 198 – 400 m2 kattoalueiden (kuvat 1-2) lämmöneristeestä, joiden 
kantavana rakenteena oli ontelolaatta tai poimulevy ja lämmöneristeenä 230 mm kivivillaa. 
Mittausjaksoa pidennettiin jatkotutkimuksella aikavälillä 26.7 – 31.10.2012, jonka tuloksista 
esitetään tässä yhteydessä vain kuva 4. Kivivillan sitoma kosteusmäärä 97 % suhteellisella 
kosteudella on noin 0,56 kg/m3. Katteena oli tummanharmaa 1,2 mm paksu PVC-kate. 
Tutkimusalueita oli yhteensä 5, jotka olivat rajattu toisistaan erillisiksi asentamalla höyryn-
sulkuun ja katteeseen kiinni kaistale, jossa oli päällekkäin Euratex-AL -monikerroslaminaatti 
sekä PVC-kermi. Tutkimusalueista 3 oli tuulettamattomia, yksi tuuletusurilla ja kahdella 160 mm 
alipainetuulettimilla tuuletettu ja yksi 110 mm alipainetuulettimilla tuuletettu umpivillainen katto. 
Uratuuletetussa katossa oli 20 x 30 mm2 uria 4,5 kpl metrin leveydellä, virtausmatka 
kokoojakanavien välillä oli 18 m ja alipainetuulettimia oli yksi kummassakin 8 m pitkässä 
kokoojakanavassa. Umpivillaisen tuuletetun katon virtausmatka oli 13,6 m. Poimulevykatto oli 
tuulettamaton. Ulkoilman absoluuttinen kosteus oli mittauksien aikana 1 – 2 g/m3 korkeampi kuin 
Helsingissä keskimäärin vastaavana ajankohtana. Tutkimusalueiden rakennuskosteus oli alhainen, 
mutta tuuletetulla umpivillaisella (alue 1) ja yhdellä tuulettamattomista alueista (alue 2) oli vettä 
jiirissä 2 cm:n kerros 80 cm leveydellä. Kattoneliöille suhteutettuna tämä kosteusmäärä oli 0,35 
kg/m2. Näillä alueella rakentamista edeltänyt sademäärä oli 1,7 mm, josta siis 20 % jäi katon 
rakennuskosteudeksi. Rakennusvaiheen kosteudenhallinnassa käytettiin sääennusteita ja -suojia. 
Lisäksi vesi puhallettiin höyrynsulun päältä kattokaivoihin ennen lämmöneristeiden asennusta. 
Kuvassa 1 on esitetty tutkimusalueet 1-3. 
 

 
Kuva 1. Tutkimusalueiden 1-3 mittapisteet 1-9. APT=alipainetuuletin. kk=kokoojakanava. Katon 
jiiri on osoitettu katkoviivalla. 
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Kuvassa 2 on esitetty tutkimusalueet 4 ja 5. 
 

 
Kuva 2. Tutkimusalueiden 4-5 mittapisteet 12, 15 ja 17. 
 
Kuvassa 3 on esitetty tutkimuksen yläpohjarakenteet sekä mittauskorkeudet A-C. 

 
 
Kuva 3. Kenttätutkimuksen yläpohjarakenteet. Tutkimusalueen 5 yläpohjarakenteessa oli 
profiilipelti. Muiden alueiden kantava rakenne oli ontelolaatta. Kuvassa on esitetty lisäksi 
mittauskorkeudet A, B ja C. 
 
2.2 Tulokset 
 
Rakennuskosteus 0,35 kg/m2 ei kuivunut kastuneilta alueilta 1 ja 2 tutkimusaikana, joka päättyi 
18 kuukautta rakentamisen jälkeen. Alipainetuuletus ilman tuuletusuria lämmöneristeessä ei 
toiminut tehokkaasti, sillä ilmavirtaus huokosissa oli vähäistä. Laskennallisesti ilmanvirtaus 
todettiin noin 100 kertaa alhaisemmaksi kuin uratuuletetussa katossa. Laskennassa käytettiin 
ilman nopeutena urassa 0,01 m/s ja urien pinta-alana uritetun alueen mukaisia arvoja, 
alipainetuulettimien välisenä paine-erona 1 Pa, huokosvirtauksen matkana 13,6 m, ja 
virtauspinta-alana 50 mm korkuista kivivillalevyä. Kummatkin alueet kuivuivat käytännössä 
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diffuusiolla, mikä ei ollut tarpeeksi tehokasta kuivattamaan alueita 18 kuukauden aikana. 
Tuulettamattoman alueen, jossa oli rakennuskosteutta, pinta-ala oli 400 m2. Alue siirsi kosteutta 
jiiristä tehokkaammin muualle lämmöneristeeseen kuin toinen kastunut alue, jonka pinta-ala oli 
198 m2. Tämä havaittiin selvästi korkeampina suhteellisina kosteuksina 400 m2:n alueella etäällä 
jiiristä kuin 198 m2:n alueella. Pienemmällä alueella oli enemmän katteen ylösnostoja, mikä 
vähentää katteen hulmuamista (kate ”irtoaa” ajoittain mineraalivillan päältä) tuulenpaineen 
vaikutuksesta. Tuulettamattomassa katossa on tuloksien perusteella hyvä olla mahdollisimman 
suuria yhtenäisiä alueita. PVC-katteen hulmuamisilmiö havaittiin mittausalueiden viereisellä 
suurella katolla sekä myöhemmin tutkimusalueilla. Mittausalueilla tuulennopeus oli 0,7 – 1,5 m/s 
ajanjaksolla 17.6 – 23.9. Tuulennopeus suurella katolla oli arviolta tätä korkeampi. Kummallakin 
kostealla alueella rakennuskosteus tiivistyi ja jäätyi lämmöneristeen yläosiin lokakuusta 
eteenpäin. 198 m2 laajan alueen jiiristä mitattiin 1 °C alempi lämpötila kuin kuivasta jiiristä, joten 
kapillaarialueella oleva kosteus saattoi alentaa eristeen lämmöneristävyyttä. Tulokseen aiheuttaa 
kuitenkin epävarmuutta lämpötila-anturin mahdollisesti huono toimivuus jiirin kosteissa oloissa. 
Kuvassa 4 on esitetty absoluuttisen kosteuden mittaustulokset alueen 2 lämmöneristeessä. 
 

 
Kuva 4. Absoluuttinen kosteus päiväkeskiarvona ajalla 26.7–31.10.2012 alueella 2 pisteissä 4 
(jiirissä), 5 ja 6. Kuivassa katossa mitattu kosteusmäärä olisi kesälläkin ulkoilman tasolla. 
 
Uratuuletetun tutkimusalueen rakennuskosteus oli alhainen ja mittauksien alkaessa 2 kuukauden 
päästä rakentamisesta, ei tutkimuksen aikana havaittu alueen kuivumista. Uratuuletuksen 
kompaktikaton kuivumiskykyä lisäävä vaikutus on kuitenkin todettu luotettavasti lähteessä [3]. 
Kenttätutkimuksessa uratuuletetun alueen absoluuttiset ja suhteelliset kosteudet olivat kaikista 
alueista alhaisimpia ja alueen absoluuttinen kosteus oli selvästi ulkoilmaa alempi, johtuen 
uratuuletuksesta. Rakennuskosteudeltaan vastaavassa poimulevykatossa absoluuttinen kosteus oli 
noin 1,5 g/m3 uratuuletettua aluetta korkeampi. Uratuuletuksen ei havaittu siirtävän kosteutta 
rakenteeseen kondensoimalla, mutta tammikuussa alipainetuulettimesta todettiin silmähavaintoon 
perustuen siirtyneen kattoon pieni määrä lunta. 
 
Tuulettamattomalla poimulevyllisellä alueella ei ollut rakennuskosteutta. Alueen kuivumiskyky 
diffuusiolla oli tällöin riittävä. Alueen alapuolinen IV-konehuonetila oli 8 metriä korkea ja katon 
poimulevyn päälle asennetussa höyrynsulussa oli reikiä ja epätiiviitä saumoja, mutta alueella ei 
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havaittu kosteuden konvektiovirtausta sisäilmasta joulukuun aikana, jolloin sisäilman 
absoluuttinen kosteus oli 1 g/m3 katon lämmöneristettä korkeampi. 
 
Yhdessä tuulettamattomista alueista (alue 4) havaittiin kosteuden kertyneen alueen varjoisaan 
yläosaan. Alueen alaosan suhteellinen kosteus oli syyskuussa 70 %, mutta 17,5 m etäisyydellä 
alueen varjoisassa yläosassa suhteellinen kosteus oli 100 %. Lämmöneristeessä oli tämän 
perusteella hygroskooppista kosteutta alueen alaosassa 0,06 kg/m2 ja yläosassa 0,13 kg/m2. 
Kosteusmäärä yläosassa vastasi olosuhteita kosteiden tutkimusalueiden jiirissä. Kosteus siirtyi 
katon sisällä sivusuunnassa, kun auringonpaisteessa (kuva 5) katon alaosan lämmöneriste luovutti 
huokospinnoille sitoutuneen kosteuden huokosilmaan, ja tämä kosteus siirtyi katteen alapuolella 
katteen hulmuamisen aiheuttaman ilmavirtauksen, pumppausvaikutuksen ja diffuusion 
seurauksena. Siirtynyt kosteus ei tasaantunut vuoden 2011 aikana. Auringon säteilyn vaikutus 
kosteudensiirtymiseen tulee huomioida katoilla, joissa on varjoisia alueita ja katoilla, jotka 
geometriansa puolesta lämpiävät eri alueilla eri aikaan. Auringonsäteilyn aiheuttamaa kondenssia 
pahentaa keväällä se, jos kosteus siirtyy alueelle, missä katto muuttuu jyrkästä loivaksi, 
esimerkiksi kupolikatoissa, sillä loivalla alueella voi olla vielä lunta. Tässä tilanteessa loiva alue 
on termisesti jyrkkää aluetta jäljessä ja kondensoi herkästi lämmöneristeessä siirtyvät 
kosteusmäärät. Harjakatoilla ja kupolikatoilla tuulettamaton lämmöneriste voi olla toimivampi 
vaihtoehto kuin uratuuletettu, sillä umpivillassa kosteudenliikkeet ovat auringon säteilyn 
seurauksena hitaampia. Solumuovisella lämmöneristeellä voidaan vähentää kosteudensiirtymistä 
alhaisemman vesihöyrynläpäisevyyden ja ilmanläpäisevyyden vaikutuksesta. Myös katteen 
löysyys ja kiinnitystiheys vaikuttaa sen alapuolella tuulisella säällä esiintyviin ilmavirtauksiin, 
joten kate tulisi olla näissä tapauksissa tiukemmin ja tiheämmin kiinnitetty. Katon lämpenemistä 
auringonpaisteessa on mahdollista alentaa 10 °C vaaleammalla PVC-katteella 
tummanharmaaseen verrattuna, jolloin kosteudenliikkeet katossa ovat pienempiä. Sisäpuolisten 
lämpökuormien vaikutusta voidaan vähentää termistä massaa omaavalla kantavalla rakenteella 
kuten betonilaatalla. Jos kosteudensiirtymistä katon lämpötilaerojen vaikutuksesta ei voida estää, 
on perusteltua tehdä höyrynsulusta kauttaaltaan vesitiivis vesivalumien estämiseksi. 
 

 
Kuva 5. PVC-katot lämpiävät eri aikaan varjoisilla alueilla. Pistettä 15 varjosti oikealla puolella 
ollut etelä-pohjoissuuntainen seinä. Pisteen ja seinän välinen kulma oli noin 30 astetta. 
 
Kenttämittauksissa suhteellinen kosteus vaihteli auringonpaisteella voimakkaasti lämmöneristeen 
ylä- ja alapinnassa. Lämpiävä kivivilla luovuttaa kosteutta, joka siirtyy diffuusiolla alemmas 
eristeessä. Auringon säteilyn loputtua kosteus tasaantuu eristeessä. Pilvisinä päivinä absoluuttinen 
ja suhteellinen kosteus on eristeen eri korkeuksilla lähes yhtä suuria, joten hygroskooppisella 
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alueella oleva kosteus on kesällä tasaisesti jakaantunut eristeessä. Suhteellisen kosteuden 
voimakas muuttuminen auringonpaisteella on huomioitava katon mahdollisissa 
kosteusmittauksissa, sillä se voi muuttua jopa kymmeniä prosentteja tunnin aikana. Kesällä katon 
kosteusmittaus tulee suorittaa pilvisellä säällä tai yöaikaan. Talvella kosteusmittaus ei ole 
suositeltavaa, koska suurin osa kosteudesta on rakenteen yläosassa ja katteen alapinnassa vetenä 
tai jäänä, mikä vaikeuttaa tulosten tulkintaa.  
 
Kenttäkokeen tulokset pätevät tarkalleen vain kyseiseen kattoon. Tutkimusalueiden koko on 
pienempi kuin kattopinnat yleensä, mitä saattaa alentaa katteen hulmuamisen aikaansaamaa 
kosteudensiirtymistä lämmöneristeessä. Tutkimusalueita reunusti yhdellä sivulla tumma 
peltielementtiseinä, joka saattoi jossain määrin vaikuttaa alueiden lämpötiloihin. Lämpötilat 
olivat kuitenkin katteen pinnassa lähteen [4] mukaisia. Tutkimuksen kattoalueiden rakennustyö 
oli huolellista, jonka seurauksena kattojen rakennuskosteudet jäivät alhaisiksi.  
 
3. Laskennalliset tarkastelut 
 
Laskennassa arvioitiin PVC-kattoon kohdistuvia kosteuskuormia ja katon kuivumiskykyä. 
Tarkastelu tehtiin tasapainotilanteessa käsinlaskennalla sekä aikariippuvasti laskentaohjelmilla. 
Käsinlaskentojen perusteella katevuodoilla tai konvektiolla sisäilmasta kattoon siirtyvät 
kosteusmäärät ovat helposti niin suuria, ettei tuulettamaton PVC-katto pysty poistamaan kosteutta 
lyhyessä ajassa. Kosteuskonvektio oli laskennassa suurinta höyrynsulussa olevista rei’istä ja 
liittymien raoista. Katevuodoissa vuoden aikana tapahtuvaa kosteuskonvektiota vastaava 
kosteusmäärä voi siirtyä kattoon jo puolen tunnin aikana. Sisäilmasta kattoon siirtyvät 
kosteusvirrat ovat diffuusiolla pieniä, enimmillään 0,17 kg/m2 vuodessa. Diffuusiolla tapahtuva 
kuivumisnopeus ulkoilmaan on noin 0,25 kg/m2 vuodessa ja uratuuletuksella (konvektiolla) 1 –
 16 kg/m2 vuodessa (kuva 6). Uratuuletuksen vaikutus lämmönsiirtymiseen on vähäinen, noin 1,5 
% katon johtumishäviöstä. Käsinlaskennan tulokset vastasivat aiempia tutkimuksia. 
Laskennallisessa tarkastelussa hyödynnettiin kenttämittauksessa mitattuja tuloksia, kuten 
lämmöneristeen lämpötilaa ja suhteellista kosteutta, mikä lisää tulosten pätevyyttä. Laskentoihin 
sisältyy kuitenkin aina yksinkertaistuksia, jotka aiheuttavat laskentavirhettä. 
 

 
Kuva 6. Uratuuletetun PVC-katon kuivumiskyky [kg/katto-m2] vuodessa riippuu uran 
virtausnopeudesta (vaaka-akseli), kokoojakanavien etäisyydestä lKK (eri käyrät), ulkoilman 
kosteudesta sekä auringon säteilyn määrästä. 
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PVC-katon kosteusteknistä toimintaa mallinnettiin laskennallisesti Comsol Multiphysics 4.2 ja 
Wufi 4 -ohjelmilla. 6 vuoden laskentamallissa tuulettumattoman katon hygroskooppisella 
kosteusalueella (RH alle 97 %) oleva rakennuskosteus kuivui diffuusiolla vuodessa, jolloin 
kuivumisnopeus oli 0,05 – 0,08 kg/m2/a. Solumuovisella lämmöneristeellä kuivumisaika on vajaa 
1,5 vuotta ja kuivumisnopeus 0,04 kg/m2/a. Solumuovieristeet eivät hidasta katon kuivumista 
merkittävästi, sillä kuivumisnopeus määräytyy PVC-katteen vesihöyrynläpäisevyydestä. 
Ulkoilman reunaehtoina käytettiin lämpötilalle ja kosteudelle Helsingissä ja Sodankylässä 
säätilastojen perusteella sinikäyrää. Helsingin reunaehdot olivat 4,5 °C, ampitudi 12,1 °C ja 
79,9+10 %, amplitudi 10 %. Sodankylän reunaehdot olivat -1 °C, ampitudi 14,5 °C ja 78,7 %, 
amplitudi 12 %. Kuivumisnopeus ei riippunut paikkakunnasta, sisäilman kosteuspitoisuuden 
noususta 90 %:iin tai Helsingin ulkoilman suhteellisen kosteuden nousemisesta 10 %:lla. 
Höyrynsulkuna oli kenttätutkimusta vastaava bitumikermi. Käytännössä katon rakennuskosteus 
nostaa laskettuja PVC-katon kuivumisaikoja. Käsinlaskennan perusteella 0,23 kg/m2 
rakennuskosteus lisäisi kuivumisaikoja vuodella. Kuivumisaikojen riittävyys diffuusiolla 
tapahtuvassa kuivumisessa riippuu lämmöneristeen kosteudenkestävyydestä ja siitä, kuinka 
paljon vesivalumia sisätiloihin hyväksytään tapahtuvan. Tarvittaessa vesitiiviillä höyrynsululla 
voidaan estää ylimääräisestä kosteudesta johtuvat sisätiloihin kohdistuvat vesivalumat. Kivivilla 
kestää kosteutta hygroskooppisella alueella ja joitain aikoja jopa kapillaarialueella, mutta 
kivivillan pitkäaikaiskestävyyttä hyvin märkänä tulisi selvittää lisää. On myös huomioitava, että 
yläpohjan painesuhteet vaikuttavat ihmiselle haitallisten mikrobien mahdollisuuteen siirtyä 
sisäilmaan. Lisäksi PVC-katon kosteusliikkeet lisäävät vesivalumien todennäköisyyttä märissä 
katoissa. 
 
Laskentaohjelmalla (Comsol) mallinnettiin PVC-katon kosteuskäyttäytymistä aurinkoisena 
kesäpäivänä kenttätutkimuksen reunaehdoilla. Mallinnuksella päästiin tyydyttäviin tarkkuuksiin 
katon suhteellisesta kosteudesta lämmöneristeen eri korkeuksilla. Lämmöneristeen pinnassa 
laskenta antoi keskimäärin auringonpaisteella suhteellisen kosteuden 26 %, kun mitattiin 17 %, 
uran syvyydellä 37 %, kun mitattiin 23 % ja lämmöneristeen alapinnassa yöllä 68 %, kun 
mitattiin 78 %. Yhdessä tarkastelussa huomioitiin lämpötilariippuva sorptiokäyrä ja toisessa 
hystereesin vaikutus sorptiokäyrään. Lämpötilariippuvuus huomioitiin neljällä eri lämpötila-
alueella perustuen 5 °C ja 23 °C lämpötiloissa mitattuihin hygroskooppisiin kosteusmääriin. 
40 °C ja 60 °C lämpötilojen käyrät määritettiin siten, että sitoutunut kosteusmäärä aleni astetta 
kohden vastaavasti kuin laboratoriomittauksissa. Hystereesin adsorptio- ja desorptiokäyrät 
perustuivat vastaavasti laboratoriomittauksiin, joiden perusteella riippuvuus oli pieni, 75 % 
kosteudessa 0,01 kg/m3. Mallinnuksessa kokeiltiin myös suurempaa hystereesiä. 
Lämpötilariippuvan sorptiokäyrän laskentatulokset olivat parhaimmat, mutta tulokset eivät 
tarkentuneet mitattuihin kosteuksiin verrattuna oleellisesti. Tämän perusteella muut mallinnukset 
tehtiin yhdellä vain suhteellisesta kosteudesta riippuvalla sorptiokäyrällä. PVC-katon 
kosteuskäyttäytymistä arvioitiin EPS-eristetyssä katossa ja todettiin, että EPS-katoissa 
suhteellisen kosteuden vaihtelu aurinkoisella säällä on katon yläosassa 55 % ja kivivillalla 75 %. 
Katon alaosassa vaihtelu on EPS:llä 6 – 8 % ja kivivillalla 25 – 35 %. Solumuovilla eristetyissä 
katoissa kosteuden pystysuora liike on kesällä vähäisempää kuin kivivillalla. Uratuuletuksen 
kuivaava vaikutus huomioitiin lisäämällä tuuletus laskentaohjelmaan vastaavalla tavalla, kuin 
uratuuletusta laskettiin käsinlaskennassa. Laskentaohjelmalla uratuuletuksen 
kosteudenpoistokyvyksi saatiin 0,55 kg 90 kesäpäivän aikana, mikä on vähemmän kuin 
käsinlaskennassa tai aiemmissa tutkimuksissa. Laskentamalli ei todennäköisesti toiminut 
täydellisesti vaan aliarvioi uratuuletuksen tehokkuutta. Laskentaohjelmalla osoitettiin, että yön 
vastasäteilyllä ja kevätkondenssilla kattoon siirtyvät kosteusmäärät ovat pieniä. Tarkasteluissa 
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laskettiin katon lämpötilaa katteen alla ja uran syvyydellä ja ulkoilman kosteus määräytyi 
kenttätutkimuksista. Ulkoilman kosteutta verrattiin katon kyllästyskosteuksiin. Ajanjaksolla 1.10. 
– 30.3. kondensoituva kosteusmäärä oli 0,006 kg/m2. Kevätkondenssia tarkasteltiin 
kvalitatiivisesti ja sen todennäköisyys todettiin pieneksi. Kondensoituminen on talviaikaan 
vähäistä, koska kylmällä ulkoilmalla ilman kosteussisältö on hyvin pieni. 
 
4. Yhteenveto 
 
Kenttätutkimuksessa todettiin, että tuulettamattomat kattoalueet eivät kuivattaneet katon 
rakennuskosteutta 18 kuukauden aikana. Laskennalliset tarkastelut tukivat kenttätutkimuksessa 
saatuja tuloksia. Laskennallisesti arvioituna katon kuivumiskyky diffuusiolla on 0,05 – 0,25 
kg/m2/a. Laskennallinen kuivumiskyky vaihtelee, johtuen sen riippuvuudesta muun muassa 
ulkoilman olosuhteista. Kattoon kohdistuvat kosteusrasitukset ovat usein diffuusiolla tapahtuvaa 
kuivumiskykyä suuremmat. Uratuuletetun tutkimusalueen kosteusteknisessä toiminnassa ei 
havaittu puutteita. Tutkimuksen perusteella PVC-katon tuulettaminen on suositeltavaa 
rakennuskosteuden ja käytönaikaisten kosteuskuormien riittävän nopean kuivumisen 
varmistamiseksi. 
 
5. Kiitokset 
 
Tämän diplomityön tilaajana oli Kattoliitto ry. Tutkimus oli osa Kattoliiton vuoden 2011 PVC-
projektia, jonka tarkoituksena oli kehittää muovisten- ja kumisten katteiden käyttöluokat sekä 
toimiva PVC-katon tuuletusratkaisu. Tutkimuksen on rahoittanut Teknillisen korkeakoulun 
tukisäätiön kautta Kattoliitto ry. Kiitän Kattoliittoa sekä kaikkia tutkimukseen osallistuneita 
tahoja. 
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Lämpimän ryömintätilaisen alapohjan lämpö- ja kosteustekninen 
toiminta 
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Tiivistelmä 
 
Lämpimän ryömintätilaisen alapohjan perusidea on alapohjan lämmöneristyksen sijoittamisessa 
lähes kokonaan sokkeliin sekä maata vasten. Tämän lisäksi ryömintätilan ilmanvaihto hoidetaan 
rakennuksen ilmanvaihtolaitteella ulkoa lämmöntalteenoton kautta. Nämä toimenpiteet tekevät 
ryömintätilasta tuuletetun lämpimän puskurivyöhykkeen lämpimien tilojen sekä maan väliin. 
 
1. Johdanto 
 
Ulkoilmaan tuulettuva ryömintätilainen alapohja on tavallinen ratkaisu suomalaisessa 
rakentamisessa. Rakenne on helppo tehdä vaikeaankin maastoon sekä mahdollistaa esimerkiksi 
tilaelementtirakentamisen sekä paaluperustuksen käytön. Ryömintätilaa voidaan myös käyttää 
talotekniikan asennus- ja huoltotilana. 
 
Perinteisen ratkaisun heikkoutena on kuitenkin kesäisin ryömintätilassa esiintyvä korkea 
suhteellinen kosteus, mikä johtuu rakennuksen alapuolisen maamassan ilmaa viilentävästä 
vaikutuksesta. Lämpötilanvaihtelut maassa tapahtuvat hitaammin kuin ulkoilmassa, jolloin maa 
on talvisin ulkoilmaa lämpimämpi ja kesäisin ulkoilmaa viileämpi. Talvisin lämpötilan nousu 
ryömintätilassa ulkoilmaan nähden parantaa sen kosteusteknistä toimintaa, mutta vastaavasti 
kesällä olosuhteet heikkenevät. [1] 
 
Korkea suhteellinen kosteus mahdollistaa tai nopeuttaa eri turmeltumisilmiöitä, kuten homeen 
kasvun, materiaalien emissiot, lahovauriot tai terästen korroosion, mistä syystä suhteellinen 
kosteus olisi suotavaa pyrkiä pitämään alhaisella tasolla. 
 
Jos ryömintätilaan vaikuttavia kosteuslähteitä ovat ulkoilman kosteuden lisäksi muitakin, kuten 
ulkopuoliset pinta- ja sulamisvedet, sadevesijärjestelmien ohjaamat vedet tai suuri 
kosteuskuormitus maasta tukkeutuneiden tai puuttuvien salaojien tai salaojakerroksen vuoksi, 
voivat olosuhteet alapohjassa olla hyvinkin rankat. Ratkaisua voidaan lähteä hakemaan 
periaatteellisella tasolla joko rasitustason alentamisesta, rakenteen kestävyyden kasvattamisesta 
tai näiden yhdistelmästä. 
 
Lämmin ryömintätilainen alapohja on rakenne, jossa alapohjan lämmöneristys on siirretty 
lattiarakenteesta sokkeliin sekä maanvastaiseen lattiaan. Nyt tutkitussa ratkaisussa ryömintätilan 
ilmanvaihto on toteutettu rakennuksen koneellisella tulo-poisto-ilmanvaihdolla 
lämmöntalteenoton kautta. Tuloilma tuodaan ryömintätilaan ulkoa lämmöntalteenoton kautta, 
jolloin sen lämpötila on ulkoilmaa korkeampi. Poistoilma viedään vastaavasti kokoojakanavaan 
ja ohjataan lämmöntalteenottolaitteeseen ennen puhaltamista ulos. Lämmin ryömintätilainen 
alapohja yhdistää monelta osin maanvastaisen laatan ja ryömintätilaisen alapohjan hyvät puolet. 
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Tässä tekstissä kuvataan tutkittava lämmin alapohjarakenne, sille asetettavat vaatimukset, 
rakenteen U-arvon ja energiankulutuksen laskenta sekä arvioidaan lyhyesti rakenteen 
kosteusteknistä käyttäytymistä. 
 
2. Lämpimän ryömintätilan luokittelu ja vaatimukset 
 
Rakenteiden ja rakennusten luokittelu määrää niille asetettavat vaatimukset. Tässä luvussa 
käydään läpi eri tilatyyppien määritelmiä ja verrataan lämmintä ryömintätilaa näihin 
määritelmiin. Vertailun tuloksena saadaan määritettyä lämpimälle alapohjalle asetettavat U-arvo- 
ja energiankulutusvaatimukset. 
 
2.1 Lämmittämätön, lämmin vai puolilämmin tila? 
 
Lämmittämätöntä tilaa ei ole tarkoitettu lämmityskaudella jatkuvaan oleskeluun eikä sitä ole 
tarkoituksellisesti lämmitetty. Lämmittämättömän tilan lämpötila seuraa lämmityskaudella 
yleensä ulkoilman lämpötilaa. Lämmöneristys- tai energiatehokkuusvaatimukset eivät koske 
lämmittämätöntä tilaa, eikä niitä oteta huomioon rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä laskettaessa. 
[2], [3] 
 
Lämmintä ryömintätilaista alapohjaa ei erikseen lämmitetä, mutta toisaalta rakenne on 
suunniteltu niin, että sen lämpötila ei myöskään täysin seuraa ulkoilman lämpötilaa. Koska 
rakenne vaikuttaa aidosti rakennuksen lämpöhäviöihin sekä kosteustekniseen toimintaan, tulee 
sille asettaa vähimmäisvaatimukset lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa varten. Nän ollen 
lämpimän ryömintätilaisen alapohjan ei katsota olevan lämmittämätön tila. 
 
Lämpimän tilan mitoittava huonelämpötila lämmityskaudella on vähintään +17 °C [2], [3]. 
Ryömintätilan lämpötila ei yleensä ole näin korkea lämmityskaudella, eikä tilaa erikseen 
myöskään lämmitetä, jolloin sen olosuhteet eivät ole yhtä korkeatasoiset kuin esimerkiksi 
asuintiloissa. Näin ollen lämpimän ryömintätilaisen alapohjan ei katsota olevan lämmin tila. 
 
Puolilämmintä tilaa ei ole tarkoitettu jatkuvaan oleskeluun normaalia sisävaatetusta käyttäen. 
Tilan lämpötilana pidetään lämmityskaudella vähintään +5 °C, mutta alle +17 °C tai tilan 
lämpötila olisi näissä rajoissa ilman tuotantoprosessin luovuttamaa lämpöä. [2], [3] 
 
Vaikka lämpöteknisen toiminnan kannalta lämmin ryömintätila olisi tarkalleen ottaen lähimpänä 
lämmittämätöntä tilaa, niin toteutuvien lämpötilojen sekä lämpö- ja kosteusteknisten vaatimusten 
perusteella rakenteen on katsottu olevan puolilämmin tila. Tällöin sen vaipan osia koskevat 
puolilämpimän tilan lämmöneristysvaatimukset ja tila myös otetaan huomioon rakennuksen 
ilmanvuotoluvun mittauksessa, tasauslaskelmassa sekä E-luvun määrityksessä. 
 
2.2 Lämmin ryömintätilainen alapohja rakennuksen energiaselvityksessä 
 
Uudisrakennukselle tulee tehdä energiaselvitys rakennuslupaa haettaessa ja se tulee päivittää 
ennen rakennuksen käyttöönottoa [3]. Seuraavassa käydään lyhyesti läpi, miten lämmin 
ryömintätilainen alapohja otetaan huomioon rakennuksen määräystenmukaisuutta osoitettaessa. 
 
Rakennuksen lämpöhäviöiden määräystenmukaisuus osoitetaan lämpöhäviöiden 
tasauslaskelmalla, jossa rakennuksen lämpimät ja puolilämpimät tilat otetaan huomioon omina 
kokonaisuuksinaan. Tilojen välisiä lämpöhäviöitä ei oteta huomioon, koska lämpimien tilojen 
lämpöhäviöt ovat lämpösaantoa puolilämpimiin tiloihin. Lämpimien ja puolilämpimien tilojen 
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välisten rakenteiden tulee kuitenkin täyttää vaatimukset rakenteiden U-arvon enimmäisarvosta 
(U-arvo alle 0,6 W/(m2K)). Toisaalta mitä pienempi lattiarakenteen lämmönvastus on, sitä 
lämpimämmäksi ryömintätilan lämpötila nousee. Kun ryömintätilaan ei ole ilmankosteuden 
lisäksi muita kosteuslähteitä, parantaa lämpötilan nouseminen ryömintätilan kosteusteknistä 
toimintaa. 
 
Puolilämpimän ja ulkoilman välisten rakenteiden U-arvojen vertailuarvoina käytetään 
puolilämpimien tilojen rakenteiden vertailuarvoja. Ryömintätilan ilma ei lähtökohtaisesti ole niin 
likaista, etteivät sitä koskisi vaatimukset ilmanvaihdon lämmöntalteenotosta. Näin ollen 
ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen vertailuarvona käytetään RakMK:ssa 
annettua LTO:n vuosihyötysuhteen vertailuarvoa. 
 
Alapohjarakenteiden ilmatiiviys on tärkeä tekijä esimerkiksi radonkuormituksen sekä maasta 
nousevien mahdollisten epäpuhtauksien pienentämiseksi. Rakennuksen ilmatiiviin (ilmanpainetta 
pidättävän) vaipan katsotaan kulkevan rakennuksen ulkoseinän, sokkelin sekä maanvastaisen 
lattian kautta, jolloin rakennuksen ilmatiiveysluku q50 mitataan avaamalla asuintilojen ja 
ryömintätilan välinen käyntiluukku.  
 
Tilojen lämpöhäviöiden laskennassa tulee ottaa huomioon vaipan johtumislämpöhäviöt, 
vuotoilman lämpöhäviöt sekä korvausilman ja tuloilman lämpeneminen tilassa. ([3], luku 4.2).  
 
Vuotoilmavirtaa laskettaessa rakennuksen vaippaan kuuluu myös maanvastainen alapohja ([4], 
kohta 3.3). Ryömintätilan maanvastaiset rakenteet on nyt tehdyissä laskelmissa rinnastettu 
maanvastaiseen alapohjaan, mistä syystä ryömintätilan paineistettuun pinta-alaan on laskettu 
mukaan myös maanvastaiset osat. 
 
Rakennuksen E-luvun laskennassa otetaan tarvittaessa huomioon eri käyttötarkoitusluokat ja 
näiden raja-arvot. Jos yksittäisen käyttötarkoituksen mukainen osa on alle 10 % lämmitetystä 
nettoalasta, voidaan se laskea muihin tiloihin kuuluvaksi. [3] Alle 1600 mm korkeat huoneiden 
osat lasketaan rakennusosa-alaan [5], eli ryömintätila ei tätä kautta tarkasteltuna kuulu 
lämmitettyyn nettoalaan. Näin ollen E-luvun laskennassa rakennuksen energiankulutus sisältää 
lämpöhäviöt asuintiloista ryömintätilaan, mutta lämmitetty nettoala Anetto ei sisällä 
ryömintätilan pinta-alaa. 
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3. Laskentakaavat, menetelmät ja tulokset 
 
3.1 Alapohjan U-arvo, lämpötila ja energiankulutus 
 
Ryömintätilan lämpöhäviöiden termit on esitetty seuraavassa kuvassa: 
 
 

 
Kuva 1. Ryömintätilan U-arvolaskennan parametrit. Rakennuksen ilmansulkukerros on piirretty 
kuvaan katkoviivalla. 
 
Standardi SFS-EN ISO 13370 sisältää menetelmän ryömintätilaisen alapohjan U-arvon 
laskemiseksi [7]. Standardi SFS-EN ISO 13789 esittelee yhtälöt tilojen lämpöhäviöiden 
laskentaan sekä lämpöhäviöiden laskentaan lämmittämättömien tilojen kautta [8]. Standardien 
kaavat perustuvat suoraan tilojen lämpötaseeseen. Yhtälöistä saadaan ratkaistua esimerkiksi joko 
alapohjan tehollinen U-arvo tai tarkastelupisteiden lämpötilat.  
 
Nyt tehdyissä laskelmissa on käytetty kolmea eri tapaa laskea ryömintätilan kuukausittaiset 
lämpötilat: 

1. Suora tapa, jossa ryömintätilan lämpötase muodostetaan suoraan rakenteen U-arvojen, 
pinta-alojen sekä ilmavirtojen lämpöhäviöiden avulla. Sisä- ja ulkoilman lämpötiloina 
käytetään todellisia kuukausittaisia lämpötiloja, mutta maan viivettä ei saada mukaan 
laskelmaan. Tarkalleen ottaen menetelmää voidaan käyttää ryömintätilan vuosikeskiarvon 
laskentaan, koska pitkillä ajanjaksoilla maan viiveen vaikutus keskiarvoistuu. Koko 
alapohjan tehollinen U-arvo on esitetty kaavassa (1). 

2. Lämpöhäviöt maanvastaisen lattian kautta lasketaan standardin SFS-EN ISO 13370 liitteen 
A.3 mukaan. Tällöin lasketaan ensiksi ryömintätilan lämpötilan vuosikeskiarvo 
menetelmän 1 mukaisesti. Standardin liitteen A.3 kaavaa A.4 käytettäessä saadaan sisä- ja 
ulkoilman lämpötilavaihtelut otettua tarkemmin huomioon (Hpi- ja Hpe -termit), mutta maan 
viive oletetaan nollaksi myös tässä menetelmässä. Ryömintätilan lämpötaseesta saadaan 
johdettua kaava (4) ryömintätilan lämpötilalle. 

3. Lämpöhäviöt maanvastaisen lattian kautta lasketaan standardin SFS-EN ISO 13370 liitteen 
A.2 kaavalla A.3. Tällöin yhtälöön jää tuntemattomaksi myös ryömintätilan 
lämpötilavaihtelun amplitudi, jonka laskemiseksi tulee tuntea kaikkien kuukausien 
lämpötilat. Tällöin päädytään 12 yhtälöön vuotta kohti, jolloin yhtälöryhmän ratkaiseminen 
kynällä ja paperilla tulee liian työlääksi ja virhealttiiksi. Tarkan vastauksen etsimiseksi 
yhtälöt kirjoitettiin kolmelle pisteelle (lattian alapinta, ryömintätilan ilmatila sekä 
maanvastaisen lattian yläpinta) ja ratkaistiin MathCad-ohjelmalla. 

 
Ensimmäisessä tavassa lasketaan koko alapohjan tehollinen U-arvo, joka sisältää kaikki 
lämpöhäviöt asuintiloista ulkoilmaan asti. Tällöin energiankulutuksen laskennassa käytetään 
tehollisen U-arvon lisäksi sisä- ja ulkoilman välistä lämpötilaeroa (kaava 2). 
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Toisessa ja kolmannessa tavassa ratkaistaan ryömintätilan lämpötila, jolloin alapohjan 
energiankulutus voidaan laskea asuintilojen ja ryömintätilan välisen lämpötilaeron sekä pelkän 
lattiarakenteen U-arvon perusteella ([4], luku 3.2, termi Qmuu). Ryömintätilan lämpötila riippuu 
lattiarakenteen lämmöneristystasosta, joten ryömintätilan lämpötila tulee laskea erikseen kullekin 
rakenneratkaisulle, jotta energiankulutuslaskelma lattian U-arvon kanssa tuottaa oikean tuloksen. 
 
Ensimmäisessä kohdassa on mahdollista johtaa lauseke myös ryömintätilan lämpötilalle, mutta 
tämä tuottaa energialaskennan kannalta saman tuloksen koko alapohjan U-arvon käyttöön 
verrattuna. 
 
Menetelmällä (1) saadaan seuraava lauseke koko alapohjan U-arvolle: 
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f

f

tot

HHUAzPUhPU
A

U

U

++++
+

=

,

1
1

 (1) 

 
missä  Utot = koko alapohjarakenteen tehollinen U-arvo, W/(m2K) 

Uf = asuintilojen ja ryömintätilan välisen lattian U-arvo lähteen [6] mukaisesti, 
   W/(m2K) 

Af = alapohjan pinta-ala, m2 
h = lattiarakenteen yläpinnan korkeus ympäröivästä maanpinnasta, m 
P = rakennuksen ulkoilmaan avoin piiri, m  
Uw = maanpäällisen sokkelin U-arvo lähteen [6] mukaisesti, 

   W/(m2K) 
z = rakennusta ympäröivän maanpinnan korkeus ryömintätilan lattiasta, m 
Ubw = maanvastaisen sokkelin U-arvo lähteen [7] mukaisesti, W/(m2K) 
Ug = maanvastaisen alapohjan U-arvo lähteen [7] mukaisesti, W/(m2K) 
HIV,LTO = ryömintätilan ominaislämpöhäviö koneellisen ilmanvaihdon kautta, W/K 
HeiLTO = ryömintätilan korvausilmavirran ja vuotoilmavirran ominaislämpöhäviö, W/K. 

 
Tarkastellaan ryömintätilaista alapohjaa, jossa Uf = 0,39 W/(m2K), Uw = 0,13 W/(m2K), Ubw = 
0,13 W/(m2K), Ug = 0,13 W/(m2K), z = 0,55 m, h = 0,49 m, n = 0,25 1/h, qtulo/qpoisto = 0,9 ja x = 
35. Sokkelin sisäpinnassa sekä maanvastaisen lattian yläpinnassa on alumiinilaminaatti (ε = 
0,07). 
 
U-arvolaskennan tulokset eri kokoisille rakennuksille kahdella eri LTO-laitteen 
vuosihyötysuhteella ηa sekä rakennuksen eri ilmavuotoluvun q50 arvoilla on esitetty seuraavassa 
kuvaajassa. Lasketussa U-arvossa on mukana johtumisen, ilmanvaihdon, korvausilman sekä 
vuotoilman lämpöhäviöt. Maanvastaisen alapohjan U-arvo riippuu myös rakennuksen koosta ja 
on laskettu aina kutakin rakennuksen kokoa vastaavasti. 
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Kuva 2. Tarkastellun alapohjaratkaisun U-arvo eri kokoisille rakennuksille, kahdella eri LTO:n 
vuosihyötysuhteella sekä eri rakennuksen ilmanvuotoluvun arvoilla. Ryömintätilan sokkeli- ja 
lattiapinnoissa on alumiinilaminaattipinta. 
 
Koko alapohjan U-arvo on korkeampi kuin ulkoilmaan rajoittuvien yksittäisten rakenneosien U-
arvot. Tämä johtuu lämpöä eristävän vaipan pinta-alan kasvusta sekä lämmön usean 
siirtymismuodon yhdistämisestä yhden luvun sisään.  
 
Kun alapohjan U-arvo on laskettu, saadaan kuukausittaiset lämpöhäviöt seuraavan kaavan avulla: 
 

( ) tTTAUQ usftotap ∆−=  (2) 
 
missä Qap = lämpöhäviö alapohjan kautta, kWh 

Ts = asuintilojen lämpötila, K tai °C 
Tu = ulkoilman lämpötila, K tai °C 

 Δt = ajanjakson pituus, h. 
 
U-arvon sisältämiä lämpöhäviöitä ei tarvitse enää ottaa huomioon rakennuksen E-luvun 
laskennassa, koska muutoin ne tulisivat laskettua mukaan kahteen kertaan. Jos U-arvon sijaan 
ryömintätilan lämpötaseesta johdetaan lauseke ryömintätilan lämpötilalle, saadaan: 
 

( )
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missä Trt = ryömintätilan ilman lämpötila, K tai °C. 
 
Todellisessa rakenteessa ryömintätilan vuoto- ja korvausilmavirrat vaikuttavat rakenteen 
lämpötilaan. Rakennesuunnitelmien tekemisen kannalta saattaa kuitenkin olla helpompaa, jos 
ilmavirtojen lämpöhäviöt käsitellään osana rakennuksen energiankulutusta. Tämä on mahdollista, 
kun ilmavirtojen lämpöhäviöiden lämpötilaerona käytetään suoraan sisä- ja ulkoilman välistä 
lämpötilaeroa, mikä on varmalla puolella oleva arvio. Tällöin lasketut lämpöhäviöt alapohjan 
kautta pienenevät, mutta todellista suuremman lämpötilaeron käyttäminen ilmavirroille 
kompensoi tämän pienennyksen. Yksinkertaistuksen aiheuttama virhe lämpimän alapohjan 
energiankulutukseen on tapauksesta riippuen arviolta noin 20…40 %. Kosteusolosuhteiden 
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tarkasteluissa tätä yksinkertaistusta ei tule tehdä, koska se johtaa epävarmalla puolella olevaan 
arvioon. 
 
Käytettäessä lähteessä [7] annettuja liitteen A.3 lauseketta lämpöhäviöille maanvastaisen lattian 
kautta, saadaan seuraava lauseke: 
 

( ) ( )
pisokjaIVff

uupertpiurtfgusokjaIVffs
ISOrt HHAU

TTHTHTTAUTHAUT
T

++

−−+−++
=,  (4) 

 
missä HsokjaIV = ryömintätilan ja ulkoilman välisten ominaislämpöhäviöiden summa, 

   joissa ei ole viivettä mukana (Ubw, Uw, HIV,LTO ja HeiLTO), W/K 
 𝑇�𝑟𝑡 = ryömintätilan ilmatilan lämpötilan vuosikeskiarvo, K 
 𝑇�𝑢 = ulkoilman lämpötilan vuosikeskiarvo, K 
 Hpi = sisäpuolinen jaksollinen lämpöhäviökerroin, W/K 
 Hpe = ulkopuolinen jaksollinen lämpöhäviökerroin, W/K. 
 
Laskennassa käytettiin lähteessä [7, liite F] annettuja termien Hpi ja Hpe lausekkeita 
maanvastaiselle lattialle. 
 
Tavassa (3) lattian alapinnan (Tlattia, alapinta) lämpötaseen muodostavat johtumislämpöhäviö 
asuintiloihin, konvektiivinen lämmönsiirto ryömintätilan ilmaan sekä 
säteilylämmönsiirtomaanvastaiseen lattian. Maanvastaisen lattian yläpinnan (Tmaanvastainen, yläpinta) 
lämpötaseen muodostavat johtumislämpöhäviöt ulkoilmaan maan kautta, konvektiivinen 
lämmönsiirto ryömintätilan ilmaan sekä säteilylämmönsiirto lattiarakenteen alapintaan. Ilmatilan 
(Trt) lämpötaseen muodostavat konvektiivinen lämmönsiirto lattiarakenteen alapintaan sekä 
maanvastaisen lattian yläpintaan, johtumislämpöhäviöt ilmaan rajoittuvan sokkelin sekä 
maanvastaisen sokkelin kautta sekä ilmanvaihdon, korvausilman sekä vuotoilmavirran 
lämpöhäviöt. 
 
3.2 Alapohjan lämpötila, kosteustekninen toiminta ja energiankulutus 
 
Ryömintätilan kuukausittaiset lämpötilat laskettiin kolmella esitellyllä tavalla. Seuraavassa 
kuvaajassa on esitetty sisä- ja ulkoilman lämpötilat, sekä lattiarakenteen alapinnan, ryömintätilan 
ilmatilan sekä maanvastaisen lattian yläpinnan kuukausittaiset lämpötilat. Vertailun vuoksi 
kuvaan on otettu myös perinteisen ryömintätilaisen alapohjan kuukausittaiset lämpötilat (Uf = 
0,18 W/(m2K), n = 3 1/h, 50 mm solumuovieristettä sokkelissa ja routaeristyksenä). 
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Kuva 3. Lämpimän ja perinteisen ryömintätilan kuukausittaiset lämpötilat laskettuna 
menetelmällä (3). Alapohjan koko on 8 m x 15 m. Lämpimässä ryömintätilassa LTO:n 
vuosihyötysuhde on 45 % ja ilmavuotoluku q50 on 4 m3/(m2h). Perinteisen ryömintätilan lattian 
U-arvo on 0,18 W/(m2) ja ilmanvaihtuvuus n = 3 1/h. Perinteisessä ryömintätilassa sokkelin 
lämmöneristyksenä sekä routaeristyksenä on solumuovieristettä 50 mm. 
 
Kuvasta nähdään, että lämpimän ryömintätilan lämpötila on ympäri vuoden ulkoilman lämpötilaa 
korkeampi. Perinteinen ryömintätilainen alapohja sen sijaan on kesällä hieman ulkoilmaa 
viileämpi, mistä seuraa suhteellisen kosteuden nousua ryömintätilassa sekä mahdollisesti jopa 
kondenssia rakenteen pintoihin. 
 
Seuraavassa kuvassa on esitetty lämpimän ryömintätilan ilman kuukausittaiset lämpötilat 
kolmella eri laskentatavalla: 
 

 
 
Kuva 4. Ryömintätilan ilmatilan kuukausittaiset lämpötilat kolmella eri menetelmällä (1, 2 ja 3) 
laskettuna. Alapohjan koko 8 m x 15 m, LTO:n vuosihyötysuhde 45 % ja rakennuksen q50-luku 
on 4 m3/(m2h). 
 
Kun tarkasteltavassa rakenteessa oli alumiinilaminaattipinta sokkelin sisäpinnassa sekä 
maanvastaisen lattian yläpinnassa, saatiin kahdella yksinkertaisemmalla menetelmällä noin 15 % 
korkeampi vuosittainen energiankulutus kuin tarkemmaksi katsotulla menetelmällä. Kun 
rakenteessa ei käytetty alumiinilaminaattipintoja, saatiin vuotuiseksi lämpöhäviöksi kaikilla 
menetelmillä lähes sama tulos. 
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4. Yhteenveto 
 
Tässä tutkimuksessa on käyty läpi lämpimän ryömintätilaisen alapohjan määrittelyä, sille 
asetettavia vaatimuksia, ilmatiiviyden mittausperiaate sekä energiaselvitykseen liittyviä asioita. 
Lisäksi laskettiin ryömintätilan kuukausittaiset lämpötilat sekä energiankulutus kolmella eri 
menetelmällä. 
 
Lämmin ryömintätila on tulkittu puolilämpimäksi tilaksi, joka ei kuitenkaan kuulu 
huoneistoalaan. Huolellisesti toteutettuna lämmin ryömintätila nähdään kosteusteknisesti 
turvallisempana rakenteena kuin perinteinen ryömintätila. Lämmin ryömintätila on olosuhteiltaan 
lähempänä sisäilman kuin ulkoilman olosuhteita, jolloin maan viiveen vaikutus on pienempi ja 
haastavat kesäaikaiset olosuhteet helpottavat perinteiseen ryömintätilaan verrattuna. Tällöin 
ryömintätila muodostaa tuuletetun puskurivyöhykkeen maan ja lämpimien tilojen väliin. 
 
Tuuletettu ryömintätila vähentää maaperän radonin tai muiden epäpuhtauksien siirtymistä 
lämpimiin tiloihin, minkä edellytyksenä on toimiva ja oikein säädetty ilmanvaihto. Olosuhteet 
maanvastaisen lämmöneristyksen alla ovat samankaltaiset kuin maanvastaisen laatan alla. 
Maanvastaisen rakenteen ilmatiiviyden varmistaminen tulee suunnitella ja toteuttaa huolellisesti. 
 
Vuotoilmavirran lämpöhäviöiden suuruus tulee nykyisillä ohjeilla laskettaessa suureksi muihin 
lämpöhäviöihin nähden. Ilmanvaihdon minimimäärää sekä vuotoilmavirtojen ja rakenteessa 
esiintyvän kosteuskuorman suuruutta tulisi pystyä arvioimaan nykyistä paremmin. 
 
Hyvin toimivan ratkaisun ominaisuuksia ovat vähäinen lämmöneristys lattiassa, riittävä 
lämmöneristys sokkelissa ja maata vasten, tuloilman lämpötilan nosto, rakenteen hyvä 
ilmatiiviys, ilmanvaihtojärjestelmän painesuhteiden säätö, ulkopuolisten kosteuskuormien 
minimointi sekä laitteiden ja rakenteen toiminnan seuranta. 
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Ruiskutettavan polyuretaanieristeen käyttö korjausrakentamisessa 
 
Kimmo Siivonen1, Matti Kiljunen2 ja Juha Vinha2 
1 Purfin Oy 
2 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä  
 
Tämä artikkeli on osa Tampereen teknillisessä yliopistossa tehtävää diplomityötä, jossa tutkitaan 
ruiskutettavan polyuretaanieristeen lämpö- ja kosteusteknistä toimivuutta korjausrakentamisessa 
laskennallisin keinoin. Laskennallisissa tarkasteluissa pyritään selvittämään tyypillisten 
korjattavien pien- ja kerrostalojen ulkoseinien ja alapohjien ja niiden liittymien homehtumis- ja 
kondensoitumisriskiä, sekä löytämään kyseisille rakenteille toimivia ruiskutettavalla 
polyuretaanilla toteutettavia korjausrakenneratkaisuja. Tämä artikkeli käsittelee vain osaa 
tutkimuksessa tarkasteltuja ulkoseinärakenteita. Lähtökohdaksi korjattujen rakenteiden 
lämmöneristävyydelle on asetettu Suomen Rakentamismääräyskokoelman korjausrakentamista 
koskevat uudet energiankulutusmääräykset, jotka astuivat voimaan 1.9.2013 [1]. Uudet 
energiamääräykset on otettu huomioon rakennusosakohtaisesti parantamalla rakenteen U-arvo 
määräyksissä esitetyille vertailutasolle (U ≤ 0,17 W/(m2K)). 
 
1. Johdanto  
 
Ulkoseinärakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta on suuri merkitys rakenteen 
sisäpuolisella ilmanpitävyydellä ja riittävällä vesihöyrynvastuksella. Ruiskutettava 
polyuretaanieriste voidaan asentaa saumattomasti ja tiiviisti ruiskutettavaan pintaan, jolloin 
saadaan aikaan tiivis rakenne. Pinnan mahdollisia epätasaisuuksia ei tarvitse oikoa ennen eristeen 
asennusta. 35 mm paksulla kerroksella ruiskutettavaa polyuretaania saavutetaan riittävä 
vesihöyrynvastus Suomessa käytettävän luokituksen mukaisissa kosteusluokan 2 rakennuksissa 
[2]. Tutkittavan Ekospray-polyuretaanieristeen vesihöyrynläpäisevyys on 2,2 ∙ 10-12 kg/(m∙s∙Pa). 
 
2. Laskennalliset tarkastelut ja materiaaliarvot 
 
Rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen tarkastelu tehtiin WUFI 2D 3.3 -ohjelmalla, joka ottaa 
laskennassa huomioon muuttuvat olosuhteet, lämmön johtumisen sekä kosteuden diffusiivisen ja 
kapillaarisen kosteuden siirtymisen. Materiaalien ominaisarvoiksi (tiheys, huokoisuus, 
ominaislämpökapasiteetti, lämmönjohtavuus, vesihöyryn diffuusiovastuskerroin) valittiin 
Suomessa käytettävien rakennusmateriaalien ominaisarvoja [3]. Sisäpuolisten pinnoitteiden 
(tasoitteet, maalit tai tapetit) vaikutusta ei laskennassa otettu huomioon.  
 
Homeenkasvun arvioinnissa käytettiin VTT:n ja TTY:n yhdessä kehittämää laskennallista mallia 
homeen kasvulle [4]. Tarkasteluissa käytettiin tarkasteltavien rajapintojen materiaaleista 
herkemmin homehtuvan materiaalin homehtumisherkkyysluokkaa. Homeindeksin (M) 
hyväksyttävänä raja-arvona pidettiin arvoa M ≤ 1. 
 
Laskennat suoritettiin kolmen vuoden pituisina tarkastelujaksoina, joista viimeisen vuoden 
tuloksista arvioitiin homeen kasvua eri tarkastelupisteissä. Materiaalien lähtökosteusarvona 
käytettiin 70 % suhteellista kosteutta vastaavaa tasapainokosteutta uusia rappauksia ja 
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massiivitiilirakennetta lukuun ottamatta, joissa lähtökosteutena käytettiin 90 % suhteellista 
kosteutta vastaavaa tasapainokosteutta. 
 
3. Laskennan ulko- ja sisäilman olosuhteet 
 
WUFI 2D -ohjelmalla tehdyissä tarkasteluissa käytettiin ulkoilman sääolosuhteina Jokioisten 
2004 ja Vantaan 2007 ulkoilman olosuhteita. Kyseiset ulkoilmaolosuhteet on määritetty 
kansallisessa FRAME-projektissa [5] kosteuden kondensoitumisen ja homeenkasvun kannalta 
kriittisiksi testivuosiksi.  
 
Tutkittaviksi ilmansuunniksi valittiin Jokioisten ilmastossa pohjoinen ja Vantaan ilmastossa etelä. 
Eteläsuunnassa on Suomessa tyypillisesti kovin viistosaderasitus ja auringonsäteilyä kohdistuu 
etelän puoleisille seinille eniten. Auringon säteily kuivattaa ulkoverhousta, mutta samalla sen 
vaikutuksesta ulkoverhoukseen imeytynyt kosteus pyrkii haihtumaan myös tuuletustilaan ja 
siirtymään diffuusiona seinärakenteen sisälle. Pohjoissuunnassa viistosaderasitus on pienempi, 
mutta samalla auringon säteily lämmittää ja kuivattaa pohjoissuunnan ulkoverhousta vähemmän. 
 
Sisäilman mitoituslämpötilana käytettiin 21 °C ympäri vuoden, jolloin mitoituksessa on otettu 
huomioon myös jäähdytyksen vaikutus kesäaikana. Sisäilman kosteuslisänä käytettiin julkaisussa 
RIL 107-2012 (Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet) [6] annettuja sisäilman 
kosteuslisän arvoja, joita suositellaan käytettäväksi Suomessa. Tutkitut rakenteet kuuluvat 
kosteusluokkaan 2 (tyypilliset asuinrakennukset). 
                                                                                        
4. Ulkoseinärakenteet ja laskentatulokset 
 
4.1 70-luvun puurunkoisen pientalon tiiliverhottu ulkoseinä 
 
70-luvulla rakennetun pientalon ulkoseinärakenteessa (US1, ks. kuva 1) ulkopuolen tiiliverhous, 
ilmarako ja vanha tuulensuojalevy säilytettiin ja uusi eristyskorjaus tehtiin sisäpuolelta. 
Rakenteessa korvattiin vanha mineraalivillaeriste kantavien puurunkotolppien välissä 
ruiskutettavalla polyuretaanieristeellä ja sisäpuolelle asennettiin uusi vaakakoolaus 50x50 
mm2 600 mm:n jaolla ja koolausten väliin mineraalivilla. Sisäpuolen verhouslevynä käytettiin 13 
mm paksua kipsilevyä. Tuuletusraon ilmanvaihtuvuutena käytettiin pohjoissuunnassa arvoa 5 1/h 
ja eteläsuunnassa 10 1/h [3]. Taulukossa 1 on esitetty laskennallisiin tarkasteluihin perustuvat 
homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot eri tarkastelupisteissä. 
 

  
Kuva 1. Rakenteen US1 vaakaleikkaus sekä tarkastelupisteet. 

  US1 
  85 mm   Vanha tiiliverhous 
  30 mm   Tuuletusväli 
  12 mm   Tuulensuoja, vanha huokoinen 
                 puukuitulevy                          
125 mm   Vanha puurunko 50x125 mm + 
                 Ekospray 125 mm 
  25 mm   Uusi koolaus 22x50 mm + 
                 Ekospray 22 mm 
  50 mm   Uusi koolaus 50x50 mm + 
                 mineraalivilla 50 mm 
  13 mm   Kipsilevy 
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Taulukko 1. Laskennalliset homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot rakenteessa 
US1. 

  
Jokioinen 2004 Vantaa 2007 

Tarkastelupiste Homeindeksi  
(-) 

RH 
 (%) 

Homeindeksi  
(-) 

RH 
 (%) 

1 2,26 89,97 4,89 95,82 
2 0,26 85,11 0,16 84,16 
3 1,82 95,50 5,50 97,04 
4 0,00 74,20 0,00 77,52 

 
Suhteellinen kosteus oli korkealla rakenteen ulko-osissa ja homeindeksi nousi yli hyväksyttävän 
raja-arvon molemmissa testi-ilmastoissa tuulensuojalevyn sisäpinnassa (tarkastelupisteet 1 ja 3). 
Homeindeksi ja suhteellinen kosteus olivat selvästi suurempia Vantaan 2007 ilmastossa, missä on 
suurempi viistosaderasitus julkisivupinnalle, jolloin tiiliverhoukseen sitoutunut kosteus siirtyy 
haihtumalla auringon lämmittäessä tuuletusrakoon ja siitä diffuusiona rakenteen sisäosiin. 
Lämmöneristeen sisäpinnassa (tarkastelupiste 2) esiintyi hetkellisesti homeen kasvulle otollisia 
olosuhteita, mutta homeindeksin maksimiarvo pysyi selvästi hyväksyttävän raja-arvon 
alapuolella.  
   
4.2 Sisäpuolelta lisäeristetty pientalon hirsiseinä 
 
Pientalon hirsiseinärakenteessa (US2, ks. kuva 2) ulkopuoli säilytettiin ennallaan ja lisäeristys 
tehtiin sisäpuolelle. Sisäpuolelle tehtiin 66 mm leveä kevytrakenteinen teräsrankarunko, joka 
jätettiin irti hirsirungosta. Teräsrankojen välit eristettiin ruiskutettavalla polyuretaanieristeellä. 
Sisäpuolen verhouslevynä käytettiin 13 mm paksua kipsilevyä.  Tarkastelupisteissä ei laskelmien 
mukaan tapahtunut kosteuden tiivistymistä ja homeindeksi ei ylittänyt hyväksyttävää raja-arvoa. 
Taulukossa 2 on esitetty laskennallisiin tarkasteluihin perustuvat homeindeksin ja suhteellisen 
kosteuden maksimiarvot eri tarkastelupisteissä.  
 

 
Kuva 2. Rakenteen US2 pystyleikkaus sekä tarkastelupisteet. 
 

  US2 
  25 mm   Vanha pystylomalaudoitus 
                 Vanha rakennuspaperi 
150 mm   Vanha vaakahirsirunko 
120 mm   Ekospray 120 mm +     
                 teräsrankakoolaus 66 mm k600 
                 (teräsranka irti hirsiseinästä) 
  13 mm   Kipsilevy 
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Taulukko 2. Laskennalliset homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot rakenteessa 
US2. 

  
Jokioinen 2004 Vantaa 2007 

Tarkastelupiste Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

1 0,79 83,46 0,72 82,21 
2 0,00 73,77 0,00 76,87 

 
Rakenteessa sisäpuolelle asennettu lämmöneriste laskee hirsiseinän lämpötilaa nostaen samalla 
suhteellista kosteutta hirsirakenteen ja lämmöneristeen rajapinnassa, jolloin homeenkasvun riski 
kasvaa. Rakenteen sisäpinnan ollessa tiivis ja vesihöyrynvastuksen ollessa riittävän suuri, ei 
sisäilmasta pääse diffuusion seurauksena kosteutta rakenteen sisään ja riski homeenkasvulle 
otollisille olosuhteille pienenee. Sisäpuolelta lämmöneristetyn 150 mm paksun hirsiseinän 
vesihöyrynvastuksen minimiarvon tulisi olla RIL 107-2012 mukaan n. 25 ∙ 109 (m2∙s∙Pa)/kg [5], 
mikä saavutetaan 60 mm paksulla polyuretaanikerroksella.  
 
4.3 Ulkopuolelta lisäeristetty rintamamiestalon puurunkoinen ulkoseinä  
 
Vanhan rintamamiestalon ulkoseinästä tutkittiin kahta korjausratkaisua. Ulkoseinärakenteessa 
US3 (ks. kuva 3) purettiin ulkopuolelta vanha puuverhous ja vinolaudoitus, jolloin ulkopuolelta 
voidaan korvata vanhat eristeet ruiskutettavalla polyuretaanilla. Vanhan rungon ulkopuolelle 
lisättiin 50 mm paksu PUR-kerros, 50 mm:n tuuletusrako ja uusi puu-ulkoverhous. Tuuletusraon 
ilmanvaihtuvuutena käytettiin pohjoissuunnassa arvoa 100 1/h ja eteläsuunnassa 250 1/h [3]. 
Tarkastelupisteissä ei laskelmien mukaan tapahtunut kosteuden tiivistymistä eikä homeindeksi 
ylittänyt hyväksyttävää raja-arvoa. Taulukossa 3 on esitetty laskennallisesti määritetyt 
homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot eri tarkastelupisteissä.  
 
 

 
Kuva 3. Rakenteen US3 vaakaleikkaus sekä tarkastelupisteet. 

 
 

  US3 
  25 mm   Puu-ulkoverhous, vaakapaneeli 
  50 mm   Pystykoolaus 50x50 mm + tuuletusväli 
  50 mm   PUR 50 mm 
125 mm   Vanha puurunko 50x125 mm +                          
                 Ekospray 125 mm 
  25 mm   Vanha vaakalaudoitus 
    6 mm   Saneerauskipsilevy 
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 Taulukko 3. Laskennalliset homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot rakenteessa 
US3. 

  
Jokioinen 2004 Vantaa 2007 

Tarkastelupiste Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

1 0,00 64,22 0,00 63,29 
2 0,00 61,29 0,00 62,24 
3 0,00 62,02 0,00 62,95 

  
4.4 Sisäpuolelta lisäeristetty rintamamiestalon puurunkoinen ulkoseinä 
 
Ulkoseinärakenteessa US4 (ks. kuva 4) vanhan rintamiestalon ulkoseinää purettiin sisäpuolelta. 
Vanhat eristeet korvattiin ruiskutettavalla polyuretaanieristeellä ja rungon sisäpuolelle asennettiin 
50 mm:n lisävaakakoolaus ja mineraalivilla sekä sisäpintaan 13 mm paksu kipsilevy. Rakenteen 
ulko-osissa vanhan vinolaudoituksen ja lämmöneristeen rajapinnassa (tarkastelupisteet 1 ja 3) ja 
sisäosassa lämmöneristeen ja kipsilevyn rajapinnassa (tarkastelupiste 4) ei laskelmien mukaan 
tapahdu kosteuden tiivistymistä ja homeindeksi ei ylitä kriittistä raja-arvoa. Sisäosassa 
runkotolpan ja lämmöneristeen rajapinnassa (tarkastelupiste 2) Jokioisten 2004 ilmastossa 
homeindeksi ylittää hyväksyttävän raja-arvon ja Vantaan 2007 ilmastossa homeindeksi on lähellä 
raja-arvoa. Kosteuden tiivistymistä ei tarkastelupisteessä 2 esiinny. Taulukossa 4 on esitetty 
homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot eri tarkastelupisteissä. Rakennetta 
tarkasteltiin myös 32 mm leveällä tuuletusraolla puu-ulkoverhouksen ja vinolaudoituksen välissä. 
Tuuletusraolla ei ollut oleellista vaikutusta laskennan tuloksiin.   
 
 
 
 

 
 
 
Kuva 4. Rakenteen US4 vaakaleikkaus sekä tarkastelupisteet. 
 
 

  US4 
  25 mm   Vanha puu-ulkoverhous, pystypaneeli 
  50 mm   Vanha vinolaudoitus + rakennuspaperi 
125 mm   Vanha puurunko 50x125 mm +                          
                 Ekospray 125 mm 
  50 mm   Vaakakoolaus 50x50 mm +                                            
                mineraalivilla 
  13 mm   Kipsilevy     
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Taulukko 4. Laskennalliset homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot rakenteessa 
US4. 

 
 Jokioinen 2004 Vantaa 2007 

Tarkastelupiste Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

1 0,00 75,87 0,00 74,49 
2 1,20 90,84 0,86 88,95 
3 0,00 81,87 0,00 79,52 
4 0,00 74,34 0,00 77,48 

 
4.5 Korjattu betonisandwich-ulkoseinä 
 
Betoniseinärakenteista tehtiin kaksi korjausratkaisua. Ulkoseinärakenteessa US5 (ks. kuva 5) 
vanhasta sandwich-elementtiseinästä poistettiin ulkokuori ja vanhat lämmöneristeet. 
Rakenteeseen lisättiin ulkopuolelle 150 mm ruiskutettavaa polyuretaanieristettä ja teräskoolaus, 
minkä pintaan asennettiin rappauslevy ja ohutrappaus. Rakenne toteutettiin ilman erillistä 
tuuletusrakoa. Suhteellinen kosteus nousee korkeaksi lämmöneristeen ulkopinnassa 
(tarkastelupiste 1) molemmissa testi-ilmastoissa mutta kosteuden tiivistymistä tai homeenkasvua 
ei laskelmien mukaan kuitenkaan esiinny. Lämmöneristeen sisäpinnassa suhteellinen kosteus 
pysyy matalana, eikä homeenkasvua laskelmissa esiinny. Taulukossa 5 on esitetty homeindeksin 
ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot eri tarkastelupisteissä.  
 

 
Kuva 5. Rakenteen US5 pystyleikkaus sekä tarkastelupisteet. 
 
Taulukko 5. Laskennalliset homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot rakenteessa 
US5. 

  
Jokioinen 2004 Vantaa 2007 

Tarkastelupiste Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

1 0,01 94,52 0,07 95,14 
2 0,00 58,02 0,00 58,20 

 
 
 

  US5 
  10 mm   Ohutrappaus  
  10 mm   Rappauslevy  
150 mm   Ekospray 150 mm + 
                teräskoolaus 
160 mm   Vanha sandwich-elementin kantava 
                sisäkuori                                            
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4.6 Korjattu sandwich-elementti/paikalla valettu ulkoseinä  
 

Toinen betoniseinärakenne US6 (Kuva 6) toteutettiin vastaavalla rappausjärjestelmällä ja 
lämmöneristyksellä kuin ulkoseinärakenne US5. Rakenteeseen lisättiin rappauslevyn taakse 
tuuletusväli ja palosuojalevy. Nyt suhteellisen kosteuden arvot laskevat lämmöneristeen 
ulkopinnassa (tarkastelupiste 1) verrattuna tuuletusraottomaan ratkaisuun. tuuletusraon 
lisäämisellä ei ole merkittävää vaikutusta rakenteen sisäosan kosteuspitoisuuksiin. Rakenteessa ei 
laskelmien mukaan esiinny kondenssia tai homeenkasvua.  
 

 
Kuva 6. Rakenteen US6 pystyleikkaus sekä tarkastelupisteet. 
 
Taulukko 6. Laskennalliset homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot rakenteessa 
US6. 

  
Jokioinen 2004 Vantaa 2007 

Tarkastelupiste Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

Homeindeksi 
(-) 

RH 
 (%) 

1 0,00 92,10 0,07 91,53 
2 0,00 58,20 0,00 57,25 

 
4.7 Sisäpuolelta lisäeristetyt massiivitiiliseinät 
 
Massiivitiiliseinärakenteesta tehtiin kolme eri tarkastelua (ks. kuva 7). Ulkoseinärakenteisiin 
lisättiin ruiskutettavaa polyuretaanieristettä sisäpuolelle 120 mm kerros. Taulukossa 7 on esitetty 
homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot tarkastelupisteissä.  
 
Puhtaassa massiivitiilirakenteessa (US7) ja tavallisella kalkki-/sementtilaastilla tehdyssä 
kolmikerrosrappaus seinärakenteessa (US7.1) suhteellinen kosteus nousee Vantaan 2007 
ilmastossa lämmöneristeen ja tiilimuurauksen rajapinnassa (tarkastelupiste 1) lukemiin, jossa 
alkaa tapahtua kosteuden tiivistymistä. Homeindeksi on myös selvästi yli hyväksyttävän raja-
arvon. Vastaavasti Jokioisten 2004 ilmastossa suhteellinen kosteus on korkea, mutta tiivistymistä 
ei tapahdu ja homeindeksi pysyy hyväksyttävissä lukemissa. Vettä hylkivällä pinnoitteella 
käsitellyssä rapatussa seinärakenteessa (US7.2) vastaavassa tarkastelupisteessä suhteellinen 
kosteus ja homeindeksi ovat selvästi alhaisemmat molempien testivuosien ilmastoissa, eikä 
kosteuden tiivistymistä tapahdu, eikä homeindeksi nouse yli hyväksyttävän raja-arvon.  
 
Lämmöneristeen ja kipsilevyn rajapinnassa (tarkastelupiste 2) kosteuden tiivistymistä ei tapahdu, 
eikä homeindeksi nouse yli hyväksyttävän raja-arvon millään tarkastelluista rakenteista. 

  US6 
  10 mm   Ohutrappaus  
  10 mm   Rappauslevy  
  25 mm   Tuuletusväli + tuuletusreiällinen teräs  
                hattuorsi 
    6 mm   Tuulensuojaluja 6 mm  
                (vähintään B-s1, d0)                          
150 mm   Ekospray 150 mm 
160 mm   Vanha paikalla valettu betoniseinä/ 
                sandwich sisäkuori 
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Homeindeksi ja suhteellinen kosteus on selvästi suurempi rakenteissa US7 ja US7.1 Vantaan 
2007 ilmastossa etelä suunnassa, missä julkisivupinnalle tuleva viistosaderasitus on suuri ja missä 
sadevesi pääsee sitoutumaan rakenteeseen, kuin rakenteessa US7.2, missä sateen sitoutuminen 
rakenteeseen on estetty vettä hylkivällä pinnoitteella. Ruiskutettavan polyuretaanieristeen 
lisääminen sisäpuolelle alentaa lämpötilaa massiivitiilirakenteen sisäpinnassa, mikä nostaa 
suhteellista kosteutta tiilirakenteen ja lämmöneristeen rajapinnassa. Samalla polyuretaanieriste 
kuitenkin muodostaa sisäpuolelle riittävän vesihöyrynvastuksen, eikä rakenteeseen siirry 
kosteutta sisäilmasta diffuusion seurauksena. Ulkoseinissä US7 ja US7.1 rakenne ei ehdi kuivua 
ennen uuden kosteuden imeytymistä rakenteeseen. Ulkoseinärakenteessa US7.2 kosteuden pääsy 
rakenteeseen on vähäistä ja lähtöarvoksi määritetty 90 %:n RH arvo laski tasaisesti suoritettujen 
laskentavuosien aikana. 
 

 
Kuva 7. Pystyleikkaus rakenteista US7, US7.1 ja US7.2 sekä tarkastelupisteet. 
 
Taulukko 7. Laskennalliset homeindeksin ja suhteellisen kosteuden maksimiarvot rakenteissa 
US7,US7.1 ja US7.2. 

   Jokioinen 2004 Vantaa 2007 

Rakenne Tarkastelupiste Homeindeksi 
(-) 

RH 
(%) 

Homeindeksi 
(-) 

RH 
(%) 

US7 1 0,51 96,94 2,35 99,94 
US7 2 0,00 73,78 0,00 77,01 

US7.1 1 0,82 97,60 2,11 99,99 
US7.1 2 0,00 73,97 0,00 77,30 
US7.2 1 0,13 88,96 0,08 88,02 
US7.2 2 0,00 74,34 0,00 77,16 

 
5. Yhteenveto 
 
Tutkimustulosten mukaan vanhoissa puurankarakenteisissa tiiliverhotuissa ulkoseinissä (US1) 
vanhojen eristeiden korvaaminen ruiskutettavalla polyuretaanieristeellä ja sen myötä U-arvon 
parantaminen ei aiheuta kosteuden tiivistymistä tai homehtumisriskiä rakenteen sisäosissa. 
Tutkimustulos osoittaa kuitenkin samaa, kuin FRAME-projektin tulokset [5], joiden mukaan 
matalissa tiiliverhotuissa rakennuksissa huonosti lämpöä eristävä tuulensuoja altistaa runkotolpan 
ulkopinnan homeenkasvulle. Runkotolpan sisäpintaan syntyviä kosteusolosuhteita voidaan 

  US7: Sisäpuolelta eristetty massiivitiiliseinä  
              (ei rappausta) 
  US7.1: Sisäpuolelta eristetty massiivitiiliseinä 
              (kolmikerrosrappaus) 
  US7.2: Sisäpuolelta eristetty massiivitiiliseinä  
              (kolmikerrosrappaus vettä hylkivällä  
              pinnoitteella) 
 
 (20 mm   Kolmikerrosrappaus)                          
555 mm   Massiivitiiliseinä 
120 mm   Ekospray 120 mm + teräsrankaseinä  
                66 mm (irti tiiliseinästä) 
 13  mm   Kipsilevy 13 mm 
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parantaa lisäämällä runkotolppien kohdalle erillinen höyrynsulku estämään sisältäpäin 
rakenteeseen diffuusiolla siirtyvää kosteutta.  
 
Vanhoissa puurankarakenteisissa tuuletetuissa puuverhoilluissa ulkoseinissä (US3) voidaan 
turvallisesti käyttää ruiskutettavaa polyuretaanieristettä rankarakenteiden välissä ja ulkopuolella. 
Rakenteessa rungon ulkopuolinen eristekerros toimii lämpöä eristävänä tuulensuojana. Rungon 
ulkopinnan lämpötila nousee ja suhteellinen kosteus pienenee, mikä pienentää homeenkasvun 
riskiä. Rakenteissa täytyy olla kuitenkin riittävä vesihöyrynvastus sisäpinnassa estämässä 
sisäilmasta tulevaa vesihöyryn diffuusiota.  
 
Ilman tuuletusrakoa ja rungon ulkopuolista eristystä oleva ratkaisu (US4) ei ole laskentatulosten 
mukaan kosteusteknisesti toimiva. Runkotolpan sisäpinnan ja mineraalivillaeristeen rajapintaan 
muodostuvat homeenkasvun mahdollistavat olosuhteet voivat aiheutua ulkopuolelta rakenteeseen 
siirtyvän kosteuden seurauksena tai sisäilmasta tulevan vesihöyryn diffuusion seurauksena. Syy ei 
laskelmista käy selväksi. Rakenteen muuttaminen kosteuden ja homeenkasvun kannalta 
toimivaksi vaatii lisälaskelmia esimerkiksi runkotolpan kohdalle sisäpintaan lisättävän erillisen 
höyrynsulkukalvon kanssa tai mineraalivillan korvaamisella ruiskutettavalla 
polyuretaanieristeellä, jolloin koko rakenne on suojattu sisältäpäin riittävällä 
höyrynsulkurakenteella. Tuuletusraon lisääminen ulkoverhouksen taakse ei muuttanut tilannetta 
oleellisesti.  
 
Laskelmissa massiivinen hirsirakenne (US3) toimii kosteusteknisesti käytettäessä ruiskutettavaa 
polyuretaanieristettä sisäpuolella. Laskelmat on kuitenkin tehty olosuhteissa, missä hirsiseinä on 
mallinnettu massiivisena puurakenteena ja ulkopuolen lautaverhous suojaa rakennetta 
viistosateelta. Todellisuudessa hirsiseinään saattaa kohdistua suurempi kosteusrasitus 
viistosateesta esimerkiksi lautaverhouksen rakojen tai mahdollisten halkeamien kautta, jolloin 
homeenkasvulle otollisten olosuhteiden muodostumisen riski kasvaa. Tilannetta parantaa 
eristekerroksen paksuuden pienentäminen, jolloin hirren ja lämmöneristeen rajapinnassa 
lämpötila nousee ja sen myötä suhteellinen kosteus alenee. Käytettäessä ruiskutettavaa 
polyuretaanieristettä kantavien hirsirakenteiden eristämiseen täytyy varmistua, että mahdolliset 
hirsien painumisen aiheuttamat muodonmuutokset eristeessä on estetty. 
 
Betonirakenteisissa seinissä (US5 JA US6) ulkopuolella käytetty ruiskutettava polyuretaanieriste 
ratkaisu toimii sekä tuuletetussa, että tuulettumattomassa rappausratkaisussa. Lämmöneristeen 
ulkopinnassa huokosilman suhteellinen kosteus on korkea, mutta käytetyt materiaalit eivät ole 
erityisen herkkiä homeenkasvulle ja vallitseva suhteellinen kosteus pysyy suurimman osan 
vuodesta selvästi homeenkasvulle vaadittavan arvon alapuolella. 
 
Massiivitiiliseinärakenteessa tutkituista ratkaisuista seinärakenteen suojaaminen viistosateen 
tunkeutumiselta (US7.2) on ainoa ratkaisu, joka mahdollistaa laskelmien mukaan seinärakenteen 
kuivumisen. Muissa ratkaisuissa kolmen vuoden pituisen tarkastelujakson aikana kosteusmäärä 
rakenteessa lisääntyi jatkuvasti. Eristekerroksen paksuuden pienentäminen nostaa lämpötilaa 
tiilirakenteen ja eristeen välissä, jolloin suhteellinen kosteus rajapinnassa laskee. Samalla 
sisäpinnan vesihöyrynvastus kuitenkin pienenee, joka lisää vesihöyryn diffuusiota sisäilmasta 
rakenteeseen. Optimaalisen eristepaksuuden löytäminen massiivitiilirakenteeseen käytettäessä 
pelkästään ruiskutettavaa polyuretaanieristettä vaatii vielä lisälaskelmia. 
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Korjauskohteissa, joissa käytetään ruiskutettavaa polyuretaanieristettä on varmistuttava 
rakenteiden lähtökosteuksien riittävän alhaisesta tasosta tai huolehdittava, että rakenteen on 
mahdollista kuivua myös eristeen ruiskuttamisen jälkeen.    
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Puurakennusten kosteusturvallisuus ja käyttöikä 
 
Tomi Toratti1, Jesper Arfvidsson2, S. Olof Mundt-Petersen2 ja Hannu Viitanen3 
1 Rakennusteollisuus RT 
2 Lundin yliopisto 
3 VTT 
 
Tiivistelmä  
 
Rakennusten käyttöikä on keskeinen tekijä pyrittäessä energiatehokkaisiin, taloudellisiin ja 
ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Kosteusturvallisilla ratkaisuilla ja toimintatavoilla päästään 
tarkoituksenmukaiseen käyttöikään, kun kunnossapitotoimet ovat asianmukaiset. 
Kosteusturvallinen rakentamisprosessi ja hyvä suunnittelu ovat peruslähtökohtia. 
Rakenneyksityiskohdat ovat usein ratkaisevia. Tässä kirjoituksessa käsitellään puurakentamisen 
kannalta keskeisiä kosteusturvallisuuteen ja käyttöikään liittyviä tekijöitä. Tässä myös esitetään 
alustava ISO-standardiin perustuva käyttöikämalli puujulkisivuille. 
 
1. Johdanto 
 
Tämä työ liittyy Woodwisdom-net -ohjelmaan kuuluvaan tutkimushankkeeseen ”Puu 
hiilitehokkaassa rakentamisessa” (ECO2, Wood in carbon efficient construction). Rakennuksen 
käyttöikä liittyy suoraan käyttövaiheen kestoaikaan, ja sen vuoksi tämä on myös merkittävä 
rakennuksen hiilijalanjälkeen vaikuttava tekijä. Rakennuksen käyttöiän on oltava riittävän pitkä 
aiottuun tarkoitukseen nähden ja sen tulisi olla myös jollakin tarkkuudella tiedossa. Tässä 
kirjoituksessa käsitellään tärkeimpien puurakenteiden käyttöikään vaikuttavien tekijöiden 
merkitystä. 
 
Kasvaviin energiatehokkuusvaatimuksiin liittyy tarve lisätä ulkovaipan eristepaksuutta ja 
varmistaa tämän ilmanpitävyys. Tällaiset toimenpiteet myös muuttavat tapaa, jolla rakennus 
kosteus- ja lämpöteknisesti toimii. Tästä aihepiiristä on viime aikoina ollut paljon julkista 
keskustelua. Tällä hetkellä ei ole riittävästi käytännön kokemusta paksujen vaippakerrosten 
pitkäaikaistoimivuudesta. Laskennallisesti näitä tekijöitä voidaan sen sijaan arvioida. Tässä 
esityksessä tarkastellaan laskennallisesti ja kokeellisesti energiatehokkaiden rakenneratkaisujen 
toimivuutta. Hiilitehokas rakentaminen edellyttää hyvää rakennusfysikaalista toimivuutta. 
 
2. Kosteusturvallinen rakentamisen prosessi 
 
Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että monet rakennukset kärsivät kosteusongelmista mitkä 
johtuvat inhimillisistä virheistä ja huolimattomuudesta. Virheet voivat tapahtua joko 
suunnittelun, rakentamisen tai käytön vaiheissa. Aikaisemmissa yhteiseurooppalaisissa 
tutkimuksissa on osoitettu, että suurin osa ongelmista olisi voitu välttää, jos kosteusteknisiin 
kysymyksiin olisi paneuduttu suunnitteluvaiheessa ja rakentamisvaiheessa. Kosteusturvallinen 
rakentamisen prosessi on perusedellytys toimivien rakenteiden tuottamisessa. 
 
Kosteusturvallisia rakentamisprosesseja on kehitetty lähes samanaikaisesti sekä Ruotsissa [1] että 
Suomessa [2]. Näistä ei ole toistaiseksi kovinkaan paljoa käytännön kokemusta, mutta usein 
asiakkaiden/käyttäjien piirissä niistä pidetään ja rakentajien piireissä niitä pidetään 
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monimutkaisina ja kustannustehokkuutta rasittavina. Tällä hetkellä valmistellaan myös 
kansallista puurakentamisen työn suoritusstandardia, jossa näitä asioita on mukana. 
 
Kosteusturvallisen rakentamisprosessin tarkoituksena on auttaa rakentamisen sidosryhmiä 
välttämään kosteusongelmia rakentamisessa. Menetelmä sisältää mm. tilaajien käyttöön 
tarkoitettuja malleja ja tarkistuslistoja, joiden avulla voidaan muotoilla kosteustekniseen 
toimintaan liittyvät vaatimukset. Vaatimusten toteutusta seurataan mittauksilla ja raportoinnilla. 
Tarvittaessa tehdään korjaavia toimenpiteitä. Työkaluja on kehitetty myös arkkitehtien ja 
suunnittelijoiden käyttöön, kuten tarkistuslistoja ja suunnitteluesimerkkejä hyvään toteutukseen. 
Urakoitsijoille on kehitetty rutiineja kosteusvalvontaan rakentamisvaiheen aikana. 
 
Kuvassa 1 on esitetty yleisellä tasolla lähteen [1] mukainen kosteusturvallinen rakentamisen 
prosessi, jossa prosessin eri vaiheet on vaaka-akselilla ja eri tahot pystyakselilla. Tähän voi 
tutustua seikkaperäisemmin sivuilla www.fuktcentrum.se. 
 
Ensimmäiseen vaiheeseen, hanke-/esisuunnitteluun, liittyy suuri määrä rakentamisen tarpeisiin ja 
rakennusolosuhteisiin jne. vaikuttavia päätöksiä. Näiden lisäksi tulisi myös tehdä päätökset 
rakennusosien sallituista kosteuspitoisuuksista, kosteusmittauksista, valvontamenetelmistä ja 
valvonnan taajuudesta, vastuutahoista, tiedon jakamisesta ja koulutuksesta työntekijöille, 
dokumentoinnista jne. 
 
Toisessa vaiheessa, suunnitteluvaiheessa, rakennus suunnitellaan kosteusturvalliseksi. Tähän 
löytyy ohjeita ja tarkastuslistoja, mm. [1, 2]. 
 
Kolmannessa eli rakentamisvaiheessa urakoitsija nimittää vastuuhenkilön kosteustarkastuksiin 
työmaalla. Hän tunnistaa kriittiset osat rakenteissa ja laatii suunnitelman kosteusvalvontaan 
liittyen materiaalien käsittelyyn, varastointiin, sääsuojaukseen, tehtäviin tarkastuksiin ja 
kosteuden mittauksiin. 
 
Neljännessä vaiheessa kosteustarkastukseen liittyvä dokumentaatio kootaan ja luovutetaan 
kiinteistönhoitajalle. Rakennuksen käytön aikaiseen toimintaan ja tarkastuksiin on laadittu 
toimintatapoja rakenteiden ja sisäilman tarkastustoimintaan ja tiheyteen sekä reklamointiin ja 
niiden käsittelyyn. 
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Kuva 1. Kosteusturvallinen rakentamisen prosessi[1] (Piirtäjä: Eric Werner). 
 
3. Tärkeitä tekijöitä kosteudenkestävään puurakentamiseen 
 
Toimivan ja kosteusturvallisen rakentamisprosessin lisäksi tulee myös toteutettavien 
rakenneratkaisujen detaljeineen olla kosteusteknisesti toimivia. Kosteustekniseen toimintaan 
liittyviä keskeisiä tekijöitä on listattu alla. Näitä on laajemmin käsitelty lähteessä [3]. 
Seuraavat 5 tekijää ovat tärkeitä kosteusteknisen toiminnan ja käyttöiän kannalta korkeasti 
eristetyissä puurakenteissa ja myös rakentamisessa yleisesti. 
 
1. Hyvin tuulettuva ilmarako julkisivun takana 
On tärkeää, että ulkoseinässä on ilmarako julkisivun takana. Tämä mahdollistaa ylimääräisen 
kosteuden tuulettumisen pois seinästä, tarjoaa kapillaariesteen ulkopuolelta imeytyvälle 
kosteudelle ja on myös kuivatuskanava mahdolliselle ulkopuoliselle vesivuodolle. Toimiva 
ilmarako voidaan saavuttaa, jos asennusrimat raossa ovat pystysuorassa. Jos kyseessä on 
pystysuoraan asennettu verhous, rimojen on oltava hyvin rei'itettyjä tai tuuletusrakoon asennetaan 
ristirimoitus. Ilmaraon tulee olla 25 – 50 mm paksu riippuen julkisivumateriaalista, ja avoin ylä- 
ja alaosastaan, jotta varmistetaan riittävä ilmanvaihto. Ilmaraon poistoilman suuntaaminen on 
suunniteltava niin, että ilma ei virtaa suoraan tuuletusaukolta ullakolle. 
 
2. Vältetään homehtumisen olosuhteet 
Materiaalit, jotka sijaitsevat ulkoseinänä uloimmassa osassa, ovat tiettyinä vuodenaikoina alttiina 
olosuhteille, jotka voivat aiheuttaa homeen kasvua. Yleensä tämä tarkoittaa alhaista plus-
lämpötilaa yhdessä korkean vesihöyrypitoisuuden kanssa, mikä luo kriittiset olosuhteet homeen 
kasvulle. Tämä olosuhdeyhdistelmä esiintyy yleensä syksyisin ennen pakkaskautta. Olosuhde on 
syklinen, ja pakkaskaudella sekä kuivalla kesäkaudella tilanne paranee. Ei ole tiedossa, onko asia 
merkittävä, ja homemalleilla on osoitettu, että tilanne on useimmiten palautuva. Käytännön 
kokemusta asiasta ei ole. Sijoittamalla tuuletusraon viereen homeenkestäviä materiaaleja 
voitaneen saavuttaa varmalla puolella oleva ratkaisu. 
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3. Viistosateen vaikutus 
Tietyissä olosuhteissa viistosateen vaikutus voi olla ulkoseinään merkittävä. Yleensä nämä 
olosuhteet esiintyvät avoimissa ympäristöissä vallitsevan tuulen ilmansuuntaan ja meren 
läheisyydessä. Tämä on julkisivun suunnittelun kannalta keskeinen rasitus, joka edellyttää 
julkisivulta hyviä detaljeja ja toimivaa tuuletusta sekä salaojitusta maapohjassa kosteuden 
poisviemiseksi. 
 
4. Kuivumispotentiaali ja rakentamisvaiheen kosteus 
Seinässä olevalla ylimääräisellä kosteudella tulee olla aina mahdollisuus kuivua, eli 
kuivumispotentiaalia. Vesi voi tunkeutua rakenteisiin erilaisten vuotojen seurauksena, 
rakentamisaikaisen huonon sääsuojauksen tai huonon työmaavarastoinnin vuoksi. 
Kuivumispotentiaalia voidaan lisätä asentamalla vesihöyrynläpäiseviä materiaalikerroksia 
ulkoseinän ulko-osiin sekä julkisivun tuuletusraolla. Rakentamisvaiheen lisäkostumista tulisi 
välttää hyvällä sääsuojauksella työmaalla ja erityisesti paksuilla eristekerroksilla tehdyillä 
rakenteilla näiden kuivumishitauden vuoksi. 
 
5. Höyrysulun tarve 
Höyrynsulun tarve vaihtelee ilmasto-olosuhteiden ja rakenneratkaisujen mukaan. Yleisesti 
höyrysulkua tulisi käyttää Pohjois-Euroopan ilmastoissa, ellei laskennallisesti voida toisin 
osoittaa. Hyväksi käytännöksi on osoittautunut sijoittaa höyrysulku seinän asennuskerroksen alle 
enintään 20 – 25 % eristekerroksen syvyyteen sähköasennuksien helpottamiseksi ja höyrysulun 
ehjänä pysymiseksi. Ilmavuotoja on vältettävä. 
 
4. Käyttöiän arviointi 
 
4.1 Yleistä 
 
Rakennusten käyttöikä on keskeinen osa elinkaarisuunnittelua. Käyttöikä on aina sidottu 
rakennuksen kunnossapitotoimiin: huoltosuunnitelmaan ja tähän liittyviin rakennetarkastuksiin ja 
huoltokorjauksiin. Jos näitä laiminlyödään, vaikuttaa se suoraan käyttöikään. 
 
Rakennusmateriaalien pitkäaikaisominaisuuksia ja ikääntymistä voidaan arvioida mm. erilaisten 
mallien avulla. Todellisuudessa tämä on hankalaa, sillä ikääntymisen malleja ei ole kovin laajalti 
olemassa. Tyypillisesti myös mallien parametrit vaihtelevat ja aineominaisuuksien hajonta on 
suuri. Pitkäaikainen kuormituskaan (mekaaninen, ilmasto, säteily, epäpuhtaudet jne.) ei yleisesti 
ole hyvin tunnettua. Yllä oleviin perustuen luotettavin keino arvioida käyttöikää on kokemukseen 
perustuva tieto. 
 
ISO-standardeissa (ISO 15686 osat 1 – 11) on esitetty käyttöiän määrittämiseksi yksinkertainen 
kokemukseen perustuva malli, faktorimenetelmä. Se perustuu erillisiin parametreihin, joissa eri 
osatekijät on erotettu riippumattomiksi ja näille on annettu kokemukseen perustuvia arvoja 
tietyissä referenssitapauksissa. Laskennallinen käyttöikäarvo saadaan parametrien tulona ja 
kertomalla tämä referenssikäyttöiällä. Menetelmä on yksinkertainen ja empiirinen tapa esittää 
kokemusmaailmaa. Sitä on kuitenkin käytetty monessa erilaisessa rakentamisen sovellutuksessa. 
 
4.2 ISO standardin mukaisen käyttöikämallin kuvaus 
 
Rakennuksen käyttöikä riippuu useista tekijöistä, jotka on otettava huomioon samanaikaisesti. 
Standardisarjassa ISO 15686 on kuvattu menetelmä, joka jakaa parametrit useaan 
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riippumattomaan osaan alla olevan ryhmittelyn mukaisesti. Ryhmän sisällä on myös useita 
riippumattomia parametreja (faktoreja). Malli ei aina ole totuudenmukainen, sillä yleensä tekijät 
ovat keskenään riippuvuussuhteessa. Tämä on yksinkertaistettu tapa soveltaa aikaisempaa 
kokemusta tulevan ennustamiseen. Riippumattomien tekijöiden ryhmittely: 
 

A  = Materiaalin laatutekijät, esim. puun luonnollista kestävyyttä, hoito ja pinnoitteet 
B  = Suunnittelun laatutaso, esim. kosteussuojat, hyvät rakenneyksityiskohdat 
C = Työ toteutus, esim. työn laatuun ja tarkastukset 
D  = Sisäilmastoasiat, esim. lämpötila, RH, kosteuden tiivistyminen 
E  = Ulko-olosuhteet, esim. ilmasto, viistosade, auringon säteily 
F = Käytön aiheuttamat kuormitukset, esim. kulumista, mekaanisia iskuja 
G  = Huoltotoimet, esim. tarkastukset, korjaus, maalaus 

 
Esitettyä mallia on sovellettu puujulkisivuihin ja terasseihin. Tässä kirjoituksessa käsitellään vain 
julkisivuja. Julkisivujen tapauksessa kaikki edellä esitetyt tekijät ovat merkittäviä paitsi F (käytön 
aiheuttamat kuormat). 
 
Esitetty malli perustuu lähteisiin [4, 5, 6]. Taulukossa 1 on esitetty luettelo puujulkisivun 
käyttöikään vaikuttavista referenssifaktoreista. Numeroarvo 1.0 liittyy oletettuun 
referenssitapaukseen, jolla oletetaan saavutettavan referenssikäyttöikä 50 v. 
 
Ilmasto-olosuhdetekijä on määritetty aikaisemman Woodexter-hankkeen pohjalta, jossa Euroopan 
ilmastovyöhykkeet on jaettu useaan osaan riippuen siitä, kuinka merkittävä olosuhdetekijä on 
puun kestävyyden kannalta [4, 9]. 
 
Taulukko 1. Puujulkisivun käyttöiän ennustamisen tekijät. Tässä on esitetty vain 
referenssitapaukset (arvo=1.0). 
Code Factor group Parameters / factors for estimated service life 
A 1 Wood material Wood species: (Natural durability class EN350-2); class4=1.0 

Dimension(thickness): between 20-30 mm = 1.0 
Treatment, no treatment = 1.0 
modification, no modification =1.0 

A 2 Coating Coating type: Transparent wood coating =1.0 
Application properties: Fulfilling recommendations = 1.0 
Surface roughness: Rough sawn =1.0 

B Structure 
design and 
details 

Orientation: South = 1.0 
Foundations height from ground to facade: between 300-600 mm = 1.0 
Shelter factor (eave divided by cladding height), between 0.1 – 0.4= 1.0 
Board layout: Vertical cladding = 1.0 
ventilation: a ventilation gap exists = 1.0 
protection of joints and end grains, board ends coated =1.0 

C Work 
execution 

Construction process quality: Normal = 1.0 
Wood moisture content (On site/storage): as required = 1.0 
Fixing of boards: Normal quality level fixing = 1.0 

D Exposure 
conditions 

European macroclimate: Continental European climate zone = 1.0 
European macroclimate, solar radiation: Mid-North Europe = 1.0  
Mesoclimate: partially protected, open distance 50-200 m =1.0 
Target service life: exceeding 25years = 1.0 

F Maintenance Servicing malfunctions: after short delay = 1.0 
Repainting: according to recommendations = 1.0 
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4.3 Mallin vertailu 
 
Seuraavassa on vertailtu mallin antamia tuloksia todellisiin kohteisiin. Kohteet perustuvat 
Woodexter-hankkeessa tarkasteltuihin puujulkisivuihin eri Euroopan maissa vuosina 2008 – 2011 
[8]. Tässä tutkimuksessa 80 eri puuverhousta eri maista analysoitiin ja niiden kuntoa arvioitiin. 
Julkisivuista kerättiin tietoa materiaaleista, pinnoitteista, rakenneyksityiskohdista, geometriasta, 
paikallisista olosuhteista jne. Näille tekijöille arvioitiin parametriarvot asiantuntijaraadin 
tuloksena, eli taulukon 1 ryhmiin kuuluvat parametrit jotka arvoltaan poikkeavat 1.0:stä riippuen 
miten oleellinen tämä on käyttöiän kannalta. Nämä siis perustuvat tutkimusryhmän 
asiantuntijuuteen ja kokemukseen eivätkä sinänsä ole eksakteja fysikaalisia arvoja. 
 
Ongelma tällaisessa vertailussa on, että malli ennustaa käyttöikää ja vertailupuuverhoukset eivät 
ole käyttöiän saavuttaneita (muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta).  
 

  
Kuva 2. Puuverhoilujen käyttöikä, todelliset kohteet ja mallin vertailu. 
 
Kuvassa 2 x-akselilla on verhoilun ikä ja y-akselilla on verhoilun odotettu käyttöikä mallin 
perusteella. Kuvassa oleva 45 asteen suora osoittaa odotetun käyttöiän eri verhouksille. Kaikki 
verhoustapaukset ovat tämän linjan yläpuolella, lukuun ottamatta muutamia tapauksia, joissa 
myös turmeltumisia on havaittu. Kylmemmät olosuhteet antavat pidempiä käyttöikäennusteita. 
Jotkut verhoukset Pohjoismaiden ilmastossa ovat yli 100 vuotta vanhoja. Tämä on myös 
ennustettu mallilla, joka antaa korkeampia käyttöiän ennusteita kylmemmille alueille. Arvioitu 
keskimääräinen käyttöikä kaikille verhoiluille on 63 vuotta ja keski-ikä verhousten 
tarkasteluhetkellä oli 29 vuotta. Perusteellisempaa vertailua tulisi tehdä myöhemmässä vaiheessa, 
jolloin otoksessa olisi enemmän käyttöiän saavuttaneita tapauksia. 
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5. Yhteenveto 
 
Tulokset näyttävät, että 50 vuoden käyttöikä puuverhoilulle on saavutettavissa, kun valitaan 
sopivat materiaalit ja pinnoitteet sekä toteutetaan asianmukainen suunnittelu, detaljit ja työn laatu. 
Jopa pidempi käyttöikä voidaan saavuttaa pohjoisissa ilmasto-olosuhteissa. Tämä tietenkin 
edellyttää huoltotarkastuksia ja -toimenpiteitä mm. pinnoite- ja maalivalmistajien suositusten 
mukaisesti. Standardissa ”EN 1990 Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperusteet, alustava 
suunnittelu” annetaan käyttöikää rakennuksille ja muille tavanomaisille rakenteille 50 vuotta ja 
silloille sekä monumentaalisille rakennuksille 100 vuotta (viitteellisiä arvoja) [10]. 
Normaalikäytössä rakenteiden sisäpinnat vaativat keskimäärin huoltoa noin 15 – 20 vuoden 
välein. Tämä ei yleensä ole turvallisuuteen, terveyteen tai kestävyyteen liittyvä tekijä, vaan 
ulkonäköön ja pinnan kulumiseen. 

Kun tarkastellaan ulkoseinää kokonaisuutena (myös sisäpinnan ja julkisivun väliset osat), voidaan 
olettaa, että se toimii tyydyttävästi ainakin pintojen määräämän ajan. Tämä edellyttää vaipan 
hyvää rakennusfysikaalista toimintaa ja sitä, että homeen kasvun edellytyksiä ei ole, tai jos on, 
niin ne vaikuttavat vain lyhyen ajan kerrallaan ja homeen kasvu ei kumuloidu peräkkäisinä 
vuosina. Näitä tarkasteluja voi tehdä esim. dynaamisella homemallilla [7]. 

Käyttöikään vaikuttavista tekijöistä tarvitaan vielä lisää kokemusta, erityisesti uudentyyppisistä 
energiatehokkaista rakenneratkaisuista. Tämä pätee kaikkiin rakennusmateriaaleihin. 
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Rantasijainnin vaikutuksia rakennuksen julkisivujen 
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Tiivistelmä 
 
Helsingin ranta-alueilla on käynnissä sekä suunnitteilla useita alueellisia rakennushankkeita, 
joissa rantasijainnin aiheuttama korkeampi säärasitus tulee ottaa huomioon kohdekohtaisesti 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Case-kohteen tutkimuksissa nousi esille ratkaisuja, jotka ovat 
aiheuttaneet ongelmia korkean säärasituksen alaisena verrattain uusissa rakennuksissa. Havaitut 
puutteet vastaavat hyvin ohjeistuksessa tärkeiksi koettuja asioita, ja ne voitaisiin ottaa huomioon 
suunnitteluvaiheessa. Käytännössä kosteusteknisen toiminnan varmistaminen sisältää sekä 
suunnitteluvalintoja että huolellisuutta. On myös toisaalta hyväksyttävä se, että korkealle 
säärasitukselle alttiiden rakennusosien käyttöikä voi olla tavanomaista lyhyempi. 
Rakennushankkeen aikana tulee tarvittaessa konsultoida rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden 
asiantuntijaa. 
 
1. Johdanto 
 
Suomen rannikon rantaviivan pituus on noin 46 000 km [1]. Tämä alue vastaa suuruudeltaan 
1 150 000 isohkoa omakotitalotonttia tai 760 000 kerrostalotonttia. Vaikka koko rannikkoa ei 
olekaan tarkoituksenmukaista rakentaa täyteen taloja, rannikolla sijaitsee Suomen tärkeimpiä 
kasvukeskuksia, mikä tekee alueesta rakentamisen kannalta tärkeän. 
 
Helsingin ranta-alueilla on parhaillaan käynnissä suuria alueellisia kehittämishankkeita. Suuria 
rannalla sijaitsevia maa-alueita on kaavoitettu rakentamisen käyttöön mm. rakenteilla olevan 
Kalasataman alueella. Kalasataman alueelle tullaan rakentamaan 1 350 000 kerros-m2:n 
rakennuskanta vuoteen 2035 mennessä, Jätkäsaareen 900 000 kerros-m2 vuoteen 2025 mennessä 
ja Laajasalon Kruunuvuorenrantaan 550 000 kerros-m2 vuoteen 2025 mennessä. Lisäksi jo mm. 
Ruoholahteen on 1990-luvulla rakennettu 550 000 kerros-m2 ja Arabianrannan alueelle vuosina 
2000 – 2013 yhteensä 3500 asuntoa ja Taideteollisuuskeskus. Kaikkiin kohteisiin on sijoitettu 
myös julkisia rakennuksia ja -toimintoja sekä alueen vaatima infrastruktuuri. [2]. Alueen 
muutosten sosiaalisten, poliittisten ja ympäristövaikutusten ohella yksittäisten rakennusten 
käyttöiän varmistaminen on keskeistä alueen toimivuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. 
 
Rakennuksen säälle alttiita osia vaurioittavat ympäristön aiheuttamat viistosaderasitus sekä 
lämpötilan vaihtelu. Lisäksi auringonsäteily voi aiheuttaa rakennusmateriaalien turmeltumista. 
Rannikolla sään vaikutukset, viistosade ja tuulisuus ovat voimakkaimmat, ja myös rakennusten 
pitkäaikaiskestävyyteen liittyvä suunnittelu korostuu. 
 
Helsingin kaupunki on valmistellut vuonna 2009 rantarakentamisen ohjeiston, jolla on RT-
ideakorttistatus. Ohjeisto käsittelee Helsingin ranta-alueiden erityispiirteitä rakentamisen 
näkökulmasta. RT-ideakorttistatus tarkoittaa sitä, että rantarakentamisen ohjeisto on alalla uusi, 
eikä siitä vielä välttämättä ole olemassa varmaa kokemusperäistä tietoa. [3]. Ohjeiston uuden 
version laatimistyö on parhaillaan käynnissä. 
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1.1 Case -kohteen kuvaus 
 
Helsingin ranta-alueella sijaitsevaan kolmesta 4 – 5-kerroksisesta asuinkerrostalosta koostuvaan 
kohteeseen tehtiin tutkimuksia rakennusten julkisivujen kosteustekniseen toimivuuteen liittyen 
Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan laitoksella. Rakennukset oli sijoitettu 
rakentamispaikalle niin, että parvekejulkisivut avautuvat kaakkoon tai etelään merelle päin noin 
sadan metrin päässä rannasta. Parvekkeet ovat elementtirakenteiset ja kannatetut betoni- ja 
liittorakennepilareilla. Parvekkeet on lasitettu koko kerroksen korkuisilla parvekelaseilla. 
Rakennusten julkisivut ovat puhtaaksi muurattuja. Talojen ikä tutkimushetkellä oli 10 vuotta. 
 
Yksittäisen kuntotutkimuskohteen perusteella on nähtävissä rakennetyyppiin, materiaaleihin ja 
detaljisuunnitteluun liittyviä suunnitteluvalintoja, joilla on suuri vaikutus rakennuksen julkisivun 
kosteustekniseen toimivuuteen jo verrattain lyhyellä aikavälillä. Kuntotutkimuskohteen 
tutkimuksessa yhdistettiin Ilmatieteen laitoksen keräämää säädataa viistosadetapauksista sekä 
kenttätutkimuksissa tehtyjä havaintoja. Havaitut vesivuototapaukset parvekkeilla liittyivät 
tyypillisesti voimakkaisiin viistosadetapauksiin. 
 
1.2 Tutkimuksen tarkoitus 
 
Artikkeli perustuu tutkimuskohteesta tehtyihin havaintoihin sekä kokemusperäiseen tietoon, jota 
on kertynyt Rakennustekniikan laitoksella tehdyn rakennesuunnitelmien ulkopuolisen 
tarkastustoiminnan yhteydessä. Artikkelin tarkoitus on herättää keskustelua julkisivujen 
kosteusteknisen suunnittelun tärkeydestä erityisesti suunniteltaessa rakennuksia korkean 
säärasituksen alueille. 
 
2. Julkisivujen ja parvekkeiden säärasitus 
 
Asuinrakennusten säälle altteimpia rakenteita ovat julkisivut ja parvekkeet. Kantava runko, joka 
sijaitsee rakennuksen vaipan lämpimällä puolella, on tyypillisesti suojassa säärasitukselta. 
Yleisesti säärasituksesta aiheutuva rakenteiden vaurioituminen tapahtuu rasitusten sekä valittujen 
materiaalien ja rakenteen yhteisvaikutuksesta. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla osatekijöillä on 
mahdollisuus vaikuttaa vaurioitumisilmiöiden esiintymiseen ja etenemiseen. 
 
2.1 Sääolosuhteet ja kosteusrasitus 
 
Kosteus on mukana lähes kaikissa kiviainespohjaisten materiaalien merkittävissä 
vaurioitumismekanismeissa. Tärkeimmät julkisivun käytönaikaiset kosteuslähteet ovat sade, 
ulkoilman kosteus ja pinnoille tiivistyvä ulkoilman kosteus. Näistä merkittävin yksittäinen lähde 
on julkisivulle osuva viistosade, jonka vaikutus on suurin avoimilla paikoilla sijaitsevilla 
julkisivuilla, korkeilla julkisivupinnoilla, julkisivujen nurkissa ja räystäättömissä rakennuksissa. 
[5]. Viistosaderasitus on Suomen ilmastossa vahvasti keskittynyt eteläjulkisivuille, ks. kuva 1. 
[4]. 
 
Toimivuuspuutteet esimerkiksi vesikatteessa lisäävät kosteusrasitusta huomattavasti. Sateella 
tiiviin julkisivun pintaan muodostuu helposti vesikalvo, joka kykenee kuljettamaan vettä suuria 
määriä rakenteen epäjatkuvuuskohtiin, joka voi aiheuttaa paikallisesti korkean kosteusrasituksen. 
Kastumisen lisäksi kosteusrasitukseen vaikuttaa rakenteen kyky kuivua. Parvekkeet altistuvat 
tyypillisesti lähes suoraan kosteusrasitukselle ja sateelle, ja parvekkeen vedenpoiston puutteet 
voivat aiheuttaa paikallisesti korkean kosteusrasituksen. Lisäksi parvekkeiden kuivumiskyky on 
rajallinen, koska rakenteet ovat kylmiä. [5]. 
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Kuva 1. Tuulen suunnat sateen aikana Helsinki-Vantaan lentoasemalla 1/1981 – 12/1985. [4]. 
 
Rakennusten julkisivut ja parvekkeet tulevat tulevaisuudessa altistumaan yhä ankarammalle 
saderasitukselle ilmaston muuttuessa. Tuulisuus tulee voimistumaan uuteen ilmastoon tultaessa ja 
sademäärät tulevat lisääntymään varsinkin talvikausina merkittävästi. [6]. Tällä muutoksella tulee 
olemaan merkittävä vaikutus nyt rakennettavien ja tulevien rakennusten julkisivujen käyttöiän 
aikana. 
 
2.2 Rapautuminen 
 
Betonin rapautumiseksi kutsutaan vaurioitumista, jossa betonin rakenteeseen syntyy säröjä ja 
halkeamia säärasituksen seurauksena. Betonirakenteiden rapautumisilmiöitä ovat 
pakkasrapautuminen, ettringiittireaktio sekä alkalikiviainesreaktio, joista pakkasrapautuminen on 
Suomen ilmastossa yleisin. Rapautuminen johtaa edetessään lopulta betonin lujuuden ja 
koossapysyvyyden menetykseen. 
 
Pakkasrapautuminen aiheutuu betonin huokosverkostossa olevan veden jäätymislaajenemisen 
aiheuttamasta hydraulisesta paineesta. Vesi ei käyttäydy huokoisen materiaalin 
huokosrakenteessa samalla tavalla kuin ns. vapaa vesi, vaan materiaalin sisältämät eri 
kokoluokan huokoset vaikuttavat oleellisesti siihen, miten vesi materiaalin sisällä käyttäytyy mm. 
toistuvassa jäätymisessä ja sulamisessa. Vaurioitumisen katsotaan tapahtuvan, kun vesi 
jäätyessään laajenee ja aiheuttaa hydraulisen paineen huokoisen materiaalin huokosrakenteessa. 
Paine aiheuttaa materiaaliin paikallisia sisäisiä jännityksiä, jolloin materiaalin lujuus voi ylittyä ja 
säröilyä voi syntyä. 
 
Pakkassäröilyn syntyminen voidaan estää ns. lisähuokoistuksella: betonimassaan tai laastiin 
muodostetaan valmistusvaiheessa suhteellisen suurikokoisia ns. suojahuokosia, jotka pysyvät 
kaikissa olosuhteissa ilmatäytteisinä ja joihin veden jäätymisen aiheuttama paine voi purkautua 
aiheuttamatta vaurioita. On syytä huomata, että edellä kuvattujen pakkasvaurioiden syntyyn ei 
riitä pelkästään se, että betoni ei ole (normien mukaan) pakkasenkestävää. Tämän lisäksi 
pakkasrasitustason (kosteusrasituksen) on oltava riittävän korkea sekä rakenteen sellainen, että 
kosteusrasitus saa aikaan betonin korkean kosteuspitoisuuden jäätymistilanteessa. 
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2.3 Ulkoseinän kosteustekninen toiminta 
 
Rakenteen kosteusteknisellä toiminnalla tarkoitetaan kykyä hallita kosteuden kulkua, toisin 
sanoen rakenteen kastumista ja kuivumista, joka syntyy ulkopuolisen kosteusrasituksen 
vaikutuksesta. [5]. Rakentamismääräysten mukaan seinärakenne tulee suunnitella ja rakentaa 
niin, että ulkoverhouksen taakse ei joudu vettä tai ulkoverhouksen taakse joutunut vesi johdetaan 
pois niin, ettei se vaurioita rakenteita. Lisäksi ulkoverhous ja sen liitokset tehdään niin, että 
tuulen paine ei pääse kuljettamaan vettä seinäpintaa pitkin rakenteen sisään. [7]. 
Rantarakentamisen ohjeiston mukaan alueilla, joilla esiintyy ankara säärasitus, tulisi pyrkiä 
välttämään monimutkaisia, paljon saumoja ja vaikeita rakenteellisia detaljeja sisältäviä 
julkisivuratkaisuja [3]. 
 
Keinoja julkisivun viistosaderasituksen madaltamiseen ovat mm. julkisivupinnasta ulkonevien 
räystäiden käyttö sekä liitosten ja saumojen suunnittelu niin, että sauman tiivistekerroksen 
rikkoutuessa vesi ei välittömästi pääse eristekerrokseen. Kosteuden sitomiskykyä omaavat sekä 
kuivumiskykyiset rakenteet voivat toimia ilman tuuletusväliä, mutta erillisen ulkoverhouksen 
taakse edellytetään tuuletusvälin käyttöä rakenteen kuivumisen varmistamiseksi. Ulkoseinän eri 
kerrosten vesihöyrynvastusten tulee heikentyä ulkopintaan päin, jolloin seinään ei pääse 
kerääntymään kosteutta. [9]. Rakenteen sisältä ulospäin kulkeva lämpövirta on yksi rakenteita 
kuivattava tekijä. Lämmöneristekerroksen paksuuden kasvaessa kuivattava vaikutus heikentyy, 
jolloin rakenteen ulko-osien kosteusrasitus kasvaa. Rakenteen kuivumiskyky on myös suuresti 
riippuvainen itse materiaalin ominaisuuksista, esimerkiksi huokoisuudesta. [5]. Tarkat 
vaatimukset ulkoseinien eri kerroksille tulee esittää kohteen suunnitelmissa. 
 
2.3.1 Betoniulkokuorella varustettu ulkoseinä 
 
Betonijulkisivun tyypillisiä kosteusteknisiä toimivuuspuutteita ovat epätiiviit saumat, rakenteiden 
pintakäsittelyn huono kunto sekä epäjatkuvuudet kosteutta ja sadevettä johtavissa järjestelmissä 
[5]. Keskeisimmät julkisivujen saumojen toimintaan vaikuttavat asiat ovat saumauksessa 
käytettyjen tuotteiden ominaisuudet, olosuhteet saumaustyön aikana, saumattavien pintojen 
puhtaus ja kosteus sekä sauman mitat, muotoilu ja työtekniikat. Pintakäsittelyn osalta keskeistä 
on pinnan yhtenäisyys ja eheys sekä säännöllinen kunnossapito. Betonirakenteisen seinän 
kuivuminen pyritään varmistamaan käyttämällä ulkokuoren takana tuuletusuritusta. Jos seinän 
pintamateriaali on tiivis (esim. klinkkeri), on suositeltavaa käyttää yhtenäistä tuuletusväliä. [8]. 
Betonirakenteen kuivuminen on kuitenkin tyypillisesti hidasta. 
 
2.3.2 Tiiliverhotut ulkoseinät 
 
Ohuelle tiiliverhoukselle on ominaista, että se kastuu sateen aikana nopeasti läpi. Tästä syystä 
viistosateelle alttiista tiiliverhouksesta voi siirtyä huomattava määrä kosteutta sisempiin seinän 
osiin mm. valumalla verhouksen taustapintaa pitkin tai diffuusion vaikutuksesta. Tiilimuurin 
tiiviyteen voidaan vaikuttaa huolellisella muurauksella täyteen saumaan asti. Puhtaaksi 
muurauksessa tulee käyttää nokkalaastia. Seinän vähimmäispaksuus on 85 mm (moduulitiili) ja 
ankaralle saderasitukselle altistuvilla julkisivuilla muurauksessa suositellaan käytettäväksi 
tiivissaumalaastia ja rakenteen paksuutta vähintään 120 mm (käytännössä puolen kiven muuri). 
Muuraustyön huolellisuuteen tulee kiinnittää varsinkin ankarasti rasitetuilla julkisivuilla erityistä 
huomiota, koska laastisaumojen täytöllä ja tiiviydellä on keskeinen merkitys seinän veden- ja 
tuulenpitävyyteen. [8]. 
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Tiiliverhouksen taustalle on tehtävä vähintään 30 mm tuuletusväli. Ankaran rasituksen alaisena 
suositellaan 40 mm tuuletusväliä. Keskeistä on varmistaa, että muurauksesta aiheutuvat 
laastipurseet eivät tuki tuuletusväliä. Rakenteen kuivumisen varmistamiseksi muurin alimmasta 
tiilikerroksesta tulee jättää joka kolmas pystysauma auki ja varmistaa, että myös tuuletusvälin 
pohja on vapaa laastipurseista. Tiiliverhouksessa käytetyt muuraussiteet tulee kallistaa 
eristekerroksesta poispäin ja siteiden läpiviennit tiivistää esimerkiksi vaahdottamalla seinän 
ilmatiiviyden varmistamiseksi. Muurin ja perustuksen välissä tulee käyttää vettä ulospäin 
johtavaa bitumikermikaistaa. [8]. 
 
2.3.3 Parvekkeet 
 
Parvekkeiden kosteutta hallitsevia osia ovat parvekkeen vedenpoisto ja parvekelasitus. 
Parvekkeiden osalta tulee varmistaa riittävät kallistukset sekä vedenpoistojärjestelmän toimivuus 
ja sen riittävä mitoitus. [5]. 
 
3. Havainnot case-kohteessa 
 
Tutkimuksissa tehtiin havaintoja muuratun julkisivun kunnosta sekä viherhuoneiden liitosten ja 
detaljien toimivuudesta. 
 
3.1 Ohut yläpohjaan rajautuva tiiliseinä 
 
Kuvassa 2 esitetty tiiliseinä sijaitsi rakennuksen säärasitukselle avoimen julkisivun yläosassa 
räystään korkeudessa, jolloin se oli altis runsaalle viistosateelle. Tiilimuuri oli 130 mm paksuinen 
ja muurattu poltetusta tiilestä. Seinässä ei ollut muita rakennekerroksia. Yläpohjan puolelta 
tarkasteltuna tiilimuuri oli muurattu parvekkeen kattolaatassa olevan noston päältä. Sisäpuolella 
kattolaatan ja rakennuksen rungon välissä oli ilmarako. 
 

 
Kuva 2. Viistosaderasitukselle altistuva ohut tiilimuuri. 
 
Ohut tiiliseinä kastuu viistosateen aikana nopeasti läpi. Seinään oli asennettu tasaisin välein 
tuuletusaukot, jotka olivat avoimet yläpohjaan. Seinässä esiintyi myös yksittäisiä halkeamia 
(todennäköisesti rakenteen liikkeistä johtuvia) sekä tartunnaltaan heikoksi jääneitä saumoja, jotka 
lisäävät seinän vedenläpäisyä. Tiiliseinän läpi päässeellä kosteudella oli mahdollisuus imeytyä 
parvekkeen kattolaattaan tai kulkeutua alas seinän verhouksen takana. 
 
3.2 Laastin pakkasenkestävyys kylmissä rakenteissa 
 
Tarkasteltujen julkisivujen pääasiallinen rakennetyyppi oli kantava betoninen sisäkuori, 
mineraalivillaeriste, 40 mm tuuletusväli sekä puhtaaksimuurattu tiiliverhous. Julkisivun muurattu 
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osa on siis rakenteen kylmällä puolella. Muita kylmiä muurattuja rakenteita olivat yläpohjan 
vastainen ohut tiiliseinä sekä rakennuksen vaipan ulkopuolella kulkevat tulisijojen hormit. 
Julkisivuissa ja savupiippujen pinnoilla havaittiin yksittäisissä kohdissa alkavaa laastisaumojen 
pakkasrapautumista, ks. kuva 3. Näissä kohdissa laastisaumojen pinta oli rapautunut ja irrottanut 
laastin pintakerroksen. Tiilissä ei havaittu rapautumista. 
 

 
Kuva 3. Laastisaumoissa havaittiin paikallista alkavaa pakkasrapautumista. 
 
Kylmät muuratut rakenteet ovat kohteessa alttiina runsaalle viistosaderasitukselle. Lisäksi 
kylminä rakenteina ne kuivuvat hitaasti varsinkin pakkasrapautumisen kannalta kriittisten syksyn 
ja talven aikana. Laastisaumojen pitkäaikaiskestävyyteen ja tiiviyteen voidaan vaikuttaa 
työtekniikoilla ja materiaalivalinnoilla. 
 
3.3 Viherhuoneet 
 
Osa tutkimuskohteen parvekkeista oli rakennettu viherhuoneiksi. Viherhuoneita voidaan verrata 
lisäkerrosalaan, jolloin määritelmä asettaa viherhuoneiden rakenteille ulkoseinään verrattavia 
vaatimuksia. Kohteen viherhuoneet oli rakennettu tavanomaisia parvekkeen rakenteita käyttäen. 
Parvekelaatat olivat betonielementtejä, jotka oli tuettu betonisten tai liittorakenteisten pilarien 
varaan. Parvekelaatat oli sidottu vaakasuunnassa rakennuksen runkoon. Viherhuone oli suljettu 
avattavissa olevalla koko kerroksen kokoisella parvekelasituksella. Parvekkeiden ja 
viherhuoneiden rakenteissa havaittiin yksityiskohtia, jotka nostivat niiden kosteusrasitustasoa ja 
pahimmillaan aiheuttivat vesivuotoja (kuva 4). 
 

 
Kuva 4. Parvekekaiteen kiinnitys jättää parvekkeen etureunaan vettä keräävän kannaksen. 
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Liitosten ja detaljien kosteustekninen toimivuus korostuu suunnittelussa erityisesti 
viherhuoneiden kohdalla, jotka voidaan rinnastaa kerros- tai lisäkerrosalaan. Kohteen 
tutkimuksissa havaittiin luvussa 2.3. esitettyihin asioihin rinnastuvia puutteita mm. parvekkeiden 
vedenpoistossa, kaiteiden detaljeissa, läpivienneissä ja yläpuolisen seinän viistosateen läpäisyn 
osalta, joka havaittiin parvekelaattojen kastumisena ja valumajälkinä ylimpien parvekkeiden 
taustaseinän verhouksessa. 
 
3.4 Savupiippujen korkea kosteusrasitus 
 
Kohteen taloihin oli tehty asuntokohtainen tulisijavaraus, joihin liittyvät muuratut savupiiput oli 
rakennettu rakennuksen vaipan ulkopuolelle parveke-/viherhuonelinjojen väliin. Savupiiput oli 
varustettu päästään huippuimureilla, jotka suojasivat hormeja suoralta sateelta, mutta 
puhtaaksimuuratut piiput olivat sivuiltaan alttiita viistosateelle. Asuntojen tulisijat eivät olleet osa 
rakennuksen varsinaista lämmitysjärjestelmää, joten ne eivät olleet säännöllisessä käytössä. 
Osassa asunnoista tulisijavaraus ei ollut käytössä. Kuvassa 5 näkyy savupiipun korkean 
kosteusrasitustason aiheuttamaa värjäytymistä. 
 

 
Kuva 5. Muurattujen savupiippujen korkea kosteus näkyi piipun ulkopinnan tummentumisena ja 
likaantumisena. 
 
Savupiipun kestävyys ja kosteustekninen toiminta perustuu hormeissa kulkevien kuumien 
savukaasujen kuivattavaan vaikutukseen. Pitkiä aikoja kylmänä oleva savupiippu käyttäytyy 
viistosaderasituksessa samalla tavoin kuin kylmä tiiliverhous. Lisäksi hormit voivat kerätä sateen 
aikana runsaasti kosteutta, joka kuivuu hitaasti ja aiheuttaa muurattujen pintojen likaantumisen. 
 
4. Päätelmät 
 
Rantasijainnin aiheuttama korkeampi säärasitus tulee ottaa huomioon suunniteltaessa ja 
toteutettaessa kohteita ranta-alueille, mutta myös avoimille paikoille sisämaassa. Tyypillisesti 
viistosaderasitus on Suomen ilmastossa vahvasti keskittynyt etelään suuntautuville julkisivuille. 
Rakennushankkeen aikana tulee tarvittaessa konsultoida rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden 
asiantuntijaa. 
 
Case-kohteen tutkimuksissa nousi esille ratkaisuja, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia korkean 
säärasituksen alaisena verrattain uusissa rakennuksissa. Kohteessa oli havaittavissa liitosten ja 
läpivientien huonosti toimivia detaljeja, jotka aiheuttivat paikallisia vesivuotoja parvekkeilla. 
Yksi suuri kosteuslähde oli rakennuksen räystään korkeudessa oleva yläpohjaan rajoittuva ohut 
tiiliseinä. Muurattujen seinien laastisaumoissa havaittiin alkavaa pakkasrapautumista. Tällaiset 
kohdat voidaan ja tulisi ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa. 
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Nykyinen rantarakentamisen ohjeisto kehottaa välttämään rantarakentamisessa monimutkaisia 
rakenteita. Ohjetta ei pidä tulkita niin, että sillä rajoitettaisiin arkkitehtuurin monimuotoisuutta. 
Monimuotoisuus usein johtaa standardista poikkeaviin yksityiskohtiin julkisivujen liitoksissa. 
Ongelmia nämä yksityiskohdat aiheuttavat silloin, jos niitä ei voida suunnitella huolellisesti 
hankkeen aikataulun puitteissa tai käytetään kaavamaisesti sisämaahan soveltuvia 
perusratkaisuja. Rakennuttajalla on suuri vastuu ohjata rakennusten suunnittelua niin, että ne 
vastaavat rakennushankkeen toiminnallisia tavoitteita. Erityisesti ankarassa säärasituksessa 
vähäisellä käytöllä olevat tilat ja rakenteet muodostuvat helposti rasitteiksi. 
 
Käytännössä nykyisin käytetyt rakenteet ovat soveltuvia käytettäväksi myös korkeamman 
säärasituksen kohteissa. Rakenteet ovat kuitenkin vähemmän vikasietoisia kuin tavanomaisessa 
säärasituksessa. Tästä syystä erityistä huomiota on kiinnitettävä liitosten, saumojen ja 
läpivientien suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi on otettava huomioon se, että ulkoverhouksen 
käyttöikä on ankarammassa rasituksessa tavanomaista lyhyempi ja se joudutaan ehkä uusimaan 
rakennuksen käyttöiän aikana. 
 
5. Yhteenveto 
 

• Rantasijainnin aiheuttama korkeampi säärasitus tulee ottaa huomioon kohdekohtaisesti 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Esimerkiksi Helsingin ranta-alueilla on käynnissä sekä 
suunnitteilla useita alueellisia rakennushankkeita. 

• Kirjallisia ohjeita rakennusten kosteusteknisen toiminnan varmistamiseen on olemassa, ja 
ohjeet tulisi saada käyttöön käytännön rakentamiseen. Käytännössä kosteusteknisen 
toiminnan varmistaminen sisältää sekä suunnitteluvalintoja että huolellisuutta. 

• Case-kohteen tutkimuksissa nousi esille puutteita, jotka vastaavat rakenteiden 
kosteusteknisen suunnittelun ohjeistuksessa tärkeiksi koettuja asioita. 

• Korkealle säärasitukselle alttiiden osien käyttöikä voi olla tavanomaista lyhyempi, jolloin 
ulkoverhous joudutaan uusimaan rakennuksen käyttöiän aikana. 

• Rakennushankkeen aikana tulee tarvittaessa konsultoida rakenteiden 
pitkäaikaiskestävyyden asiantuntijaa. 
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Rakentamisprosessin kosteudenhallinta –  
kosteuslaatuluokka energiatodistuksen rinnalle 
 
Pekka Seppälä 
Oulun rakennusvalvonta 
 
 
Tiivistelmä 
 
Suomen rakennusten korjausvelka on 30 – 50 miljardia euroa. Rakennuskantaa pitäisi korjata 
reilut 1,5 % vuosittain, jotta korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä. Tilastotietojen mukaan 
noin 50 %:ssa asuinnoissa ja 70 %:ssa kouluissa on korjausta edellyttäviä kosteusvaurioita. 
Kansantaloudellisesti on järkevämpää alkaa suunnata kustannuksia rakennuskannan laadun ja 
kosteuden sietokyvyn parantamiseen kuin ongelmista johtuvien seuraamusten jatkuvaan hoitoon. 
 
Kun kosteusongelmia ilmenee, on jossakin vaiheessa hankkeen rakennuttamisessa/ohjauksessa, 
suunnittelussa, rakennustyömaalla tai rakennuksen ylläpidossa tai käytössä tehty virhe, jota ei ole 
huomattu tai asiallisesti hoidettu. Olisi suotavaa omaksua rakentamiseen ns. ”kuivaketjuperiaate”, 
joka on analoginen elintarvikkeiden kylmäketjuajattelulle. Tähän tarpeeseen on artikkelissa 
esitetty kosteuslaatuluokitus. Tavoitteena on määrittää kosteuslaatuluokka vakiintuneiden 
mittausten kuten lämpökuvauksen ja tiiveysmittauksen tuloksista ja täydentää sitä 
suunnitteluratkaisujen ja työmaan kosteuden hallinnan arvioinnilla ja seurannalla sekä 
ilmanvaihdon säädöillä ja mittauksilla. 
 
Kosteuslaatuluokitus energiatodistuksen rinnalla antaa paremman kuvan kohteen 
kokonaislaadusta kuin energiatodistus yksinään. Kosteuslaatuluokituksen laajempi käyttöönotto 
edellyttää jatkotutkimuksia eli arviointiasteikkojen raja-arvojen tarkempaa analyysia ja 
kenttämittauksia. 
 
1. Johdanto 
 
Vietämme lähes koko elämämme rakennetussa ympäristössä. Suurimman osan ajastamme 
oleskelemme sisällä rakennuksissa. Meillä on oikeus olettaa kotien ja koulujen toimivan terveel-
lisinä ja turvallisina niin kauan kuin niitä kodeiksi ja kouluiksi kutsutaan. Suomessa rakennettu 
omaisuus on 75 % kansallisvarallisuudesta. Rakennettuun ympäristöön tehdään vuosittain 60 % 
kaikista Suomen investoinnista. Rakennusten korjausvelka on 30 – 50 miljardia euroa. Rakennus-
kantaa pitäisi korjata reilut 1,5 % vuosittain, jotta korjausvelan kasvu saataisiin pysäytettyä. 
Työterveyslaitoksen tilastotietojen mukaan noin 50 %:ssa asuinnoista on korjausta edellyttäviä 
kosteusvaurioita. Kosteusvauriot ovat selvästi suurin osa-alue vakuutusyhtiöiden korvauksista 
[1]. Vastaavasti 70 %:ssa kouluista on kosteusvaurioita, 50 %:ssa näkyvää hometta ja 25 %:ssa 
homeen hajua. Edellä kuvatut home- ja kosteusongelmien vaikutukset ovat niin laajat, että 
kansantaloudellisesti on järkevämpää alkaa suunnata kustannuksia rakennuskannan laadun ja 
kosteuden sietokyvyn parantamiseen kuin ongelmista johtuvien seuraamusten jatkuvaan hoitoon. 
 
2. Rakennusprosessin kosteudenhallinnan haasteita 
 
Home- ja kosteusongelmien syitä on monia. Kun ongelmia ilmenee, on jossakin vaiheessa 
hankkeen ohjauksessa, suunnittelussa, rakentamisvaiheessa tai rakennuksen ylläpidossa tai 
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käytössä tehty virhe, jota ei ole huomattu tai asiallisesti hoidettu. Tiedon puute, 
ymmärtämättömyys tai väärä asenne rakennusprosessin eri vaiheissa on usein taustasyy. 
Useimmiten syy kosteusvaurioon on monen tekijän summa. 
 
Eräs merkittävä syy kosteus- ja homeongelmien syntymiseen ovat asenteet. Ongelman laajuutta ja 
merkitystä ei ole haluttu ymmärtää. Muutosvastarinta uusia laadukkaampia rakentamistapoja 
vastaan on suuri ja kosteudenhallinnan uudet ja toimivat menettelytavat ohitetaan toteamalla, että 
”näin on aina ennenkin tehty ja niin tehdään nytkin”. Asennemuutoksen pitäisi lähteä erityisesti 
rakennuttajasta, jonka hankkeen tavoiteasettelussa tulisi asettaa kosteudenhallintaan liittyviä 
selkeitä laatumäärityksiä ja omilla keinoillaan huolehtia niiden toteuttamisesta. Kunnallinen 
rakennusvalvonta voi tukea laaturakentamista edellyttämällä lupaehdoissa rakennusprosessin 
hankekohtaista, riittävän kattavaa kosteudenhallintasuunnitelmaa. [2]. 
 
Tässä artikkelissa esitetään eräitä systemaattisia menettelytapoja ja ratkaisuja kosteuden sekä 
kosteusongelman hallintaan ja sitä kautta homevaurion estämiseen. Artikkelissa esitetyt 
perusperiaatteet pohjautuvat Oulun rakennusvalvonnan kehittämään ennakoivaan 
laadunohjaukseen, joka on ollut käytössä vuodesta 2004 lähtien [3], sekä työmaan 
kosteudenhallinnan mallirunkoon vuodelta 2001 [2]. 
 
Artikkelissa tuodaan esille hyvän rakentamiskäytännön ja laadunvarmistuksen keinoja: miten 
mahdolliset kosteusongelmat ja -riskit tunnistetaan ja miten ne hallitaan. Osittain hyödynnetään jo 
olemassa olevaa tietoa, osittain esitetään uusia apuvälineitä. Tarkoituksena on sitoa olemassa 
oleva tieto kattavaan ja selkeään prosessikokonaisuuteen ja luoda kosteuslaatuluokitus, joka 
perustuu yleisesti hyväksyttävään mittausmenetelmään. Kosteuslaatuluokituksen kehittäminen 
alkoi Oulun rakennusvalvonnassa vuonna 2007 lämpökuvaus ja tiiveysmittausten tulosten 
analysoinnin yhteydessä. Vuonna 2011 luokitus julkaistiin RIL 250 julkaisussa.[5].   Tässä 
artikkelissa esitetty kosteuslaatuluokituksen arviointiasteikko on alustava ja vaatii tarkempaa 
mallinnusta, määrittelyä ja kenttämittauksia. 
 
Tavoitteena on luoda selkeä ja kattava kosteuslaatuluokitus energiatodistuksen rinnalle. 
Paremman energiatehokkuuden tavoittelu edellyttää tehokkaampaa kosteusriskien hallintaa. 
 
2.1 Haasteena rakenteet, tekniikka, käyttö ja pilkottu vastuu 
 
Rakennusten kosteusvaurioiden määrä on kasvanut. Parhaimmat rakennuspaikat on rakennettu ja 
tämän vuoksi rakentaminen siirtyy alueille, joissa on epäedulliset kosteusolosuhteet. 
Rakentamisen ohjauksessa ei riittävästi edellytetä rakennuksen ympäristön kosteusteknistä 
suunnittelua. Pintavedet virtaavat rakennukseen päin, kasvit ja läjitetty lumi ovat liian lähellä 
julkisivuja. Rakennusta ja ympäristöä ei suunnitella kokonaisuutena. 
 
Ennen ulkovaippa oli yksiaineinen massiivirakenne. Nykyään rakenteet ovat pääosin ns. 
kerroksellisia, jotka ovat herkempiä suunnittelu-, rakennus- ja käyttövirheille kuin vanhat 
massiivirakenteet. Ilmanvaihtojärjestelmä osataan suunnitella kohtalaisen hyvin, mutta laitteiden 
säätöä ja huoltoa laiminlyödään. Laitteiden käyttöönotto-opastus on puutteellista. Seurauksena on 
satunnaisesti toimiva ilmanvaihto, mistä useasti aiheutuu rakenteisiin kosteusrasitusta. 
 
Ennen taloon kannettiin vesi sisään ämpärillä ja ulos toisella. Sauna oli pihan perällä ja keskellä 
taloa oli massiivinen tulisija, jonka läpi virtasi runsaasti sisäilmaa, ja korvausilma virtasi 
rakenteiden läpi kuivaten rakenteita ja sisäilmaa. Nyt pyykkihuolto, saunominen ym. kosteutta 
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tuottavat toiminta on siirtynyt asuntoon sisälle. Viisihenkisen perheen kuluttama vuotuinen vesi-
määrä on niin suuri, että jos talon viemäri suljettaisiin vuodeksi, niin talo täyttyisi vedellä, siis 
365 000 litraa/vuosi. Jos tästä vesimäärästä edes 1 promille joutuu rakenteisiin, on kosteusvaurio 
todennäköinen. 
 
Rakennushankkeet pilkotaan aina vain useampien osapuolten tehtäviksi, jolloin vastuu hämärtyy. 
Aikataulut tehdään kaiken muun kuin laadukkaan rakentamisen ehdoilla. Rakentamisen 
kustannustehokkuutta on pyritty parantamaan, mutta tämä on valitettavasti liian usein tapahtunut 
laadun ja kosteudenhallinnan kustannuksella. 
 
2.2 Tulevaisuuden talojen haasteet 
 
Ilmastomuutoksen hidastaminen asettaa tulevaisuuden taloille suuria vaatimuksia. Rakentamista 
ohjaavat lait ja määräykset tulevat edellyttämään energiatehokkuutta ja siirtymistä vähitellen jopa 
lähes nollaenergiatasolle sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Uusilla rakennuskonsepteilla ja 
kiinteistön omalla energiatuotannolla on mahdollista päästä lähes nollaenergiatasolle. 
Ensimmäisiä koetaloja on jo rakennettu, mutta rakenteiden kosteusteknisestä toimivuudesta ei ole 
riittävästi kokemusta ja tietoa. Tulevaisuuden talojen toteutus on kosteusteknisesti haastavaa. 
Esim. sisältä tuleva lämpö ei kuivata enää yhtä hyvin ulkopinnassa kostunutta paksua eristettä. 
Ulkovaipan sisäpinnan ilmatiiveyden sekä ulkopuolisen sääsuojauksen merkitys kasvaa, jotta 
rakenne pysyy riittävän kuivana.  
 
Ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan Suomessa tällä vuosisadalla siten, että lämpötila 
nousee, suhteellinen kosteus kasvaa, talvet ovat lauhempi, sademäärät, viistosateet, tuulet ja 
tulvat lisääntyvät, vedenpinta nousee. Nämä kaikki tulevaisuuden muutokset ovat 
kosteudenhallinnan kannalta epäsuotuisia. Rakentamisessa ja talojen ylläpidossa tulee näihin 
asioihin kiinnittää entistä enemmän huomioita. 
 
3. Rakennusprosessin kuivaketju edellyttää yhteistyötä 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä ennakoivalla laadunmäärityksellä luo pohjan hankkeen onnistu-
miselle ja laatutasolle. Tähän tarpeeseen Oulun rakennusvalvonta on kehittänyt pientalon 
ennakoivan laadunohjauksen, jota on käytetty vuodesta 2005 lähtien koko oululaisen pientalo-
rakentamisen ohjauksessa. [3]. Oulussa vastaava ennakoivan ohjauksen käytäntö on otettu 
käyttöön pari vuotta sitten myös suurten rakennushankkeiden suunnittelun aloituskokouksissa. 
 
Olisi suotavaa omaksua rakentamiseen ns. ”kuivaketjuperiaate”, joka on analoginen 
elintarvikkeiden kylmäketjuajattelulle. Rakennuksen kuivaketjusta huolehtiminen tarkoittaa 
käytännössä mm. sitä, että hankkeeseen on sidottu osaavat suunnittelijat, rakentajat ja valvojat, 
hankkeen eri vaiheisiin on varattu riittävästi resursseja ja aikaa toimenpiteille. Asiantuntijat 
voivat hoitaa tehtävänsä laadukkaasti. Suunnittelu ja rakentaminen määräysten vähimmäistasoa ja 
totuttua rakennustapaa noudattaen voi tuottaa toimivan lopputuloksen, mutta epäonnistumisen 
riskit ovat erittäin suuret. 
 
Perusongelma on, että rakennusten rakennusfysikaaliseen toimintaan liittyvät ilmiöt tunnetaan 
puutteellisesti eivätkä sen enempää ammattilaiset kuin käyttäjätkään tunne riittävästi tapoja 
niiden hallitsemiseksi. Rakennusprosessin selkeä riskikohta on vähäinen panostus suunnitteluun 
ja suunnittelun arvostuksen puute. Kosteudenhallinnan kannalta kriittisiä rakenteita ei suunnitella 
riittävän hyvin tai pahimmassa tapauksessa niitä ei suunnitella lainkaan. 
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Ongelmia syntyy myös, kun työmaan sääsuojaus on joko kokonaan laiminlyöty tai hoidettu 
puutteellisesti. Pinnoitettavuusmittaus tehdään väärillä menetelmillä tai mittauksia ei tehdä 
lainkaan vaan luotetaan vanhoihin konsteihin. Rakenteiden pinnoitettavuusvaatimuksia ei 
määritetä oikeilla mittaustavoilla. Kokemuksesta tiedetään, että kuivumisaikojen laiminlyönti 
johtaa melkein väistämättä ongelmiin. 
 
Rakennuksen puutteellinen ilmanvaihto aiheuttaa sisäilmasto-ongelmia. Alimitoitettu ilmanvaihto 
voi nostaa tilojen kosteutta merkittävästi, mikä luo olosuhteet homeille ja rakennepäästöille. 
Sisäilmasto-ongelmaa syntyy myös, jos korvausilma tulee epäpuhtaiden venttiilien tai ulkovaipan 
rakojen kautta. 
 
Ongelmia syntyy myös, kun työmaan rakenteiden ja rakennusmateriaalien sääsuojaus on hoidettu 
puutteellisesti. Pinnoitettavuusmittaus tehdään väärillä menetelmillä tai mittauksia ei tehdä 
lainkaan. Rakenteiden kuivumisaikojen laiminlyönti johtaa melkein väistämättä ongelmiin. 
 
Valmista rakennusta pitää käyttää siinä käyttötarkoituksessa, johon se on suunniteltu, ja sitä pitää 
huoltaa laaditun huoltokirjan ja suunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen kuivaketju saadaan 
pysymään ehjänä koko rakennuksen elinkaaren ajan, kun jokainen osapuoli toimii kosteuden-
hallintasuunnitelman mukaisesti. Kuvassa 1 on esitetty prosessina osapuolten tehtävät ja vastuut. 
 

 
Kuva 1. Kosteudenhallinnan pääkohdat [5]. 
 
Rakentamisprosessin kosteuslaatuketjun mittaaminen tulee perustua heikoimman lenkin 
periaatteeseen. Tältä pohjalta on kehitetty tässä artikkelissa esitetty kosteuslaatuluokitus. 
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Tavoitteena on määrittää kosteuslaatuluokka vakiintuneiden mittausten, kuten lämpökuvauksen ja 
tiiviysmittauksen tulosten perusteella, ja täydentää luokitusta suunnitteluratkaisujen ja työmaan 
kosteuden hallinnan arvioinnilla ja seurannalla sekä ilmanvaihdon säädöillä ja mittauksilla. 
 
Kosteuslaatuluokituksella ja rakennusprosessin kosteudenhallinnalla on vastaavankaltainen 
yhteys kuin energiatodistuksella ja energiaselvityksellä. Kosteuslaatuluokka on tiivistetty todistus 
laajemmasta kokonaisuudesta. Kosteuslaatuluokituksen tuloksen tarkempi analyysi edellyttää 
koko kosteudenhallintasuunnitelmaan ja tehtyihin mittauksiin paneutumista. 
 
3.1 Rakennusprosessin kosteuslaatuluokitus 
 
Suunnitelmien ja toteutustietojen perusteella voidaan määritellä rakennuksen kosteuslaatuluokka 
(A – D). Menettely perustuu seuraaviin laatutekijöihin: 

1. Rakennuksen ilmanpitävyys 
2. Kylmäsiltojen määrä 
3. Rakenteiden kuivumiskyky 
4. Työmaan kosteudenhallinta 
5. Talotekniikan toimivuus. 

 
Rakennuksen ilmanpitävyyden ja kylmäsiltojen määrän arviointiperusteet saadaan ilmatiiviys- ja 
lämpökuvausmittauksesta. Rakenteiden kuivumiskyvyn arvioi rakennesuunnittelija 
materiaalitietojen ja rakenneanalyysien perusteella. Työmaan kosteudenhallinnan laatu arvioidaan 
vastaavan työnjohtajan tai valvojan dokumentoinnin perusteella. Talotekniikan toimivuuden 
arvioi LVI-suunnittelija ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden säätöarvojen ja mittaustulosten 
perusteella käyttäen arviointiperusteena sisäilmaluokituksen mukaisia viitearvoja. 
Pääsuunnittelija kerää eri vastuutahoilta mittaustulokset yhteen, määrittää lopullisen 
kosteuslaatuluokan ja liittää sen rakennuksen käyttöönoton yhteydessä rakennuksen 
dokumentteihin energiaselvityksen/energiatodistuksen rinnalle. Liitteeksi tulee em. tahojen 
allekirjoittamat arvioinnin perusteet. Kokonaisarviointi perustuu ”heikoimman lenkin peri-
aatteeseen”. Esimerkiksi osa-alueiden arviointitulos: A-A-B-A-A-A-D tuottaa lopputuloksen D. 
 
Kosteuslaatuluokituksen kriteerit (asteikkojen raja-arvojen tarkennukset edellyttävät 
mallinnuksia ja kenttämittauksia) [4], [5]: 
 
1) Ilmanpitävyyden, q50 (1/h), arviointiasteikko 
 
<0,6 A, kiitettävä 
0,6- B, erittäin hyvä 
1 - 2 C, hyvä 
2 - 3 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
3 - 4 E, välttävä – riskialtis 
> 4 F, huono – erittäin riskialtis 

 
2) Kylmäsiltojen arviointiasteikko (lämpötilaindeksi TI) 
 
2.1) indeksi seinän ja katon aluelämpötiloille: 
97 … 100 A, kiitettävä 
93 … 96 B, erittäin hyvä 
89 … 92 C, hyvä 
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85 … 88 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
81 … 84 E, välttävä - riskialtis 
≤ 80 F, huono - erittäin riskialtis 

 
2.2) indeksi lattian aluelämpötiloille: 
100 A, kiitettävä 
99 B, erittäin hyvä 
97 … 98 C, hyvä 
95 … 96 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
93 … 94 E, välttävä - riskialtis 
≤ 92 F, huono - erittäin riskialtis 

 
2.3) indeksi pistemäisille vioille: 
93 … 100 A, kiitettävä 
85 … 92 B, erittäin hyvä  
71 … 78 C, hyvä 
69 … 70 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
61 … 68 E, välttävä - riskialtis 
≤ 61 F, huono - erittäin riskialtis 

 
2.4.) lämpötilaindeksi ikkunoiden, ovien ja läpivientien liitoksille ja tiivistepinnoille: 
86 … 100 A, kiitettävä 
80 … 85 B, erittäin hyvä 
74 … 79 C, hyvä 
68 … 73 D, tyydyttävä – lievästi riskialtis 
62 … 67 E, välttävä – riskialtis 
≤ 61 F, huono – erittäin riskialtis 

 
3) Rakenteiden kuivumiskyky 
 
A – B kiitettävä – erittäin hyvä, kun rakenteen kuivumiskausi alkaa viimeistään 

huhtikuussa, päättyy aikaisintaan syyskuussa ja rakenteen kosteuspitoisuus on 
vuodesta toiseen laskeva. 

E – F välttävä - huono (erittäin riskialtis), kun rakenteen kuivuminen alkaa 
kesäkuussa, päättyy elokuussa ja rakenteen kosteuspitoisuus ei ole vuodesta 
toiseen laskeva 

 
4) Työmaan kosteuden hallinta: 
 
A Kiitettävä, kun rakennus tehdään sääsuojassa (telttarakenne tai oma 

kattorakenne). Rakennusmateriaalit on sääsuojattu irti maasta ja tuuletus toimii. 
Betonirakenteiden kuivumisaika-arviot ja pinnoitettavuusmittaukset tehdään. 

B Erittäin hyvä, kun rakenteet ja rakennusmateriaalit sääsuojataan erillisillä 
peitteillä aina kun työt sen sallivat. Käytetyt rakennusmateriaalit eivät vaurioidu 
kastuessa (esim. kivirakenteet, tiilet). Kastuneet rakennusmateriaalit kuivataan 
ja varmistetaan mittauksin niiden kelpoisuus. 

C Hyvä, kun rakenteet ja rakennusmateriaalit sääsuojataan erillisillä peitteillä aina 
kun työt sen sallivat. Kastuneet vaurioherkät rakennusmateriaalit vaihdetaan, 
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esim. kartonkipintaiset kipsilevyt ja vettyneet lämmöneristeet. 
D Tyydyttävä (lievästi riskialtis), kun rakenteet ja rakennusmateriaalit 

sääsuojataan erillisillä peitteillä aina kun työt sen sallivat. Kastuneet 
rakennusmateriaalit vain kuivataan, vaikka rakenteessa on materiaaleja, joiden 
ominaisuudet muuttuvat kastuessa. 

E – F Välttävä – huono (erittäin riskialtis), kun rakenteita ja materiaaleja ei sääsuojata 
ja kastuneita materiaaleja ei vaihdeta eikä kuivata. 

 
5) Ilmanvaihdon hallinta: 
 
A – B Kiitettävä – erittäin hyvä, kun ilmanvaihdon suunnitelmissa on huomioitu 

ulkovaipan hyvä ilmanpitävyys. Ilmanvaihto suunnitellaan siten, ettei sisätilaan 
synny yli 5 Pa alipainetta eikä ylipainetta. Ilmanvaihdon käyttöönoton säädössä 
on tarkistettu ilmamäärien lisäksi ulko- ja sisäilman paine-ero, jonka pitää olla 
sisällä alipaineinen 2 … 5 Pa. 

E – F Välttävä - huono (erittäin riskialtis), kun ilmanvaihto on suunniteltu siten, että 2 
… 5 Pa paine-eron saavuttaminen suunnitelluilla ilmamäärillä ei toteudu. 
Ilmanvaihtoa ei säädetä ennen käyttöönottoa tai ilmanvaihto säädetään yli 5 Pa 
alipaineiseksi tai ylipaineiseksi sisäilman suhteen. 

 
4. Yhteenveto 
 
Rakentamisen kosteudenhallinta ymmärretään usein pelkästään työmaan sääsuojauksena. On 
kuitenkin erittäin tärkeää, että kosteudenhallinta koskee koko rakennusprosessia: 
rakennuttamista/tilaamista, suunnittelua, työmaatoteutusta, valvontaa ja dokumentointia. Näin 
luodaan kiinteistön ylläpidolle ja käytölle hyvät toimintaedellytykset. Kiinteistön ylläpidon 
tavoitteena on pitää rakennus ja lähiympäristö teknisesti ja toiminnallisesti hyvällä tasolla. Lisäksi 
tavoitteena tulee olla kiinteistön energiankulutuksen optimointi, kiinteistön kunnon ja arvon 
säilyminen sekä erityisesti kosteusvaurioiden ja sitä kautta homeongelmien estäminen. 
 
Haasteena on rakennusten laatutason määrittäminen, suunnittelu ja työmaatoteutus. Lisähaasteita 
aiheuttavat ilmastonmuutos, päästövähennystavoitteet, uudet rakennusmateriaalit ja rakennusten 
käyttötottumusten muutokset. Tulevaisuuden muutospaineena on kokonaislaadun hallinta. 
Onnistunutta lopputulosta edistää osaltaan nykymuotoisen energiatodistuksen rinnalle kehitettävä 
kosteuslaatuluokitus, jonka määrittämiseen jo nyt on käytettävissä mittaus- ja 
analyysimenetelmät. Kosteuslaatuluokituksen laajempi käyttöönotto edellyttää jatkotutkimuksia 
eli arviointiasteikkojen tarkempaa analyysia ja kenttämittauksia. 
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Miksi hyvät kosteudenhallintakäytännöt eivät aina kelpaa? 
Opetuksia käytännön rakentamisesta 
 
Juha Komonen 
Vahanen Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Rakennustyömaan kosteudenhallinnan tulee olla osa työmaan tuotannonsuunnittelua. Aina ei näin 
ole. Tietoisuus rakentamisaikaisen kosteudenhallinnan puutteista on lisääntynyt, mikä 
sisäilmaselvitysten ja terveydellisten seikkojen siivittämänä on viime aikoina noussut myös 
sanomalehtien sivuille ja kaikkien tietoisuuteen. Käytännössä rakennushankkeiden laadun- ja 
kosteudenhallinta vaihtelee paljon. Mistä sitten tunnistaa kosteudenhallinnan kannalta 
onnistuneen rakennushankkeen? Tässä artikkelissa esitetään käytännön kohteissa toimiviksi 
havaittuja kosteudenhallintakäytäntöjä. Teemoina nostetaan esiin betonirakenteiden riittävän 
kuivumisen arviointi ja todentaminen sekä käytännön työmailla kehitettyjä puolivalmiiden 
rakenteiden työnaikaisia suojausratkaisuja ja -toimenpiteitä. Ainakin työmailla jatkuvasti 
esiintyvät ja toistuvat puutteet tulisi korjata. On kaikkien etu, että työmaiden hyvät 
kosteudenhallintakäytännöt leviävät. 
 
1. Johdanto 
 
Nykyaikaisen rakennushankkeen tuloksena pitää syntyä terveellinen ja energiatehokas rakennus, 
jonka ulkovaipan ulkopinta on kosteusteknisesti toimiva ja ulkovaipan sisäkuori on ilmatiivis. 
Rakennuksen rakenteiden, erityisesti ulkovaippa- ja märkätilarakenteiden, tulee olla vikasietoisia 
ja kuivumiskykyisiä. Tämä edellyttää tarkkaa rakennusfysiikan huomioon ottamista hankkeen 
suunnittelussa, rakentamisessa ja käytön aikana. Hyvä lopputuote edellyttää kuivaa tai ainakin 
riittävän kuivaa rakentamista eli hyvää kosteudenhallintaa. Oman lisänsä monimutkaisen 
lopputuotteen toimivuuteen tuovat jatkuvasti teknistyvät materiaalit, koko ajan kehitettävät uudet 
ratkaisut, uusiutuvat viranomaisohjeet ja muuttuvat ilmasto-olosuhteet. Kosteudenhallinnan 
epäonnistuessa syntyvät ongelmat ovat vakavia, sillä ne voivat olla ihmisten terveydelle 
vaarallisia [1]. 
 
Tässä artikkelissa esitetään toimivia kosteudenhallintakäytäntöjä sekä annetaan ohjeita 
betonilattioiden päällystettävyyden arvioinnin käytännön laadunvarmistustoimenpiteisiin. 
Betonirakenteiden päällystettävyyden arviointiprosessin laiminlyönti on yksi useimpia 
riitaselvityksiä aiheuttava tekijä rakennushankkeissa. Betonilattioiden asianmukaisella 
kosteudenhallinnalla ja hyvällä dokumentoinnilla voidaan välttää betonilattioiden liiallisesta 
kosteudesta aiheutuvat sisäilmaongelmaepäilyt ja -selvitystoimenpiteet, joita esitellään toisaalla 
tässä julkaisussa [2]. 
 
2. Kosteudenhallintaprosessi 
 
Rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessi on monisyinen ja edellyttää yleensä toimenpiteitä 
suunnittelun, rakentamisen ja käytön aikana kaikilta hankkeen osapuolilta [1]. 
Kosteudenhallintaprosessi voidaan pelkistää toimenpiteiksi, joilla osaltaan varmistetaan kohteen 
tavoitteiden mukainen laatu, käytönaikainen terveellisyys ja pitkäikäisyys. 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 225



 
Vahanen Oy on toiminut rakennuttajien ja urakoitsijoiden tilaamana sekä viranomaisten 
edellyttämänä kosteudenhallinnan asiantuntijana rakennushankkeiden kaikissa vaiheissa hyvinkin 
moninaisissa hankkeissa. Näissä tehtävissä on kertynyt runsaasti kokemuksia työmaiden 
kosteudenhallintamenettelyistä. Rakennushankkeiden laadun- ja kosteudenhallinta vaihtelee 
rakennushankkeissa suuresti. Joskus tehdään kaikki mahdollinen ja välillä ei alkeellisintakaan 
suojaamista (kuvat 1 ja 2). 
 

 
Kuva 1. Kosteudenhallinnan laiminlyönnin seurauksena ontelolaataston pinnalle kertynyt vesi 
kulkeutuu julkisivueristeeseen. 
 

 
Kuva 2. Kosteudenhallinnan asianmukaiset toimenpiteet estävät julkisivueristeiden kastumisen 
elementtirakentamisessa. Saumatun ontelolaataston reunoille on liimattu kermikaista, jonka 
ulkoseinän puoleisen reunan alle, lähelle kaidetta, on asennettu vastakaadoksi koolinki 
vedenohjausta varten. Lisäksi julkisivueristeet on suojattu pressuilla. 
 
2.1 Kosteudenhallintasuunnitelma 
 
Kosteudenhallintasuunnitelman tavoitteena on ohjata työmaata kohteen toteuttamiseksi niin, että 
rakenteet kuivuvat suunnitellussa aikataulussa ja mahdolliset työmaa-aikaiset kosteusvauriot 
voidaan minimoida. 
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Kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan ennen rakennustöiden aloitusta ja siinä mm. arvioidaan 
kosteusriskejä, jotka saattavat aktivoitua rakentamisen eri vaiheissa. Kosteudenhallinta 
räätälöidään tapaus- ja tuotantomenetelmäkohtaisesti, sillä paikallavalurakentaminen ja 
elementtitekniikka joko uudis- tai korjauskohteessa asettavat kosteudenhallinnalle eri 
lähtökohdat. Kosteudenhallintasuunnitelmaa myös tulee täydentää tarvittavilta osiltaan 
rakennustöiden aikana. 
 
Suunnitelmassa käydään systemaattisesti läpi kosteusteknisesti kriittiset rakenteet ja rakennusosat 
niin rakennusfysikaalisen toimivuuden, aikataulun, urakkarajapintojen, ja työnaikaisen 
suojauksen kannalta. On erittäin tärkeää, että kosteudenhallintariskit 1) kartoitetaan, 2) 
tiedostetaan, 3) kirjataan ylös näkyville ja niihin mietitään 4) torjunta- sekä 5) 
korjaustoimenpiteet etukäteen. 
 
Kosteudenhallintasuunnitelmassa käydään läpi mm. betonirakenteiden kuivumisen varmistus 
käyttäen hyväksi uusien valettujen betonilattiarakenteiden kuivumisaika-arvioita. Niiden pohjalta 
laaditaan toimenpide-ehdotuksia, jotta uudet rakenteet kuivuvat suunnitellussa aikataulussa ilman 
aikatauluviivytyksiä. Suunnitelman tulee sisältää kosteusmittaussuunnitelma 
mittaustapamenetelmineen, sillä rakenteiden työnaikaiset kosteusolosuhteet tulee aina selvittää 
luotettavasti ja dokumentoida hyvin. Se on kaikkien etu. Kosteusmittausten dokumentointitapa on 
esitetty mm. RT-kortissa RT 14-10984, Betonin suhteellisen kosteuden mittaus [3]. 
 
Valitettavan usein kosteudenhallinnan konsultin tarkastettavaksi tulee suunnitelmia, jotka ovat 
puutteellisia ja tehty varsin yleisellä tasolla. Tarkastetuissa suunnitelmissa ei yleensä oteta 
huomioon erilaisten rakennusten omia erikoiskysymyksiä, ja niistä puuttuvat varsinkin työmaan 
olosuhteiden hallintaan – suojaukseen ja kuivattamiseen – liittyvät tarkat suunnitelmat ja ohjeet. 
Tarkastetuista kosteudenhallintasuunnitelmista puuttuu usein myös kosteudenmittaussuunnitelma. 
 
Kosteusmittaussuunnitelmassa tulee esittää ja suunnitella se, mitä, mistä ja miten mitataan. Ei 
ainoastaan betonilattioiden, vaan myös kastuneiden lämmöneristeiden kosteus todetaan 
kosteusmittauksilla. Tarvittaessa rakenteet kuivatetaan tai turmeltuneet materiaalit vaihdetaan. 
 
2.2 Onnistuneet ja toimivat kosteudenhallintatoimenpiteet 
 
2.2.1 Ulkoseinä- ja runkorakenteiden sääsuojaus  
 
Yhä paraneva sääsuojatekniikka mahdollistaa jo suurien kohteiden huputtamisen ja kuivana 
rakentamisen. Elementtirakentamisessa rakennusosien nostot rajoittavat kattavan sääsuojan 
käyttöä, jolloin työmaan kosteudenhallinta tehdään tuotantoprosessin ehdoilla ja ongelmat 
ratkaistaan kohdekohtaisesti rakennusrungon noustessa. Elementtirakenteisen rungon nostossa 
ongelmia aiheuttavat yleensä ylimpien kerrosten vesitiiviyden puute, valumavedenohjaus, 
puolivalmiiden rakenteiden kastuminen sekä elementtionkaloihin ja -eristeisiin valuva ja jäävä 
vesi. Ratkaisuna käytetään vedenohjaus- tai padotusmenetelmiä, joiden keräämänä kerroksiin 
kertyvä vesi (kuva 3) joko poistetaan suoraan rakennuksen viemäverkostoon tai ohjataan 
väliaikaisella viemäröinnillä rakennuksen ulkopuolelle. Vähäiset vesimäärät poistetaan 
kerroksista vesi-imureilla. 
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Kuva 3. Yläpohjan onnistunut kosteudenhallinta kermeillä estää taustalla näkyvän seinäeristeen 
kastumisen ja veden valumisen alapuolisiin rakenteisiin. 
 
Ontelolaattojen onteloihin voi havaintojen perusteella jäädä vettä yllättäviin paikkoihin. Jos 
ontelojen vedenpoistoreiät täyttyvät saumavaluista, vedenpoistoreiät tulee porata uudestaan. 
Yleisohjeena ongelmakohtiin tulee porata vedenpoistoreikiä 15 sentin välein. Myös 
ontelopiirustukset tulee muistaa tarkastaa, sillä ulko- ja väliseiniin liittyvissä onteloissa on 
varauksia tiheässä. Varausten väleihin tulee myös porata vedenpoistoreikiä. Märkätilojen 
kohdalla yleisesti sijaitsevien kololaattojen ontelot kannattaa aina tarkastaa hyvin, sillä kololaatan 
kohdalla ollut vesi siirtyy herkästi onteloon, jää sinne tai valuu eteenpäin esimerkiksi 
julkisivurakenteeseen. 
 
Paikallavalurakentamisessa ylimmän kerroksen vesitiiviys on helpommin saavutettavissa, mutta 
esimerkiksi työnaikaisen sadevesiviemäröinnin ennakkosuunnittelu ja julkisivueristeiden sekä 
julkisivuaukkojen väliaikainen sääsuojaus edellyttää samankaltaisia vedenohjaustoimenpiteitä 
kuin elementtirakentamisessa. 
 
2.2.2 Kipsilevyväliseinien suojaus 
 
Rakentamisprosessissa eri työvaiheita limitetään aikataulusyistä. Usein väliseinätöitä tehdään 
alimmissa kerroksissa, vaikka rakennuksen runkoa yhä nostetaan ja ylin kerros tai vesikatto ei ole 
vedenpitävä. Varsinkin toimistokohteissa kattoon asennetaan väliseinälinjojen metalliset 
rankarakenteet varhain ja yleensä nämä ns. kipsilevyotsat myös levytetään. Levyt kastuvat usein 
vuotovesistä, jolloin ne tulee vaihtaa. Suojaustoimenpiteenä rankarakenteen yläpuolelle 
asennetaan muovikalvo, joka ohjaa valumisveden kipsilevyn ohi (kuva 4). 
 
Usein kipsilevyväliseinät tai julkisivukipsilevyt asennetaan ennen lattian tasoitustyötä. 
Tasoitustyön aikana tasoitekerroksen kosteus siirtyy nopeasti kipsilevyn alareunaan ja 
seinäeristeeseen. Kipsilevyn kartonkimateriaali vaurioituu kosteudesta herkästi. Jos epäillään 
vaurioita, niin lattiatasoitepinnan alapuolelle jääneiden kipsilevyjen alareunasta irrotetaan 
kipsilevypaloja, jotka tarkastetaan aistinvaraisesti. Jos levyissä näkyy kastumisjälkiä, 
kipsilevypalat tulee lähettää tarkempaan mikrobitutkimukseen tai yleensä seinän alareuna tulee 
uusia 30 cm korkeuteen. Vaurioituminen voidaan estää suojaamalla ja ympäröimällä 
väliseinärakenteen alaosa esimerkiksi vedeneristysjärjestelmällä (lattiaan ja seinään tartunta-aine 
+ nauha + vedeneriste) jalkalistakorkeuteen asti. Vedeneriste muodostaa väliseinien ja muiden 
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suojattavien rakenteiden alareunaan tai ympärille saumattoman yhtenäisen vedenpitävän suojan. 
Tarvittaessa tehdään kaksi levityskertaa. 
 

 
Kuva 4. Väliseinäasennustyö suojataan muovikalvolla rungon noustessa. 
 
2.3 Systemaattinen betonirakenteiden kuivumisen seuranta ja onnistunut päällystäminen 

kireissäkin aikatauluissa 
 
Rakennusten betonilattiatyypit asettavat kosteudenhallinnalle ja kosteusmittauksille haasteita. 
Kohteissa voi olla maanvaraisia, lämmitysputkistoilla varustettuja, paksujen välipohjatäyttöjen 
päälle valettavia, ohuiden lämmöneristekerrosten päälle valettavia ns. ”kelluvia” tai tavanomaisia 
pintabetonilattioita sekä näiden yhdistelmiä. Asiallisessa kosteudenhallinnassa jokaisen peittyvän 
kerroksen kosteustila tulee selvittää luotettavasti ennen seuraavan kerroksen asentamista. 
Esimerkiksi kerroksellisten lattioiden kantavan betonirakenteen pinnan tulee olla riittävän kuiva 
ennen eristekerroksen asentamista ja pintabetonilaatan valua. Pintabetonilaatan tulee taas kuivua 
riittävästi ennen lattiapäällysteen asentamista. Näin samasta lattiakohdasta tarvitaan useita 
kosteusmittauksia. Yleensä ja vallitsevan ohjeistuksen mukaisesti betonilattiarakenteet mitataan 
kahdelta syvyydeltä, mutta tarvittaessa ne voidaan mitata kolmelta ja usein neljältäkin syvyydeltä, 
jolloin rakenteen kosteusjakauma selviää tavanomaista tarkemmin. 
 
2.3.1 Päällystysmateriaalien sallitut kosteusraja-arvot 
 
Lattia- ja seinärakenteiden tulee kuivua ennen päällystämistä kunkin päällystemateriaalin 
edellyttämän kosteusraja-arvon alapuolelle. Esimerkiksi betonin suhteellinen kosteuspitoisuus 
muovimaton alla saa olla päällystyshetkellä arviointisyvyydellä enintään 85 % RH ja betonin 
ja/tai sen tasoitteen pinnassa sekä 1 – 3 cm syvyydellä enintään 75 % RH viimeisenkin 
tasoituksen jälkeen. Kohteen lattiapäällysteet tulee kartoittaa, ja päällysteille asetetut sallitut 
enimmäiskosteuspitoisuusarvot tulee listata ja tarkastaa esimerkiksi materiaalitoimittajilta tai 
Betonirakenteiden päällystämisen ohjeista [4]. 
 
Rakenteiden päällystettävyyspäätöksiä (raja-arvot yms.) voidaan lisäksi arvioida tapauskohtaisesti 
materiaalivalmistajan kanssa, rakentajan ja rakennuttajan kanssa sopimisella perustelluin syin tai 
muuhun parempaan, tarkempaan tietoon perustuen [4]. Tarkemmat raja-arvot tulee perustella, jos 
ne poikkeavat urakka-asiakirjoissa määritellyistä raja-arvoista. Tarkemmassa 
rakennusfysikaalisessa analyysissä huomioidaan mm. päällysteen vesihöyrynläpäisevyys. 
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Kuivien tilojen laatoituksessa betonirakenteiden pintarakennejärjestelmän (kiinnityslaasti + 
laatoitus) tulee kyetä vastaanottamaan betonissa päällystyksen jälkeen tapahtuva kutistuminen. 
Päällystämisen jälkeen tapahtuvan kutistumisen suuruutta voidaan arvioida Betonirakenteiden 
päällystämisen ohjeista [4]. 
 
2.3.2 Betonilattiarakenteiden kuivumisaika-arviot ja aikataulutarkastus 
 
Betonilattiarakenteiden kuivumisaika voidaan arvioida esimerkiksi Betoniyhdistyksen 
laskentaohjelmalla BY1021. Laskentaohjelmassa käytettävät muuttujaparametrit ovat: 
betonirakenteen paksuus, tavoitekosteus, betonimassan vesi-sideainesuhde, alustarakenteen 
kosteus, jälkihoito ja kuivumisolosuhteet. Laskentaohjelma arvioi jälkihoidon jälkeen tarvittavan 
kuivumisajan viikkoina. 
 
Kuivumisaika-arviot ovat laskennallisia, kokeisiin perustuvia suuntaa-antavia arvioita, joista 
kohteessa toteutuvat kuivumisajat saattavat poiketa. Betonirakenteiden todellinen kuivumisaika 
alkaa viimeistään lämmön päälle saamisesta, jälkihoidon lopetuksesta tai siitä, kun rakenne ei 
enää kastu. Todellinen arvio rakenteiden kosteustilasta ja päällystettävyydestä saadaan vain 
rakennekosteusmittausten perusteella. 
 
Betonirakenteen laskettua kuivumisaikaa verrataan kohteen aikataulussa kuivumiseen varattuun 
aikaan (betonivalujen valmistumisesta mattotöiden suoritukseen) ja tarkastetaan onko 
kuivumisella riittävästi aikaa. Jos työmaan aikataulu on käytössä olevien aikataulu- ja 
laskentatietojen valossa realistinen, saadaan käytetyistä laskentaparametreista rakennustyömaan 
kuivumisolosuhdevaatimukset (T ja RH). Jos laskettu kuivumisaika on aikataulussa olevaa 
pitempi, tulee betonin koostumusta muuttaa tai kuivumisolosuhteita parantaa. Käytettyä 
betonilaatua muuttamalla rakenteiden kuivumisaika lyhenee merkittävästi. 
 
Kuivumisaikojen riittävyys tulee aina tarkistaa myös työmailla todellisuudessa vallitsevissa, 
yleensä huonoissa kuivumisolosuhteissa. Kireissä aikataulutilanteissa on kannattavaa osoittaa, 
että valittu betonilaatu ehtii kuivua myös huonommissa olosuhteissa. 
 
2.3.3 Työmaan olosuhdeseuranta 
 
Betonilattioiden kuivumisaika-arvioista saadaan kuivumisolosuhdetiedot eli rakennusaikaisen 
sisäilman tavoitearvot. Kohteissa tulee aina suorittaa sisäilman mittauksia, joilla varmistetaan, 
että sisäilman kuivumisolosuhteet (lämpötila ja suhteellinen kosteus) ovat riittävän hyvät 
rakenteiden kuivumiselle ja mahdollisesti tarvittaviin olosuhde parannuksiin osataan ryhtyä 
ajoissa. 
 
2.3.4 Betonirakenteiden kosteusmittaukset ja päällystettävyys 
 
Rakenteiden kosteusmittaukset suoritetaan sopivalla otannalla niin laajasti, että kaikkien 
pinnoitettavien rakenteiden riittävästä kuivumisesta voidaan olla varmoja. Kohteessa suoritettavat 
kosteusmittaukset voidaan jakaa lähtötasomittauksiin, seurantamittauksiin ja päällysteiden 
asennettavuusmittauksiin. Betonin suhteellisen kosteuden mittausmenetelmät esitetään RT-
kortissa RT 14-10984 [3].  
 
Lähtötasomittaukset voidaan suorittaa, kun kohteen tai sen osan vesikatto on valmis tai jollain 
muulla tavalla voidaan varmistua siitä, ettei seurattava rakenne enää kastu. Seurantamittauksia 
suoritetaan 2 – 6 viikon välein ja niillä varmistetaan rakenteiden hallituttu kuivuminen sekä 
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työmaan aikataulussa pysyminen. Saatavien kosteusmittaustulosten perusteella ohjeistetaan 
jatkotoimenpiteitä, joita voivat olla esimerkiksi rakenteen kuivumisolosuhteiden parantaminen, 
radikaalimpi kuivumisen nopeuttaminen, vaihtoehtoisten ratkaisujen haku tai päällystyksen 
aloittaminen. Seurantamittausten laajuus tarkentuu työn edetessä. 
 
Työmaaolosuhteet ja työmaan kastuneet alueet tulee kirjata muistiin ja kastuneista alueista ja 
rakenteista laaditaan kartta. Näihin kohtiin kohdistetaan tarkistusmittauksia ja varsinaiset 
päällystettävyysmittaukset kohdistetaan aina tiedossa oleviin viimeisimmäksi kastuneisiin 
lattiakohtiin. Lattioiden päällystyslupa annetaan näiden kosteusmittausten perusteella. Varsinaiset 
päällystettävyysmittaukset suoritetaan tilanteesta riippuen 0 – 2 viikkoa ennen rakenteiden aiottua 
vedeneristämistä, päällystystä tai pinnoitusta. Kaikki lattianpäällysteet tulee asentaa lämpötilassa, 
joka on mahdollisimman lähellä tulevia normaaleja rakenteiden käyttölämpötiloja. Lisäksi tulee 
varmistaa, että viimeisetkin tasoitteet ehtivät varmasti kuivumaan riittävästi ennen päällystystä ja 
että rakenteen pintaan ei tuoda liiman mukana liikaa kosteutta. 
 
Betonilattioiden kosteudenhallinta on hyvä keskittää yhdelle taholle, joka kosteusmittausten 
perusteella myöntää huonetilakohtaiset päällystys- ja pinnoitusluvat. Selkein tapa on värittää 
päällystyslupa kerrospohjaan huonetilakohtaisesti. 
 
Useat toistuvat kosteusmittaukset voi esittää graafisesti, mikä konkretisoi rakenteen tilan ja 
kuivumishistorian. Toisinaan rakenteen toimivuus varmennetaan tarkastusmittauksella rakenteen 
päällystämisen jälkeen. Kuvan 5 esimerkissä ontelolaattavälipohjan päällä olevan 80 mm 
pintabetonilaatan päällystyskelpoisuus, kuivumien ja kosteusprofiili on selvitetty mittaamalla 
betonilaatan kosteuspitoisuus neljällä syvyydellä 28.6.2012. Ennen lattiapäällystystä tehty mittaus 
osoittaa, että lattian pintaosan suhteellinen kosteuspitoisuuden (RH) on 57 % ja lattian 
kosteuspitoisuus kasvaa syvemmälle mentäessä ja saavuttaa arvon 84 % 7 cm:n syvyydessä. 
Lattiarakenteen toimivuus tarkastettiin neljän kuukauden kuluttua päällystyksestä 16.10.2012. 
Päällystämisen jälkeen saatu kosteusmittaustulos osoittaa lattian kosteuspitoisuuden 
tasaantuneen. Pintaosan kosteuspitoisuus on noussut lähelle arvosteluraja-arvoa A eli 
lattiarakenne toimii suunnitellusti. 
 

 
Kuva 5. Betonilattian päällystyskelpoisuuden varmistus. 
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2.4 Kosteudenhallinnan organisointi 
 
Työmaalle tulee nimetä riittävät toimi- ja ajankäyttövaltuudet saava kosteusvastaava, jonka 
vastuulla ovat kaikki kohteen kosteudenhallintatoimenpiteet. Tällöin kosteudenhallintaan ei jää 
rakennusvaihe-, urakkaraja- tai organisaatioperäisiä rajapintoja. Kosteusvastaava dokumentoi 
kosteudenhallintahavaintoja säännöllisesti. Hän esimerkiksi pitää kosteudenhallintapäiväkirjaa ja 
mm. merkitsee ylös kastuneet alueet pohjapiirustuksiin tai huonetilakortteihin eli pitää yllä ns. 
”lammikkolistaa”. 
 
Rakennustyömaan kosteudenhallinnan on havaittu tehostuvan merkittävästi säännöllisissä, 
esimerkiksi kuukauden välein pidettävissä kosteudenhallintapalavereissa, joissa käsitellään 
pelkästään kosteudenhallinta-asioita. 
 
3. Yhteenveto 
 
Artikkeliin on koottu työmaan kosteudenhallintatoimenpiteitä, joiden suhteen työmailla havaitaan 
jatkuvasti puutteita. Teemoina nostetaan esiin betonirakenteiden kuivumisen arviointi ja -
todentaminen sekä puolivalmiiden rakenteiden työnaikaisia suojausratkaisuja, joilla osaltaan 
voidaan varmistaa valmiiden rakenteiden turvallisuus ja käytöaikainen terveellisyys. Ainakin 
nämä käsitellyt toimenpiteet tulisi saada työmailla kuntoon välittömästi, kunnes 
sääsuojaustekniikka mahdollistaa kuivan rakentamisen. 
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Valtion tukemien homekorjaushankkeiden arviointi, osa 1 
 
Paavo Kero, Jommi Suonketo ja Juha Vinha 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Tutkimuksessa pyrittiin löytämään syitä korjausten epäonnistumiseen seuraamalla viittä kuntien 
omistuksessa olevan kohteen kosteus- ja homekorjausprosessia. Tutkimuksessa tarkasteltiin 
kosteus- ja homeongelmien havaitsemista, kohteiden priorisointia, suunnittelua, korjaustyötä, 
tiedottamista, valvontaa ja seurantaa. 
 
Työssä havaittiin, että puutteellisesti järjestetty kiinteistönpito voi edesauttaa kosteus- ja 
homeongelmien syntymistä ja vaikeuttaa niiden selvittämistä. Havaittuihin ongelmiin tulisi 
puuttua nopeasti ja vaurioiden aiheuttaja tulisi selvittää viivästyksettä. Kiinteistön omistamiseen 
ja hoitoon liittyvien toimintojen hajauttaminen eri yksiköiden välille voi kuitenkin viivästyttää 
selvityksien käynnistämistä. Korjausmäärärahojen puuttuminen voi puolestaan vaikeuttaa 
vaurioiden selvittämistä ja korjaamista. 
 
Tutkimuksen jatkohankkeena kehitettiin korjaushankkeille arviointi- ja seurantalomake (KAS-
lomake). Nelisivuinen excel-lomake pyrkii keräämään oleellisen tiedon korjauskohteen 
alkutilanteesta, suunnitelluista toimenpiteistä, kustannuksista sekä tilanteesta korjauksen jälkeen. 
 
1. Johdanto 
 
Kosteus- ja homevauriot sekä niiden aiheuttamat ongelmat ovat Suomessa hyvin yleisiä. Yli 
puolessa Suomen koulurakennuksista on arvioitu esiintyvän lieviä kosteusvaurioita [1]. 
Päiväkodeissa lieviä tai vakavia kosteusvaurioita on arvioitu esiintyvän noin 60 prosentissa 
rakennuksista [2, s. 57–62]. Välitöntä korjaustarvetta arvioidaan olevan 15 prosentissa ja 
lisäselvitystarvetta kaikkiaan 22 prosentissa kaikista sairaaloiden tiloista [3, s. 33]. 
 
Tutkimuksessa pyrittiin hahmottamaan koko home- ja kosteusvauriokorjausprosessin tyypillinen 
kulku kuntien kiinteistöissä sekä löytämään kosteusvauriokorjaushankkeesta ne kohdat, joissa 
tehtyjen väärien päätösten vuoksi korjaus yleisimmin epäonnistuu. Työssä käytetyt tiedot 
kerättiin pääosin seuraamalla viittä case-kohdetta, joissa tehtiin home- ja 
kosteusvauriokorjauksia. Kohteet valittiin Etelä-Suomen aluehallintovirastolta korjausavustusta 
saaneiden kohteiden joukosta. Kohteina olivat sairaala, hoitokeskus, kaksi päiväkotia ja koulu. 
Kohteiden bruttopinta-alat ovat 800 – 11 000 bruttoneliömetriä. 
 
2. Kiinteistön hallinta 
 
Kuntaorganisaatiossa tilojen käyttö ja omistus on tavallisesti eriytetty erillisiksi tulosyksiköiksi. 
Kuntien omistamien rakennusten kiinteistönpidosta vastaa tyypillisesti sama yksikkö, joka 
yleensä vastaa myös kiinteistöjen omistuksesta. Tilojen käyttäjäorganisaatio, kuten terveys- tai 
koulutustoimi, vuokraa tarvitsemansa tilat kiinteistöyksiköltä ja maksaa tilojen käytöstä niin 
sanottua sisäistä vuokraa. Tyypillisesti sisäinen vuokra koostuu pääomakustannuksista ja 
ylläpitokustannuksista. Pääomakustannuksiin kuuluvat sidotun pääoman korko, tontin vuokra 
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sekä kiinteistöstä tehtävät poistot. Ylläpitokustannukset sisältävät kiinteistön hoidon ja ylläpidon 
kustannukset sekä energiakustannukset. [4, s. 28–44]. 
 
Kiinteistöjohtaminen on kiinteistön omistamiseen liittyvää monitahoista toimintaa, jossa pyritään 
optimoimaan kiinteistön omistamiseen ja käyttöön liittyviä ominaisuuksia. Jotta kaikista 
kiinteistöjohtamiseen liittyvistä tehtävistä pystytään vastaamaan, tarvitaan useiden eri 
ammattialojen yhteistyötä. Kuntien kiinteistöjohtaminen ei periaatteessa pyri saavuttamaan 
voittoa kiinteistön omistamisesta, vaan se keskittyy lähinnä saavuttamaan tietyn palvelutason 
minimikustannuksin. Tähän liittyy myös kiinteistön tekninen optimointi. [5, s. 21]. 
Kiinteistönomistusta ei kuitenkaan ole syytä pitää itseisarvona, vaan myös tilojen vuokraamista 
tulee tarkastella pohdittaessa kannattavinta tilanhankintatapaa. 
 
Toiminnallisesti vanhentuneissa tai epäkunnossa olevissa tiloissa toimiminen ei ole kunnalle 
kannattavaa. Kuntien kiinteistöjen taloudellista ja teknistä optimointia tehdään yleensä pelkästään 
kohdekohtaisesti. Yhden rakennuksen tarkastelu on kuitenkin liian rajattu näkökulma, ja 
optimointia tulisikin tehdä aina suuremmassa mittakaavassa. Kannattavinta olisi tarkastella 
useiden rakennusten muodostamaa kokonaisuutta ja pohtia toimintojen tarvitsemien tilojen 
edullisimmat hankintatavat. [6]. Kuntien omistamien rakennusten arvo on erittäin suuri; onkin 
erittäin tärkeää, että tästä omaisuudesta pidetään huolta ja sen arvo pyritään säilyttämään. 
 
3. Korjaushankkeen suunnittelu 
 
Korjauskohteissa rakennushankkeen tarveselvitysvaihe voidaan jakaa toiminnalliseen ja 
tekniseen korjaustarveselvitykseen. Tarveselvitysvaiheen toteuttaminen on pääasiassa tilojen 
käyttäjäorganisaation vastuulla, mutta suurissa kohteissa selvityksen teossa on kannattavaa 
käyttää myös ulkopuolista apua [7, s. 49–52]. 
 
Valmisteltaessa olemassa olevan rakennuksen tarveselvitystä tulee ensisijaisesti arvioida tilojen 
toiminnallista korjaustarvetta ja tämän jälkeen niiden teknistä korjaustarvetta. Mikäli entisen 
kaltaisille tiloille ei ole tarvetta, ei tilojen korjaaminen ole kannattavaa. Jos sen sijaan tilojen 
ominaisuuksia tai käyttötarkoitusta täytyy muuttaa, tarjoaa rakennuksen korjaaminen tähän hyvän 
mahdollisuuden. 
 
3.1 Toiminnallinen korjaustarve 
 
Usein toiminnassa on tapahtunut muutoksia rakennuksen valmistumisen jälkeen, mikä aiheuttaa 
ongelmia tilojen käytettävyydelle ja tehokkaalle toiminnalle. Teknisen kunnon aiheuttamat 
korjaustarpeet voitaisiin nähdä mahdollisuutena uudistaa tiloja vastaamaan paremmin nykyisiä ja 
tulevia käyttötarpeita sekä tehostaa toimintaa. Laajan korjauksen yhteydessä voidaan luontevasti 
myös pohtia nykyisiä toimintatapoja ja mahdollisuuksia tehostaa niitä. Eräs menetelmä 
toiminnallisen korjaustarpeen selvittämiseen on strateginen toimitilasuunnittelu. [6]. 
 
3.2 Tekninen korjaustarve 
 
Rakennuksen korjaamista ja mahdollisia korjaustapoja mietittäessä tulee rakennuksen nykykunto 
tuntea riittävän hyvin. Rakennuksen kunnon arvioinnin tulee olla asteittain tarkentuvaa. 
Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan kohteessa esiintyviä riskirakenteita ja suoritetaan 
vauriokatselmus, jossa pyritään etsimään merkkejä mahdollisista vaurioista aistinvaraisin 
menetelmin. Katselmuksessa tarkastetaan kaikki tilat: sisätilojen lisäksi on tarkastettava 
ryömintätilat, ullakkotilat, vesikatto sekä ulkoseinät. Ennen korjausten suunnittelun aloittamista 
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tulisi lisäksi suorittaa kattava kuntotutkimus, jotta saataisiin mahdollisimman tarkka kuva 
esiintyvistä vaurioista. Tehtyjen havaintojen ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden perusteella 
päätetään jatkotutkimustarpeesta. Jos kohteessa esiintyy viitteitä mahdollisista kosteusvaurioista, 
kannattaa kuntotutkimuksessa keskittyä rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden selvittämiseen. 
[8, s. 65–86]. 
 
3.3  Korjauskustannukset ja kiinteistön arvon määrittäminen 
 
Korjauksista aiheutuvia kustannuksia voidaan hankesuunnitteluvaiheessa arvioida määrittämällä 
toimintojen tarvitsema tilaluettelo, korjausohjelma ja rakenteiden korjausaste. Tilaluettelo 
tehdään samalla tavoin kuin uudisrakennushankkeessakin ottaen kuitenkin huomioon jo olemassa 
olevat tilat. Pienet poikkeamat tilamitoituksen ja olemassa olevan tilanteen välillä voidaan jättää 
ottamatta huomioon. Jos sen sijaan olemassa olevat tilat ovat merkittävästi suuremmat tai 
pienemmät kuin tilaluetteloon määritetyt tilat, on tilajärjestelyjä ja tilojen käyttöä syytä muuttaa 
korjauksen yhteydessä. Tarvittavat tilat sijoitetaan korjausohjelmassa olemassa olevaan 
rakennukseen. Lisäksi arvioidaan tarvittavat korjaustoimenpiteet karkealla tasolla. Korjausaste 
arvioidaan rakennusosittain esimerkiksi kuntoarviosta saatavien tietojen perusteella. [9, s. 174–
179]. 
 
Korjaustoimenpiteet vaikuttavat sekä kiinteistön kirjanpitoarvoon että tekniseen arvoon. 
Kiinteistön kirjanpidossa rakennuksen nykyarvo lasketaan vähentämällä rakennuksen 
uudisarvosta vuosittaiset poistot sekä lisäämällä siihen tehtyjen korjausten kustannukset [10]. 
Kuvassa 1 esitetään kiinteistön nykyarvon muuttuminen elinkaaren aikana. Kulumattomaksi 
osuudeksi mallissa on asetettu 30 prosenttia. Riittäväksi nykyarvoksi on asetettu 75 prosenttia 
uudisrakennuksen arvosta. Kiinteistön arvon jääminen tämän tason alle kasvattaa korjausvelkaa. 
 

30 %

0 %

100 %

Korjaus-
velka

Arvo a’

Korjausvastuu a’’ %

Korjaus 1
Korjaus 2

Korjausvastuu

Optimikorjaus

Kulumaton 
osuus

Tekninen käyttöikä

Vuosikuluminen
a’’’

Tekninen käyttöikä 35 v
Rakennuksen kulumaton osuus 30 %

Kiinteistön nykyarvo = A x a’ / 100
Korjausvastuu = A x a’’ / 100
Vuosikuluminen = A x a’’’ / 100
Korjausvelka = 75 % x A - a’

 
Kuva 1. Kiinteistön nykyarvon määrittäminen [10, s. 27]. 
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Korjaustoimet eivät kuitenkaan ole aina oikein kohdistettuja, vaan korjauksissa saatetaan uusia 
kunnossa olevia rakenteita ja vaurioituneita voi jäädä korjaamatta. Tällaiset korjaukset eivät nosta 
suoraan rakennuksen arvoa, kuten kiinteistön kirjanpitoarvon laskennassa oletetaan. Näin ollen 
rakennuksen kirjanpidollinen ja tekninen arvo voivat poiketa toisistaan merkittävästi. 
 
Korjaustöiden vaikutusta rakennuksen tekniseen arvoon voidaan arvioida karkealla tasolla 
Haahtela Oy:n kehittämien nykyhintataulukoiden avulla. Taulukoissa esitetään rakennusosittain 
iän, kulumisen ja käytön aiheuttama arvon aleneminen rakennuksen uudishintaan verrattuna. Eri 
rakennusosille on määritetty prosenttiosuudet sen mukaan, kuinka suuren osan ne muodostavat 
rakennuksen arvosta. [9, s. 182–183]. Taulukossa 1 esitetään julkisten liikerakennusten 
nykyarvotaulukko. 
 
Taulukko 1. Julkisten liikerakennusten nykyarvotaulukko [9, s. 183]. 
  Rakennuksen osan ikä Vaihtoehtoisesti rakennuksen osan kunto 

Rakennuksen osa-
ryhmä [%] 

uusi 10 v 20 v 30 v 50 v hyvä tyydyttävä välttävä heikko puuttuu 

Sisäpinnat 12 9 6 3 0 9 6 0 0 0 
Kalusteet 6 5 3 2 1 5 3 1 0 0 
Ikkunat 5 4 3 2 1 4 3 2 0 0 
Ovet 3 3 2 1 0 3 2 1 0 0 
Väliseinät 8 7 5 4 2 7 5 2 0 0 
Vesi ja viemäri 5 5 4 3 1 5 4 2 0 0 
Lämmitys 4 4 3 2 1 4 3 2 0 0 
Koneellinen iv 14 13 9 4 1 13 9 1 0 0 
Sähkö 10 9 7 4 1 9 7 1 0 0 
Teletekniikka 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
Ulkopinnat 11 10 8 5 2 10 8 3 0 0 
Runko 20 20 20 20 20 20 15 10 10 0 

Yhteensä 100 90 70 50 30 90 65 25 10 0 
 
3.4 Korjausten hallinta 
 
Korjaushankkeiden rakennuttajilla on keskeinen rooli hankkeiden onnistumisen kannalta. 
Rakennuttajan tehtäviin kuuluu muun muassa hankkeen organisointi, projektin suunnittelu sekä 
rakentamisprosessin johtaminen. Rakennuttaja vastaa siitä, että kohde täyttää sekä tilaajan että 
käyttäjän vaatimukset. [11, s. 49–52]. 
 
Rakennuttaja vastaa suunnittelijoiden kilpailuttamisesta ja hankinnasta. Rakennuttaja myös 
organisoi suunnitteluryhmän ja ohjaa suunnittelua sekä huolehtii rakennus- ja muiden 
viranomaislupien hankkimisesta. Rakennussuunnitteluvaiheessa tehdään tyypillisesti 
lisäselvityksiä vaurioiden ja niiden aiheuttajien selvittämiseksi. Suunnittelun jälkeen rakennuttaja 
aloittaa korjaustöiden valmistelun kuten tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnan, urakkakilpailun 
järjestämisen ja urakkaneuvottelut. [11, s. 49–52]. 
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Toteutusvaiheessa rakennuttaja ohjaa rakentamista, valvoo korjausten aikataulua ja budjettia sekä 
teettää tarvittavat muutostyösuunnitelmat. Työmaavalvonnasta on sovittava aina erikseen. 
Rakennuttaja voi hoitaa itse korjaushankkeen työmaavalvonnan, mutta varsinkin suurissa 
hankkeissa olisi suositeltavaa olla mukana erillinen työmaavalvoja. [11, s. 49–52]. 
 
Käytännössä kunnissa on hyvinkin vaihtelevia käytäntöjä korjaushankkeiden hallinnassa. 
Varsinkin suurissa kunnissa voi tyypillinen tilanne olla se, että hanketta valmistellaan eri 
vaiheissa eri osastoissa. Tämä vaikeuttaa merkittävästi tiedonkulkua hankkeen eri vaiheiden 
välillä. 
 
3.5 Viestintä 
 
Viestinnästä tulee huolehtia hankkeen alusta loppuun ja pohtia hankkeen eri vaiheissa viestinnän 
järjestämiseen käytettäviä keinoja ja viestinnän sisältöä. Oleellisinta on, että käyttäjiä 
informoidaan myös niissä prosessin vaiheissa, joissa ei tapahdu käyttäjän kannalta mitään 
näkyvää. Esimerkiksi suunnitteluvaihe voi olla melko pitkä, joten käyttäjille on hyvä tiedottaa 
suunnittelun etenemisestä suunnitteluvaiheen aikana. [12]. 
 
Rakennuksissa esiintyvät mikrobivauriot voivat aiheuttaa hankalasti selvitettävän ja monisyisen 
ongelmavyyhdin. Etenkin ongelmien pitkittyminen ja tiedon puuttuminen saavat aikaan 
huhukierteen muodostumisen käyttäjien keskuudessa. Usein havaitut puutteet ja ongelmat 
yhdistyvät ihmisten huoleen omasta terveydestä. Tilan käyttäjien ja kiinteistön omistajan välille 
voi helposti muodostua luottamuspula. Ongelman ratkaisemisen kannalta tilan käyttäjien ja 
omistajan välinen luottamus on hyvin tärkeää. Viestinnän järjestäminen tulisi suunnitella jo 
etukäteen. Näin mahdollisiin ongelmiin osataan puuttua nopeammin ja huhujen syntyminen 
saadaan varmimmin estettyä. Viestintä ei saisi olla vain tiedon välittämistä, vaan sen tavoitteena 
tulisi olla sujuva tiedon ja kokemusten vaihto käyttäjien ja asiantuntijoiden välille. [13]. 
 
4. Korjauksen arviointi- ja seurantalomake 
 
4.1 Tavoitteet kehitettävälle työkalulle 
 
Tällä hetkellä on olemassa runsaasti tietoa kosteus- ja homevaurioista, niistä aiheutuvista 
terveyshaitoista sekä korjausmenetelmistä. Tarjolla on ollut lisäksi useita apuvälineitä kosteus- ja 
homeongelmien hallintaan. Työkalut ovat kuitenkin jääneet usein valitettavan vähäiselle käytölle. 
Syy tähän on ollut pääasiassa niiden monimutkaisuus. Näiden lähtökohtien vuoksi kehittävä 
työkalu pyrittiin suunnittelemaan riittävän yksinkertaiseksi, selkeäksi ja helppokäyttöiseksi. 
Kuntien kiinteistöistä vastaavat teknisen toimen työntekijät tiedetään erittäin kiireisiksi, joten 
työkalun suunnittelussa pyrittiin kiinnittämään huomiota lomakkeen helppokäyttöisyyteen. 
 
Erityisesti työkalua kehittäessä haluttiin helpottaa ja selkiyttää päätöksentekijöiden tietojen 
saantia. Pitkäjänteinen ja toimiva kiinteistökannan kehittäminen vaatii, että päätöksentekijöillä on 
riittävän kattavat ja selkeät tiedot korjauskohteista tukenaan päätöksiä tehtäessä. 
 
4.2 Työkalun esittely 
 
Työn tuloksia hyödynnettiin kehittämällä korjaushankkeiden tueksi Korjauksen arviointi- ja 
seurantalomake. KAS-lomake kokoaa hankkeen tiedot yhteen paikkaan ja varmistaa, että kaikki 
osa-alueet tulevat otetuiksi huomioon. KAS soveltuu käytettäväksi kaikissa korjaushankkeissa ja 
yleiskielisenä se antaa kattavasti tietoa myös muille kuin rakennusalan ammattilaisille. KAS-
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lomakkeen avulla epäonnistumisen riskejä voidaan ennakoida ja vähentää. Arviointi- ja 
seurantalomake kokoaa yhteen hankkeen perustiedot ja sen avulla voidaan arvioida korjausten 
vaikutusta terveyshaittoihin ja rakennuksen tekniseen käyttöikään.  
 
Lomakkeessa arvioidaan kohteen tilannetta rakennusosittain. Valmiiksi valitut kosteusteknisen 
toiminnan kannalta oleellisiksi arvioidut rakennusosat ovat: 

• Vesikatto- ja yläpohjarakenteet 
• Julkisivu- ja ulkoseinärakenteet 
• Maanvastaiset rakenteet 
• Märkätilarakenteet 
• Ikkunat ja ovet 
• Ilmanvaihtojärjestelmä 
• Muut talotekniset järjestelmät 

 
Lisäksi on varattu tilaa kahdelle muulle oleelliselle riskille. Joissain tapauksissa sisäilmahaittaa 
aiheuttavat ongelmat koskevat jotain rajattua osaa rakenteesta tai tiettyä materiaalia. 
 
Nelisivuisen lomakkeen ensimmäisellä sivulla kartoitetaan kohteen alkutilanne tehtyjen 
tutkimusten osalta sekä rakennusosien kunnon ja sisäilmahaitan yhteyttä. Toisella sivulla 
tarkastellaan suunniteltujen korjaustoimenpiteiden vaikutusta esiintyneisiin haittoihin. 
Kolmannella sivulla arvioidaan korjauskustannuksia ja niiden vaikutusta rakennusosan tekniseen 
käyttöikään. Viimeisellä, neljännellä sivulla arvioidaan kohteen tilannetta korjauksen jälkeen 
kohteen laatutason ja tulevien lisäkorjaustarpeiden osalta. 
 
4.3 Lomakkeen käyttö 
 
Lomakkeen täyttämisestä vastaa henkilö, jolla on rakennustekninen koulutustausta ja joka tuntee 
kohteen hyvin, esimerkiksi kohteen isännöitsijä. Mikäli korjaushanke on jo alkanut, lomakkeen 
täyttämisestä vastaa korjaushankkeen vetäjä. Lomakkeen käyttämisestä on kuitenkin hyötyä 
myös muille toimijoille. Sisäilmatyöryhmä voi käyttää lomaketta arvioidessa korjaushankkeita ja 
valitessa tarkemmin tarkasteltavia hankkeita. Päätöksenteossa lomake tarjoaa selkeän 
kokonaiskuvan kohteesta, tarvittavista toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista lopputulokseen sekä 
käyttöikään. Lomaketta on mahdollista käyttää myös viestinnässä kohteen käyttäjille. Lomakkeen 
avulla kaikilla toimijoilla on yhtenevät tiedot kohteesta, mikä vähentää osaltaan ristiriitojen 
syntymistä eri osapuolien välille. 
 
Korjauksen arviointi- ja seurantalomake on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa hankkeen vaiheissa 
aina tarveselvitysvaiheesta korjauksen jälkeiseen seurantaan saakka. Lomakkeen käytöllä voidaan 
varmistaa riittävät lähtötiedot suunnittelun alkuvaiheessa. Lomakkeen avulla voidaan arvioida 
myös tulevia korjaustarpeita sekä ottaa niiden vaikutus huomioon korjauskohteita priorisoitaessa. 
Tätä kautta lomake tukee järkevää päätöksentekoa. 
 
5. Yhteenveto 
 
Kosteus- ja homevauriokorjausprosessi alkaa tyypillisesti käyttäjien raportoitua koetuista 
terveyshaitoista. Joissakin tapauksissa korjaushankkeen käynnistymistä voi edeltää hyvinkin 
pitkä valituskierre. Tämän jälkeen vauriotilannetta pyritään selvittämään tilaamalla tutkimus 
ulkopuoliselta toimijalta. Mikäli kiinteistön isännöitsijä tai muut kiinteistön omistajatahon 
edustajat katsovat vauriotilanteen vaativan korjaustoimenpiteitä, aloitetaan tarveselvityksen 
laatiminen. Kunnan rahoitusmahdollisuuksien mukaan valmistellaan hankesuunnitelma, jossa on 
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määritetty hankkeen kustannusarvio sekä vaatimukset hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle. 
Hankesuunnitelman jälkeen hanke yleensä etenee melko suoraviivaisesti suunnitteluvaiheen 
kautta toteutukseen. 
 
Tutkimuksen edetessä korjausprosessien suurimmat puutteet havaittiin kiinteistökannan 
hallinnassa, korjaushankkeiden priorisointimenetelmissä sekä tiedonkulussa hankkeen eri 
vaiheiden välillä. Kunnissa ei ollut menetelmiä koko kiinteistökannan kunnon arviointiin eikä 
tulevia korjauksia tämän vuoksi suunnitella ennakolta. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin 
merkittäviä puutteita korjaushankkeen eri osapuolten välisessä tiedonkulussa. Myöskään 
aiemmissa vaiheissa kerätty tieto kiinteistöstä ei siirtynyt riittävän hyvin seuraaviin vaiheisiin. 
 
Useassa kunnassa korjattavia rakennuksia on huomattavasti enemmän kuin mihin taloudelliset 
resurssit riittävät. Tällöin olisi tärkeää korjata ensisijaisesti ne rakennukset, joissa saadaan 
pienimmällä panostuksella parannettua esiintyvää sisäilmaongelmaa eniten. Tällä hetkellä 
kunnissa ei ole käytössä yhtenäistä menetelmää korjaushankkeiden priorisoimiseksi, vaan 
kohteiden korjaustarvetta arvioidaan pelkästään tapauskohtaisesti. Eräs yksinkertainen 
menetelmä korjaushankkeiden priorisoimiseksi olisi vertailla hankkeiden korjauskustannuksia 
rakennuksen pinta-alaa kohti sekä käyttäjien kokemia sisäilmaongelmiin liittyviä oireita. 
 
Lisäksi tutkimuksessa selvisi myös muita korjausten onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä. 
Kunnissa on yleisesti käytössä tilojen sisäinen vuokraus, joka mahdollistaisi kiinteistökannan 
pitkäjänteisen kehittämisen ja vaihtoehtoisten tilanhankintatapojen käyttämisen. Käytännössä 
kiinteistökantaa ei kuitenkaan kyetä kehittämään pitkäjänteisesti korjausmäärärahojen 
puuttumisen vuoksi. Tilojen käyttöä pyritään jatkamaan pienillä osakorjauksilla, joiden käyttöikä 
voi jäädä hyvinkin lyhyeksi. 
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Tiivistelmä 
 
Vuoden 2012 lisätalousarviosta avustetuille sisäilmaongelmiin liittyville rakennushankkeille 
asetettiin lopputuloksen onnistumista edesauttavia ehtoja, kuten kattavat kuntoselvitykset 
kohteesta. Hakemusasiakirjojen tekninen laatu arvioitiin valtakunnallisessa arviointiryhmässä ja 
samassa prosessissa hakijat saivat palautetta hankkeidensa kehittämiseen. Tämän tutkimuksen 
tarkoitus oli arvioida menettelyn vaikutusta hankkeisiin. 
 
Hakuaikataulu oli kiireinen ja sijoittui osittain päällekkäin kesälomien kanssa. Tästä syystä 
hakemuksia jättivät pääasiassa vain sellaiset hankkeet, joiden valmistelu oli jo aiemmin aloitettu 
ja arviointiprosessin vaikutus niihin oli käytännössä vähäinen. Kuitenkin tiukennetuilla 
hakuehdoilla havaittiin olevan positiivinen vaikutus hankkeiden valmistelun laatuun ja arvioinnit 
sekä niiden kriteerit koettiin pääasiassa myönteisenä vaikutuskeinona. Tutustumiskäynneille 
valitut työmaat vaikuttivat pääasiassa varsin siisteiltä, mikä on yleensä merkki hyvästä työmaan 
laadunhallinnasta. 
 
Epärealistinen aikataulu vaikutti myös siihen, että yli puolet hakemuksista oli puutteellisia. 
Toisaalta myös ohjeistusta pidettiin epäselvänä; tulevaisuudessa hakumenettelyä onkin tärkeää 
kehittää systemaattiseksi prosessiksi. 
 
1. Johdanto 
 
Kosteusvaurio- ja sisäilmakorjauksissa esiselvityksien sekä suunnittelun tasoon ja koko prosessin 
laadunhallintaan vaikuttamalla voidaan parantaa hankkeen onnistumisen todennäköisyyttä – 
mitkä tekijät ovat onnistumisen edellytyksenä ja kuinka ne sisällytetään valtionavustuksen 
hakumenettelyyn? Aiemmassa homekorjausprosessien arviointihankkeessa kävi ilmi, että 
monissa kuntien kiinteistöissä peruskorjaukset ovat usein epäonnistuneet [1]. Valtion 
lisäbudjetilla 2012 käynnistetyissä hankkeissa tuen saamiseksi edellytettiin mm. kattavia 
kuntoselvityksiä ja niissä todetut ongelmat poistavia korjaussuunnitelmia sekä korjauksen 
laadunvarmistustoimenpiteitä (tai hyvin perusteltua korvaavaa uudisrakentamista). 
 
Avustushakemuksien liitteinä toimitettujen selvitysten teknisen laadun arvioimiseksi perustettiin 
valtakunnallinen asiantuntijaryhmä, joka esitti kunnille lisäselvityspyyntöjä. Tämän tutkimuksen 
päätavoitteena oli selvittää arviointimenettelyn vaikutusta hankkeiden onnistumiseen ja pohtia 
hakumenettelyn kehitystarpeita. Kaikilta avustusta hakeneilta kunnilta ja muilta 
hakijaorganisaatioilta pyrittiin saamaan vastauksia internet-kyselylomakkeella, lisäksi 
kymmeneen kohteeseen on tutustuttu tarkempien haastatteluiden sekä kohdekäyntien avulla. 
 
Hankkeen tarkoitus ei ollut ainoastaan kohdentaa valtion avustusrahaa sellaisille hankkeille, jotka 
todennäköisimmin tulevat onnistumaan, vaan myös samalla parantaa kaikkien julkisten 
rakennuksien homekorjaushankkeiden onnistumisedellytyksiä. Molemmissa on kyse 
vääränlaisien korjauksien tai korjaustason, eli epäonnistuvien ja turhien korjaushankkeiden sekä 
verorahojen tuhlaamisen välttämisestä. 
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Artikkelissa voidaan käyttää yleisnimikettä ”kunta”, vaikka tarkoitetaan myös muita avustuksen 
hakijaorganisaatioita, kuten kaupunkeja, kuntayhtymiä, sairaanhoitopiirejä tai muita avustukseen 
oikeutettuja hakijaorganisaatioita. Tutkimushanke on vielä kesken, mutta tässä artikkelissa 
esitellään tutkimusaineisto, keskeisimmät havainnot, alustavat tulokset ja yhteenveto. 
Tutkimuksen loppuraportti sekä aiheesta tehtävä diplomityö julkaistaan vuoden 2013 lopulla. 
 
2. Tutkimusmenetelmät ja -aineisto 
 
Kaikille kesällä 2012 valtionavustusta hakeneille lähetettiin kutsu kyselytutkimukseen. 
Hankekohtaisia vastauksia saatiin 57 kpl, joista 27 olivat saaneet myönteisen avustuspäätöksen. 
Avustushakemuksien tarkkaa lukumäärää ei ole selvitetty, mutta arviolta noin joka kolmannesta 
hankkeesta saatiin vastaus kyselyyn. 
 
Tarkemman haastattelututkimuksen aineistoon valittiin 10 tukea saanutta kohdetta, joista 
yhdeksässä käytiin paikan päällä tutustumassa. Näistä kaksi olivat saaneet avustusta vanhan 
rakennuksen purkamiseen ja sitä korvaavaan uudisrakentamiseen, mutta molempiin 
hankekokonaisuuksiin sisältyi myös säilytettävän osan korjaamista. Kapselointikorjauksiin oli 
päätynyt kaksi 1980-luvulla rakennettua kohdetta. Tutkimusaineiston muut korjauskohteet oli 
rakennettu aikaisemmin ja niiden korjaustapoina oli päädytty perusteelliseen rakenteiden 
uusimiseen. Hankkeita ja niiden kehittymistä verrattiin myös Excel taulukkoon luodulla 
numeerisella asteikolla. Haastatteluhetkillä kohteita oli hyvin erilaisissa hankevaiheissa. 
 
Kyselytutkimuksessa saatiin vertailuaineistoksi sellaisia hankkeita, joille ei myönnetty 
valtionavustusta. Myös nämä hankkeet olivat saaneet arviointiryhmän kommentteja hankkeensa 
parantamiseksi. Tutkimuksessa ei voitu arvioida sellaisia hankkeita, joille hakuaikataulu oli liian 
kiireinen hakemuksen jättämiseen. Valitun aineiston avulla oli pääasiassa tarkoitus selvittää 
arviointimenettelyn vaikutusta ja hakumenettelyn kehitystarpeita; tässä tutkimuksessa on vaikeaa 
arvioida luotettavasti Suomen homekouluongelman laajuutta tai sitä, kuinka hyvin 
korjaushankkeet keskimäärin onnistuvat. 
 
Haastattelututkimuksella kerättiin vastauksia myös kolmelta arviointiryhmän jäseneltä sekä 
yhteensä viideltä ELY-keskuksessa tai aluehallintovirastossa työskentelevältä henkilöltä. 
 
3. Keskeisimmät havainnot 
 
3.1 Hankkeiden valmistelu 
 
Kuntotutkimuksia, laadunvarmistusta ja osaavia toteutusosapuolia pidetään tärkeinä. 
Kuntotutkijoiden ja suunnittelijoiden pätevyyteen tunnutaan luotettavan vahvasti, vaikka kattavat 
valtakunnalliset pätevyyskoulutukset ovat vielä ehdotusasteella [1]. Tyypillisesti valittu 
kuntotutkija on tilaajalle ennestään tuttu. Suunnittelijan valinnassa pyritään ottamaan huomioon 
etenkin aiemmat referenssit. Hyvän urakoitsijan saamista pidetään jonkin verran onnenkauppana, 
koska yleensä valinta täytyy kilpailuttaa julkisesti. Kuitenkin kaikissa haastattelututkimuksen 
hankkeissa valintaan liittyi myös laatu- tai toimituskykyvaatimuksia. 
 
Isoissa kaupungeissa on resursseja ja osaamista kattavien selvityksien teettämiseen, mutta 
toisaalta pienien kuntien hankekohteissa yllätyksiin voi olla helpompi reagoida ja yhteydenpito 
ennestään tuttujen osapuolien välillä on helppoa. Vaikka kuntotutkimukset oli tehty, 
purkuvaiheessa ilmeni yleensä pieniä yllätyksiä, kuten kivihiilipikeä sisältävää 
rakennusmateriaalia jossakin rakennekohdassa, jota ei ollut kuntotutkimuksessa avattu. 
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Kokonaisuudessaan tutkimusaineiston hankkeissa tapahtui varsin vähän merkittäviä yllätyksiä tai 
ainakin niihin osattiin reagoida onnistuneen lopputuloksen vaatimalla tavalla. 
 
3.1.1 Toteutustavat 
 
Kyselytutkimuksessa 26 hanketta 57:stä käsitti perusparannuksen. Peruskorjauksia ilmoitettiin 8 
ja sitä suppeampia korjauksia myös 8. Perusparannuskin saattoi olla vain osa 
hankekokonaisuutta, jossa vanhaa rakennusta laajennettiin tai korvattiin uudisrakennuksella. 
Yhteensä 28 kyselyyn vastannutta hanketta sisälsi uudisrakentamista. Uudisrakentamishankkeissa 
oli useammin vertailtu eri toteutustapojen kustannuksia, kun taas korjaushankkeissa tekniset 
selvitykset oli tehty perusteellisemmin. Todennäköisesti arviointiryhmän kommenteilla oli 
vaikutusta ilmiöön. Kustannusarvioiden ja teknisen korjauskelvottomuuden lisäksi tilojen 
toiminnallisuutta ja kouluverkon kehitystarpeita käytettiin perusteluna 
uudisrakentamishankkeelle. Joissakin kohteissa rakennussuojelu edellytti rakennuksen 
säilyttämistä.  
 
Avustusta saaneista hankkeista arviolta ainakin puolet sisälsi uudisrakentamista. Kuitenkin 
ainakin kahdessa haastattelututkimuksen kohteessa arveltiin, että korjaamista sisältävälle 
hankkeelle on helpompi saada avustusta kuin pelkälle uudisrakentamishankkeelle. Toisessa 
toivottiin, että korjausaste jäisi alhaiseksi, mutta kustannusarvio paljasti sen olevan n. 90 % 
uudisrakentamisen hinnasta. Valittua toteutustapaa ei enää muutettu, vaikka tilaratkaisu oli 
vanhanaikainen ja rakennuksen toinen osa purettiin ja korvattiin uudella laajennuksella. Myös 
eräässä toisessa pääosin uudisrakentamista sisältävässä hankkeessa korjattiin erillinen 
siipirakennus, jonka korjausasteeksi haastateltu henkilö muisteli 90 %. 
 
Aiemmalla korjaushistorialla havaittiin olevan vaikutusta päätöksentekoon. Vaikka 
korjaushankkeen kustannukset olisivatkin lähellä uudishanketta, ei vanhaa rakennusta haluta 
purkaa, jos sen korjaamiseen on jo aiemmin käytetty rahaa. Ilmanvaihto uusittiin tai oli uusittu 
kaikissa tutkimusaineiston kohteissa. Peruskorjauksen yhteydessä uusittava IV-järjestelmä nostaa 
rakennuksen arvon alkuperäisen tason yläpuolelle, jolloin voidaan puhua perusparannuksesta. Jos 
rakenneliitokset eivät ole tiiviitä, saattaa uusi tehokkaampi ilmanvaihto kuitenkin voimistaa 
mahdollisien epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. 
 
3.1.2 Arviointiprosessi ja hakemusasiakirjat 
 
Vuoden 2012 arviointiprosessi oli työläs ja hakemuksien erilaisuus hankaloitti käsittelyä. 
Kunnissa hakemuksen tekijöille oli epäselvää, minkälaisia selvityksiä hakemukseen tarkalleen 
ottaen täytyi liittää. Arviointiin tarvittavia tietoja, kuten joitakin oleellisia haitta-aineselvityksiä, 
puuttui hakemuksista. Useissa hankkeissa korjaus- sekä laatusuunnitelmia ei ollut ehditty laatia 
arviointiin mennessä. Hakuaikataulua pidettiin erittäin huonona. 
 
Arviointiryhmän haastattelujen perusteella ainakin 50 %:ssa täydennetyistäkin hakemuksista oli 
puutteita. Myös valtionapuviranomaisien vastauksien perusteella vain alle puolet hankkeista täytti 
kaikki avustuksen ehdot. 
 
3.2 Työmaan hallinta 
 
Vierailut tutkimusaineiston kohteissa toivat esiin pääasiassa siistejä työmaita. Jotkin kulkuväylät 
eivät kuitenkaan olleet esteettömiä etenkään purkuvaiheessa olevilla työmailla. 
Työmaakäynneillä ei havaittu selviä laiminlyöntejä kosteudenhallintaan liittyen ja esimerkiksi 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 243



betonirakenteiden kuivumiseen oli varattu hyvin aikaa. Kosteudenhallintasuunnitelmat on yleensä 
laadittu osana työmaan omaa laadunvarmistusta. Kyselytutkimuksen perusteella 10 hanketta 
57:stä oli asettanut rakennustöille P1-puhtausluokan. S1-sisäilmastoluokka oli tavoitteena 8 
hankkeessa ja M1-materiaalivalintoja sisältyi 14 hankkeeseen. 
 
Aliurakoiden aikataulutus siten, että LV-, IV- ja sähkötyöt saadaan suoritettua loogisessa 
järjestyksessä, on ongelmallista. Vanhojen rakennuksien alaslasketuissa katoissa on yleensä hyvin 
rajallisesti tilaa uudelle tekniikalle ja joissakin tapauksissa huonekorkeutta oli jouduttu 
alentamaan. Pölyn leviäminen hankkeen ulkopuolisiin tiloihin oli hyvin estetty. Myös 
meluntorjuntaan oli kiinnitetty huomiota ja haittoja aiheuttavat työvaiheet oli sijoitettu aikaan, 
jolloin ympäröivissä tiloissa ei ollut aktiivista toimintaa. Vesikattokorjauksissa sääsuojaukset 
vaikuttivat huolellisesti tehdyiltä ja oikea-aikaisilta. 
 
3.3 Valtionavustuksen vaikuttavuus 
 
Kyselyn tuloksissa vain 9 hanketta 57:stä ilmoitti, että hanke ei käynnisty vuosien 2012 – 2013 
aikana. Kaikki avustetut hankkeet käynnistyivät, joskin osa hieman myöhästyneellä aikataululla. 
28 vastaajaa 57:stä ei saanut avustusta ja 2 vastaajaa oli perunut hakemuksen. Pääosin kyselyn 
vastaukset vaikuttivat koskevan hankkeita, jotka olivat jo pitkälle valmisteltuja. 
 
Haastattelututkimuksen kymmenessä hankkeessa vain kolme vastaajaa ilmoitti, että hanke olisi 
varmasti käynnistetty ilman valtionavustustakin. Muut vastaajat eivät olleet varmoja, miten 
laajana tai millaisella aikataululla hanke olisi toteutettu. 
 
Päätöksenteko asiassa kuuluu yleensä kunnanhallitukselle tai -valtuustolle. Haastatellut henkilöt 
toimivat kunnan teknisen toimen viroissa. Joihinkin haastatteluihin osallistui lisäksi valvoja tai 
muu hankkeen valmisteluun osallistunut asiantuntija. 
 
Haastattelututkimuksessa vain harva vastaaja oli sitä mieltä, että valtionavustuksen suuruus 
pitäisi olla 50 %. Kesän 2012 lisätalousarviossa hankekohtaisen avustuksen suuruus oli 
määritelty 15 – 25 prosenttiin. Suurin osa avustetuista hankkeista sai 25 %:n suuruisen 
avustuksen, mutta käyttötarkoitukseltaan avustukseen kelpaavien neliöiden laskutapa saattoi 
alentaa todellista osuutta koko hankkeen kustannuksista. 
 
4. Alustavat tulokset ja johtopäätökset 
 
Tutkimuksen keskeisimpiä tuloksia olivat, että: 

• tarkempaan tutkimukseen valituissa avustuskohteissa oli hyödynnetty kattavia 
kuntotutkimuksia sekä kiinnitetty huomiota työmaan kosteudenhallintaan ja muuhun 
laadunvarmistukseen. 

• kesän 2012 kaltaista hakuaikataulua tai arviointimenettelyä ei ole järkevää toistaa, mutta 
prosessissa kehitettyjä arviointikriteereitä on hyödyllistä sisällyttää avustusehtoihin myös 
tulevina vuosina. 

• hakumenettelyyn ja ohjeisiin toivotaan selkeyttä ja pitkäjänteisyyttä! 
• 25 prosentin valtionavustus auttoi käynnistämään hakemuksen jättäneitä hankkeita. 

 
4.1 Toteutustavan valinta 
 
Kannattavan toteutustavan arvioinnissa ja valinnassa tulisi yleensä ottaa huomioon tilojen 
toiminnallinen sopivuus tulevaisuuden käyttötarkoitukseen sekä rakennuksen tekninen kunto ja 
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taloudellinen näkökulma. Joissakin tapauksissa rakennussuojelu rajoittaa vaihtoehtoja. Joskus 
pelkkä toiminnallinen ja/tai tekninen korjauskelvottomuus voi riittää päätöksentekoon, mutta 
yleensä vasta näiden pohjalta laadittu kustannusarvio paljastaa järkevimmän toteutustavan. 
Lähtökohtaisesti vanhan rakennuksen tekninen kunto tulisi selvittää, vaikka siinä tapahtuva 
toiminta siirrettäisiinkin muualle. 
 
Paikallisissa vauriokorjauksissa ei luonnollisesti tarvita yhtä syvällistä selvitysprosessia, mutta 
myös niissä tulee varmistaa, että korjaustapa poistaa sisäilmaongelmat. Akuutit ongelmat täytyy 
korjata heti, mutta normaaliin kiinteistönpitoon kuuluvat valinnat tulee suunnitella 5 – 15 vuotta 
eteenpäin. Pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelma (PTS) ohjaa ennakoivaan päätöksentekoon 
ja huoltokirja helpottaa tiedonkulkua. Aiottu purku- tai peruskorjaustarve tulisi ottaa huomioon 
huoltotoimenpiteitä valittaessa. 
 
Huonosti valittujen aiempien toimenpiteiden ei kuitenkaan pidä antaa vaikuttaa siten, että 
myöhemmin toteutettavalle laajalle hankkeelle valitaan epäkannattava toteutustapa. 
Kuntotutkimukselle ja muille tarpeellisille selvityksille on annettava mahdollisuus vaikuttaa 
ennakoituun päätökseen. Mahdolliseen ja järkevään toteutustapaan voi olla useita eri 
vaihtoehtoja. Tutkimusaineiston hankkeissa toteutustapa oli pystytty järkevästi perustelemaan, 
vaikka kaikkia kriittisiä selvityksiä ei joissakin hankkeissa ollut esitetty. 
 
Perusteellinen rakenteiden ja materiaalien uusiminen oli valittu toteutustavaksi useimmissa 
korjauksissa ja se on tyypillisesti myös oppaiden suosittelema peruskorjaustaso. Silti myös 
edullisemmat kapselointikorjaukset vaikuttavat kasvattavan suosiotaan. Haastattelujen perusteella 
kapselointikorjauksista kaivattaisiin lisää puolueetonta tutkimustietoa sekä pitkän aikavälin 
kokemuksia niiden onnistumisesta ja hiilijalanjäljen tarkastelusta. 
 
Monissa tapauksissa toteutetun rakenteen toimintaan liittyy pieniä riskejä, joita ei kuitenkaan 
haluta mielellään myöntää. Oikea lähestymistapa on kartoittaa kaikki mahdolliset riskit ja 
suunnitella kirjallisesti esimerkiksi käyttöohjeet sekä seurantamenetelmät siihen, kuinka 
ongelman toteutuminen estetään. 
 
4.2 Arviointiprosessin vaikutus 
 
Yli kaksi kolmasosaa kyselyn vastaajista ilmoitti, että arviointiprosessi on hyödyttänyt käynnissä 
olleen hankkeen ja/tai tulevien hankkeiden läpivientiä. Tutkimusaineistoon valitut avustetut 
hankkeet vaikuttivat keskimäärin paremmilta, kun verrataan niitä valtion tukemien 
homekorjaushankkeiden arvioinnin 1. vaiheessa vuonna 2010 avustettuihin hankkeisiin. 
Loppuvuoden 2012 arviointimenettelyllä ei kuitenkaan ilmoitettu olevan erityisen konkreettista 
vaikutusta hankkeisiin. Moni hakemuksen jättäneistä hankkeista oli teettänyt tai aloittanut 
selvitykset jo ennen tietoa valtion lisätalousarviosta. 
 
Joihinkin esiselvityksiin ja laadunvarmistustoimenpiteisiin arvioinneilla oli kuitenkin 
toimeenpaneva vaikutus. Vain harvat vastaajat kokivat jonkin arviointiryhmän kommentin 
tarpeettomaksi. Prosessilla arvellaan olleen hyötyä tulevien hankkeiden valmisteluun. 
Avustuspäätöksiä tekevistä henkilöistä kolme haastatelluista viidestä ei pitänyt todennäköisenä, 
että arviointiprosessin ansiosta aikaisempaa useamman hankkeen toteutus onnistuisi. 
 
Valtionapuviranomaisten mukaan valtionavustusmenettelyssä voidaan ohjata vain 
rahoitussuunnitelmaan kelpaavia hankkeita teknisillä laatukriteereillä täydennettynä. Käytännössä  
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arviointiprosessilla ohjattiin kuitenkin myös hankkeita, jotka eivät ELY-keskuksien 
rahoitussuunnitelmakriteereillä olleet avustuskelpoisia. 
 
Pääosin valtionapuviranomaiset kokivat arviointien helpottaneen heidän työtään, vaikka ryhmään 
olisikin kaivattu parempaa tuntemusta aiemmasta valtionapuprosessista. Päätöksenteko 
avustettavista hankkeista kuului myös 2012 prosessissa valtionapuviranomaisille, ei 
arviointiryhmälle. Valtionapuviranomaisten omassa kosteusteknisessä ja sisäilmaongelmiin 
liittyvässä osaamisessa on eroja, joten neuvoa-antavia asiantuntijoita pidettiin tarpeellisina myös 
tulevaisuudessa. Asiantuntijoiden ei kuitenkaan tarvitsisi käydä läpi kaikkia hankkeita, vaan 
ainoastaan sellaisia hankalia kohteita, joihin joko valtionapuviranomainen tai hakijakunta pyytää 
heitä konsultoimaan. Avustusehdoilla ja -ohjeilla varmennettaisiin tietty esiselvityksien ja 
laadunhallinnan perustaso, jolla avustuksia voidaan myöntää todennäköisesti onnistuville 
hankkeille. Siitä huolimatta voi olla tarpeen, että asiantuntija tarkastaa kunkin avustettavaksi 
aiotun kohteen edellytykset onnistuneeseen toteutukseen. 
 
4.3 Tiedonkulku hankeosapuolien välillä 
 
Lähtötietojen siirtymistä aina toteutus- ja käyttövaiheeseen saakka saatetaan pitää liian itsestään 
selvänä tai sitten toimivan tiedonkulun merkitystä hankkeiden onnistumiseen ei täysin tiedosteta. 
Hankkeen onnistumisen kannalta on kriittistä, että kuntotutkimuksessa havaitut ongelmat (ja 
tarvittavat lisäselvitykset) otetaan huomioon suunnitelmissa ja laadunvarmistuksen erityispiirteet 
siirtyvät urakoitsijalle sekä valvojalle. Tästä syystä on hyvä, jos kuntotutkija toimii suunnitelmien 
tarkastajana ja suunnittelija laatii yksityiskohtaisen tarkastusohjeen osaksi työmaan valvontaa. 
Useissa tapauksissa kuntotutkimus ja suunnittelu tehdään samassa insinööritoimistossa, mutta 
myös tällöin on varmistuttava siitä, että kuntotutkija osallistuu suunnitelmien tarkastukseen. 
 
Toisaalta, jos kuntotutkimuksen ja suunnittelun toteuttaa sama osapuoli, on riskinä liian 
yksipuolinen näkökulma. Ulkopuolinen suunnitelmien tarkastus on järkevää varsinkin, kun uudet 
eristepaksuudet saattavat muuttaa joidenkin rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa. 
Valvojalla tulee olla kokemusta vastaavista kohteista, hyvät lähtötiedot hankkeesta sekä riittävästi 
aikaa aktiiviseen valvontatyöhön, Vastuunjako hankkeessa täytyy olla selvästi määritelty ja 
kriittisten kohtien tuplatarkastuksesta ei ole ainakaan haittaa. 
 
Tutkimusaineiston hankkeissa tiedonkulun varmistamisesta ei juurikaan ollut dokumentoituja 
kohdekohtaisia suunnitelmia. Jonkinlainen projektipankki oli käytössä osassa hankkeita, mutta 
käytännössä ne sisälsivät lähinnä työpiirustuksia. Myös laadunhallintasuunnitelmia oli lisätty 
joihinkin projektipankkeihin, mutta esimerkiksi lähtötiedot (kuntotutkimusraportit) puuttuivat. 
Haastattelututkimuksessa oli toisaalta kohteita, joissa yhteistyö eri osapuolien välillä oli tiivistä ja 
tiedonkulku tällä tavoin varmennettu. Eräässä hankkeessa kaikki toteutusosapuolet sekä käyttäjän 
edustajia koulutettiin kohteen kosteusteknisiin erityispiirteisiin korjaussuunnittelijan pitämillä 
koulutustilaisuuksilla. Onnistuneen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että käyttäjän edustajat 
ovat mukana koko hankkeen ajan. 
 
Sisäilmatyöryhmät ovat melko yleisiä. Hankkeista päättävä kunnan moniammatillinen työryhmä 
ei välttämättä toimi aktiivisesti hankkeissa eikä osallistu esiselvitysvaihetta pidemmälle, mutta 
kohteissa tai teknisissä virastoissa saattaa toimia pienempiä ryhmiä, jotka käsittelevät 
käytännöllisempiä asioita ja pystyvät ottamaan nopeasti kantaa toteutusvaiheen yllätyksiin. 
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4.4 Hakumenettelyn kehittäminen 
 
Hankkeiden valmisteluun ja laadunhallintaan tarvitaan käytännöllisiä työkaluja sekä selkeitä 
ohjeita. Erilaisiin oppaisiin on tutustuttu, mutta ne eivät käytännössä takaa hankkeiden 
onnistumista. Hakemusasiakirjat täytyisi eritellä selkein rakennusteknisin termein. 
Sisäilmaongelmien selvittämiseen liittyy sekavuutta termistössä sekä osaamisen ja 
tutkimustiedon puutetta, mikä hankaloittaa kriteerien määrittämistä. Kuitenkin esimerkiksi 
kattavat ja rakenneavauksia sisältävät kuntotutkimukset, suunnitelmien ulkopuolinen 
tarkastaminen (pätevän asiantuntijan tekemänä) ja pätevyysvaatimukset olisi hyvä sisällyttää 
avustusehtoihin. Ilman huolellista perehtymistä kohteeseen on kuitenkin hankalaa varmentaa 
kuntotutkimuksen tapauskohtainen vähimmäissisältö tai laadunvarmistuksen toteutus 
käytännössä. Lähes kaikki haastatellut henkilöt pitivät hakulomakkeen kehittämistä hyvänä 
ideana. Toimivan lomakkeen täytyisi koostua sekä rasti ruutuun -kohdista että sanallisista 
selityksistä. 
 
Osana valtakunnallista Kosteus- ja Hometalkoot -ohjelmaa on luotu käytännönläheinen arviointi 
ja seurantatyökalu KAS-lomake [1], joka ei vielä ole kunnolla jalkautunut kuntien tietoon saati 
käyttöön. Monet vastaajat pitivät mahdollisena, että se olisi helpottanut hankkeiden käsittelyä. 
Nykyisellä lomakkeella ei kuitenkaan pystytä pureutumaan kaikkiin tässä tutkimuksessa 
käytettyihin arviointikriteereihin. Ei myöskään ole varmaa, osataanko ja halutaanko lomaketta 
täyttää täysin oikein. Hankkeista täytyisi jatkossakin toimittaa kaikki oleelliset liitteet, joista 
tarvittaessa voitaisiin tarkistaa tietojen oikeellisuus. 
 
Korjaushankkeet vaativat toteutuakseen pitkäjänteisen prosessin, joka pohjautuu perusteellisiin 
kuntotutkimuksiin. Kunnolliseen hanke- ja toteutussuunnitteluun tarvittava aika on tällöin 
enemmän kuin vuosi. Myös vuorovuosittainen hakumenettely saattaisi olla tehokas 
vaikutuskeino, kunhan se on ennakoitavissa. Tällöin hanke ehditään suunnitella avustus- ja 
toteutuskelpoiseksi ja aloituksen siirtäminen kahdella vuodella vaatii jo hyviä perusteluja. 
Hakuprosessi täytyisi sitoa sellaisiin kuukausiin, että hankkeiden toteutusvaihe voitaisiin 
käynnistää kesän alussa. 
 
4.5 Valtionavustuksen kannattavuus 
 
Tämän tutkimuksen perusteella kyselyn vastauksissa ei vaikuttanut olevan juurikaan sellaisia 
hankkeita, jotka käynnistyvät ainoastaan valtionavustuksella. On kuitenkin mahdotonta arvioida, 
missä määrin sellaisissa tapauksissa jätettiin vastaamatta kyselyyn. Todennäköisesti mahdollisuus 
valtionavustukseen nopeutti monien hankkeiden täytäntöönpanoa ja etenkin pienet kunnat 
kokevat avustusmenettelyn erittäin tärkeäksi. 
 
Tämän tutkimuksen perusteella pienempikin avustusprosentti riitti käynnistämään hankkeita. 
Tällä tavoin valtionavustusta voidaan jakaa useammalle hankkeelle. Toisaalta hyvin pientä 
avustusta ei välttämättä lähdetä edes hakemaan, mikäli sen saaminen edellyttää kattavaa 
selvitystyötä – ei ainakaan, jos aikataulu ei mahdollista niiden tekemistä. Tutkimuksen perusteella 
mahdollisuus avustuksen saamiseen vaikuttaa siihen, mikä kunnan hankkeista priorisoidaan 
käynnistettäväksi. 
 
Todennäköisesti avustusmenettelyn varjopuolena on, että joitakin tarpeellisia peruskorjauksia 
lykätään, koska niiden käynnistämiseen odotellaan valtionavustusta. Tällöin korjausvelkaa ei 
saada pienemmäksi, mutta toisaalta positiivinen vaikutus korjausvelan kasvun hillitsemiseksi voi 
olla sekin, jos avustusmenettely karsii huonosti suunniteltujen hankkeiden aloittamista. 
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Kuntien velvollisuus on huolehtia omistamansa rakennuskannan kunnossapidosta. Kaikissa 
kunnissa ei kuitenkaan ole osaamista tai resursseja hankkeiden laadukkaaseen läpivientiin. 
Valtionavustusmenettely tarjoaa kuntia motivoivan mahdollisuuden vaikuttaa hankkeiden 
laadunvarmistukseen, jolla pyritään siihen, että kohteen sisäilmaongelmat eivät uusiudu. 
 
Toimivan avustusmenettelyn edellytyksenä on, että valtion budjettiin sisällytetty summa on 
riittävän vaikuttava. Jos yli 100 hanketta toivoo saavansa avustusta summasta, josta riittää rahaa 
vain muutamalle, on selvää, että useiden hankkeiden aloittaminen lykkääntyy. Tällöin 
hakemuksiin ja niiden arviointiin sekä avustuspäätöksiin käytettävä työmäärä on suuri, mutta 
vaikutus homeongelman helpottamiseen lähes mitätön. Jos budjetoitu summa on hyvin pieni tai 
avustusta ei jaeta joka vuosi, täytyy kunnille välittää selvä viesti, että hankkeiden valmistelu ja 
niiden käynnistäminen pitää pystyä suorittamaan ilman valtionavustusta. 
 
5. Yhteenveto 
 
Tutkimusaineiston perusteella vuoden 2012 lisätalousarviosta ei jaettu tukea huonoille hankkeille 
ja teknisen laadun arviointiprosessilla uskotaan olleen positiivinen vaikutus asiaan. Tutkimuksen 
otos todennäköisesti vaikutti siihen, että aineistossa ei ollut erityisen huonoja hankkeita. On 
oletettavaa, että hankkeiden epäonnistuminen ja valtakunnallinen homeongelma on laajempaa 
kuin tämän tutkimusaineiston kohteet antavat ymmärtää. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että 
kustannuksiin tai aikatauluun vaikuttavien yllätyksien todennäköisyys toteutusvaiheessa pienenee 
ja hankkeen edellytykset onnistua paranee, kun esiselvitykset on tehty huolellisesti ja toteutustapa 
on järkevästi valittu. 
 
Valtionavustus tarjoaa vaikutuskeinon laadunhallintaan, jolla korjausvelkaa voidaan hillitä, mutta 
tällöin valtionbudjettiin sisällytetyn summan on oltava riittävän vaikuttava sekä ennakoitavissa. 
Avustusprosentin, hakuehtojen, -ohjeiden ja koko menettelyn tulisi olla sellainen, että se 
kannustaa huolelliseen hankevalmisteluun, laadukkaaseen toteutukseen ja systemaattiseen 
kunnossapitoon. Isot yllätykset korjausvaiheessa, vakavat tietokatkokset, väärä toteutustapa, 
rakentamisvirheet tai huoltotehtävien laiminlyönti tulevat kunnalle huomattavasti kalliimmiksi 
kuin perusteellinen kuntotutkimus ja huolellinen toteutustapojen vertailu sekä toteutuksen 
laadunvarmistus, valvonta ja pitkän aikavälin kunnossapitosuunnitelmat. 
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Ehdotus homekoiratoiminnan laadunvarmistuksen kehittämiseksi 
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Tiivistelmä 
 
Tässä artikkelissa esitellään mahdollisuutta laatujärjestelmän luomiseksi homekoiralle ja sen 
ohjaajalle. Miten varmistetaan hyvä laatu homekoiratoiminnassa? 
 
Homekoiratutkimuksissa voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä vain, mikäli tulokset ovat oikeita. 
Oikeita tuloksia saadaan vain oikein koulutetulla koiralla, jolla on ammattitaitoinen ohjaaja. 
Vertailu- ja pätevyystutkimukset, toiminnan standardisointi, laatujärjestelmä ja mahdollisesti 
niiden sertifiointi palvelisi tätä päämäärää pyrittäessä yhtenäistämään markkinoilla olevia 
homekoirapalveluita. 
 
1. Johdanto 
 
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämän rakennusten kuntoa kartoittaneen raportin mukaan 
maamme pientaloista n. 100 000 kärsii kosteus- ja homeongelmista. Julkisiin rakennuksiin tehtiin 
vuosina 2000 – 2005 homekorjauksia joka neljänteen. [1]. Homeitiöille ja mahdollisille 
toksiineille altistuminen lisää riskiä sairastua mm. astmaan ja muihin hengitystiesairauksiin. 
Oireet ovat yksilöllisiä ja niiden voimakkuuteen vaikuttavat niin homelaji, sen pitoisuus kuin 
altistuksen kestokin sekä kohdehenkilön ikä. Lapsilla on yleisesti suurempi sairastumisriski kuin 
aikuisilla. Terveys- ja viihtyvyysongelmien lisäksi kosteusvaurioituneet rakennukset aiheuttavat 
melkoisen kansantaloudellisen taakan. Kiinteistöjen kunnossapidon laiminlyönnit sekä 
viivästyneet korjaukset ovat rakennusten suunnittelu- ja huolimattomuusvirheiden ohella 
suurimmat syyt kosteusvaurio-ongelmien syntyyn. 
 
Kosteusvauriorakennusten diagnostiikassa rakenteita rikkomattomat menetelmät ovat oiva apu. 
Tällaisia voivat olla erilaiset kenttäanalysaattorit tai muut ilmaisimet. Yksi niistä on hyvin 
koulutettu, toimiva homekoira. Koiran hajuaisti avaa valtavat mahdollisuudet rakennusten 
mikrobikasvun toteamiseen monissa kohteissa, joissa ongelman tunnistaminen on optisesti 
mahdotonta. Koira on kuitenkin vain ”työkalu”, joka ei yksinään ratkaise mitään ongelmaa. Se 
toimii apuna näytteenottajalle ja tutkimuksen tekijälle ilmaisemalla viitteitä vaurioista, joissa 
mikrobikasvua esiintyy. Homekoira on indikaattori, joka ilmaisee asiantuntijalle 
jatkotutkimustarpeen. [2]. Homekoiran käyttö kiinteistötarkastuksissa on herättänyt paljon ja 
laajalti keskustelua johtuen mm. homekoirapalvelujen laadun epähomogeenisuudesta. Koirien ja 
ohjaajien toiminnan laadunvaihtelu on ongelma. [3]. 
 
Homekoiratoiminnan kysyntää ja sen tilaa on käsitelty lukuisissa eri artikkeleissa [4, 5, 6] ja 
ympäristöministeriö on laatinut tähän mennessä 2 asiaa koskevaa ohjetta: homekoiranohjaajan 
toimintaohjeen [7] sekä ohjeen homekoiran käytöstä kiinteistössä esiintyvien mikrobiperäisten 
hajujen tarkastuksessa [8]. 
 
Homekoiratutkimuksissa voidaan tehdä oikeita johtopäätöksiä vain, mikäli tulokset ovat oikeita. 
Epäily toiminnan luotettavuudesta heikentää hyödyllisen tutkimusmenetelmän arvostusta ja 
koituu ennen pitkää homekoirayrittäjien tappioksi. Laadukas homekoiratoiminta vaatii niin 
koiralta kuin sen ohjaajaltakin paljon, mm. riittävää koulutustaustaa sekä käytännön perehtymistä 
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eri menetelmiin ja ympäristöihin. Pyrittäessä yhtenäistämään markkinoilla olevia 
homekoirapalveluita vaadittaisiin yhtenäiset toimintatavat, joita jossain muodossa valvottaisiin. 
 
Koska homekoirat eivät ole virkakoiria puolustusvoimien, poliisin, tullin, vankeinhoito- ja 
rajavartiolaitoksen koirien tapaan, ei niille tai niiden ohjaajille ole olemassa virallista 
viranomaisen tai valtion organisoimaa tasontestausjärjestelmää. Homekoirien ja ohjaajien 
tasontarkastuksista ei ole lainsäädäntöä eikä sellaista ole yksinkertaista säätää. Myös 
vapaaehtoinen tasontarkastusjärjestelmä puuttuu toistaiseksi Suomesta. [9]. Palveluita tarjoavia 
homekoiratoiminnan harjoittajia on maassamme kuitenkin parisenkymmentä ja lisää koulutetaan 
kymmenkunta joka vuosi. Homekoiratoiminta on arvokas lisä rakennusten terveellisyyteen 
liittyvässä tutkimuksessa ja siihen olisi syytä panostaa. 
 
Homekoiratoimijoiden ammattiylpeyttä tulisi peräänkuuluttaa, jotta he eivät suostu tekemään 
huolimatonta jälkeä. Myös tähän tarkoitukseen suunnattua koulutusta rakennusten terveydestä 
kuin myös koirankoulutuksesta tulisi lisätä. 
 
Ostajan, olipa hän sitten kosteusvaurion korjausfirma tai yksityinen talon omistaja, tulee vaatia 
myös homekoiratoiminnalta laatua ja olla valmis maksamaan siitä. Laadukas työ tulee kaikille 
edullisemmaksi, kun päästään nopeasti ja varmasti oikeaan lopputulokseen ja suorittamaan oikeat 
korjaustoimenpiteet. Vain laadukkaat homekoirapalvelut takaavat kysynnän jatkossakin. 
 
2. Homekoirien laatujärjestelmä/standardi ja auditointi 
 
2.1 Vaihtoehdot laadunvalvontaan 
 
Laatujärjestelmä tai standardi on yhteisesti sovittu tapa toimia. Se sisältää laatukäsikirjan, 
seurannan sekä toiminnan jatkuvan kehittämisen. Laadunvalvonta on virheitä ehkäisevää toimin-
taa, jonka tulee olla suunnitelmallista, dokumentoitua, pitkäjänteistä ja päämäärähakuista. [10]. 
 
Laadittaessa yhteisiä pelisääntöjä homekoiratoiminnalle on tärkeää, että laatijat ovat 
eturistiriitojen välttämiseksi riippumattomia ja että heillä on riittävä toimialaosaaminen. 
Vaatimukset yhtenäisille toimintatavoille edellyttävät toki kaikkien mahdollisten asiaankuuluvien 
toimitahojen mielipiteiden huomioon ottamista, konsensusta, kuin myös uusimpien 
tutkimustulosten hyödyntämistä. On tärkeää, ettei asiasta kuitenkaan tehdä liian monimutkaista ja 
kallista, jotta varsinainen käytännön homekoiratyö ei hukkuisi sääntöjen ja lakipykälien 
viidakkoon. 
 
Homekoiratoimintaan liittyy monia ammattikuntia, joiden mielipiteillä on merkitystä: 
toimialaohjaus ministeriöstä, oikeuslaitos, humaanipuolen terveydenhuolto, rakennusalan 
asiantuntijat, eläinlääkinnän ja koirankoulutuksen asiantuntijat, vakuutuslaitokset, palveluiden 
käyttäjät eli rahoittajat, niin yksityiset kuin yritystahot, homekoiranohjaajat ja itse homekoirat. 
 
Vaihtoehtoina homekoiratoiminnan yhtenäistämiselle voisi olla vapaaehtoinen, esim. yhdistys- tai 
liittolähtöinen homekoiratoiminnan laatujärjestelmä, joita nykyään lähes kaikissa yrityksissä on 
jossakin muodossaan. Viranomaisohjeet, esim. ympäristöministeriön antamat suositukset 
toiminnan harjoittamiseen, ovat toinen vaihtoehto. Niitä edustavat tällä hetkellä hometalkoissa 
laaditut toimintaohjeet. Ehkä kaikkein yksityiskohtaisin ja toimivin ratkaisu voisi kuitenkin olla 
kansallinen homekoirastandardi. Kaikki vaihtoehdot perustuisivat vapaaehtoisuuteen, mutta 
viranomaiset voisivat kuitenkin halutessaan edellyttää esim. standardin käyttöä. Tässä artikkelissa 
keskitytään esittelemään mahdollista homekoirastandardia. 
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2.2 Standardisointi, sertifiointi ja auditointi 
 
Suomen standardisoimisliitto SFS ry on suomalainen standardisoinnin keskusjärjestö. Se on 
jäsenenä kansainvälisessä standardisoimisjärjestössä ISOssa ja eurooppalaisessa 
standardisoimisjärjestössä CENissä. Liiton jäsenkuntaan kuuluu pääasiassa elinkeinoelämän 
järjestöjä ja Suomen valtio, jota edustavat ministeriöt. SFS julkaisee vuosittain satoja standardeja. 
[11]. 
 
Standardi on yhteinen menettelytapa toistuvaan toimintaan. Standardit ovat luonteeltaan 
suosituksia, mutta viranomaiset saattavat edellyttää niiden käyttöä. Standardi on kirjallinen 
julkaisu ja standardisoinnista huolehtivan viranomaisen, järjestön tai muun tunnustetun elimen 
hyväksymä. Standardien tavoitteena on määritellä selvät ja yksiselitteiset suositukset, jotka 
helpottavat kaupankäyntiä ja yhteydenpitoa sekä parantavat yhteensopivuutta. Siksi standardin 
tulee olla niin täydellinen kuin soveltamisalan rajoissa on tarpeen, johdonmukainen, 
yksiselitteinen, selkeä ja tarkka, ottaa huomioon tekniikan taso, olla ymmärrettävä ammatti-
ihmisille, jotka eivät ole osallistuneet sen valmisteluun. [12]. 
 
Suomessa on hajautettu standardisoimisjärjestelmä, jossa SFS toimii keskusjärjestönä ja laatii 
standardit yhdessä toimialayhteisöjensä kanssa. Toimialayhteisöksi voidaan hyväksyä 
standardisointityötä tekevä ja laajasti toimialaansa edustava julkinen tai yksityinen yhteisö tai 
säätiö. Toimialayhteisöissä on kullekin standardisointialueelle nimetty vastuuhenkilö, joka 
huolehtii vastuualueensa standardien laadinnasta ja vastaa niiden sisältöä ja käyttöä koskeviin 
kysymyksiin. [12]. 
 
Standardin laadinta etenee seuraavanlaisesti: Toimialayhteisössä tehdään aloite ja asetetaan 
työryhmä. Työryhmä nimetään niin, että jäsenet edustavat mahdollisimman laajasti alan 
asiantuntemusta ja heillä on kiinnostusta ja voimavaroja aktiiviseen työskentelyyn. Lisäksi pitää 
kiinnittää huomiota työryhmän toimintakykyyn ja edustavuuteen. Eri intressiryhmiä edustava 
työryhmä helpottaa ehdotuksen hyväksymistä lausuntovaiheessa. Työryhmä laatii 
standardiehdotuksen, jonka jälkeen ehdotus lähtee lausuntokierrokselle oleellisille tahoille. 
Lausuntopyyntö lähetetään kaikille niille julkisille ja yksityisille tahoille, joilla oletetaan olevan 
standardiehdotuksen suhteen huomattavaa asiantuntemusta tai oleellinen etu valvottavanaan. 
Lausuntokierroksen kommenttien käsittelyn jälkeen ehdotus viimeistellään ja lähetetään 
standardoimisliittoon tarkastukseen, viimeistelyyn ja ulkoasun muokkaamiseen. Standardiehdotus 
käsitellään standardisointilautakunnassa. Tämän jälkeen tapahtuu myynti, markkinointi ja 
tiedottaminen yhdessä toimialayhteisöjen kanssa. [12]. 
 
Sertifiointi on vaatimusten mukaisuuden (esim. standardissa määriteltyjen) osoittamista 
todistuksella (sertifikaatilla) tai merkillä. Sertifiointi on puolueettoman tahon antama kirjallinen 
varmennus. Sertifiointi voi kohdistua järjestelmiin, tuotteisiin, palveluihin tai henkilöihin. Ennen 
kuin sertifikaatti myönnetään, järjestelmän, tuotteen tai palvelun vaatimusten mukaisuus arvioi-
daan, testataan tai tarkastetaan. Sertifiointeja tekevät puolueettomat sertifiointilaitokset. [13]. 
 
Henkilösertifiointi on ulkopuolisen tahon suorittama henkilön pätevyyden osoituskeino, jossa 
todetaan henkilön tietojen ja taitojen riittävyys. Akkreditoinnissa puolueeton ja riippumaton 
toimielin toteaa toisen toimielimen pätevyyden ja sen antamien todistusten uskottavuuden. [10]. 
 
Auditoinnilla varmistetaan, että toiminta vastaa ohjeistusta. Auditointi on järjestelmällinen, 
riippumaton ja dokumentoitu prosessi, jossa hankittavaa auditointinäyttöä arvioidaan 
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objektiivisesti sen määrittelemiseksi, missä määrin sovitut auditointikriteerit on täytetty. 
Auditointien tarkoitus on todeta, täyttyvätkö toimintajärjestelmää koskevat vaatimukset ja 
tavoitteet, arvioida toimintajärjestelmän vaikuttavuutta ja tunnistaa parannusmahdollisuuksia. 
[13]. Auditointia saavat toteuttaa vain siihen koulutetut ja siihen tunnustetun pätevyyden 
(koulutustausta, työkokemus, auditoijakoulutus, auditointikokemus) omaavat henkilöt. [15]. 
 
Homekoirastandardin laatimisessa voitaisiin hyödyntää muutamia keskeisiä kohtia, joita esim. 
ympäristöjärjestelmän (SFS-ISO 14004) mallissa esiintyy. Siinä yksi tärkeimmistä 
toimintatavoista on ns. jatkuvan parantamisen malli. Järjestelmä seuraa ”Suunnittele-Toteuta-
Arvioi-Toimi” -johtamismallia (PDCA-malli eli ”Plan-Do-Check-Act”). Järjestelmää voidaan 
kuvata parhaiten organisointimallina, jota pitäisi tarkkailla jatkuvasti ja katselmoida 
säännöllisesti, jotta se suuntaisi organisaation johtamista muuttuvien ulkoisten ja sisäisten 
tekijöiden mukaan. Kaikkien organisaation tasojen tulisi soveltuvin osin ottaa vastuu 
työskentelystä saavuttaakseen parannuksia asioissa. [16]. 
 
Homekoiraorganisaation toiminnan periaatteet tulisi määrittää menettelytapapolitiikalla. Se 
määrittelee organisaatiolta vaaditun vastuun tason, jonka suhteen kaikkia tulevia toimenpiteitä 
arvioidaan. Politiikan tulisi olla tarkoituksenmukainen suhteessa organisaation toimintojen, 
tuotteiden ja palveluiden vaikutuksiin. ja sen tulisi ohjata päämäärien ja tavoitteiden asettamista. 
Tällä tavoin luodaan yhteisiä arvoja. [16]. 
 
Homekoiratoiminnasta vastaavan organisaation tulisi myös määrittää mitattavissa olevia 
homekoiraindikaattoreita/suorituskykyvaatimuksia (best practices). Tällaisten indikaattoreiden 
pitäisi olla objektiivisia, todennettavia ja toistettavia. Niiden tulisi olla tarkoituksenmukaisia 
organisaation toiminnoille, tuotteille ja palveluille, hyvien käytäntöjen mukaisia, käytännöllisiä, 
kustannustehokkaita ja teknologisesti soveltamiskelpoisia. Näitä indikaattoreita voitaisiin käyttää 
seuraamaan organisaation edistystä päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisessa. Niitä voidaan 
käyttää myös muihin tarkoituksiin, kuten osana yleistä tason arviointia ja parannusprosessia. 
Organisaation tulisi harkita niin hallinnollisten kuin toiminnallistenkin näkökohtien kannalta 
asianmukaisten indikaattorien käyttöä. Suorituskykyindikaattorit ovat tärkeä työkalu jatkuvan 
parantamisen seurannassa. [16]. 
 
Osana sitoutumistaan vaatimuksenmukaisuuteen homekoiraorganisaation tulisi luoda ja toteuttaa 
menettely ja ylläpitää sitä arvioidakseen säännöllisin väliajoin, täyttääkö toiminta vaatimukset 
(”must be”-vaatimusten toteaminen), jotka koskevat homekoiratoimintaa. Organisaation tulisi 
tallentaa tämän arvioinnin tulokset. Vaatimusten täyttymisen arviointiin voidaan käyttää useita 
menetelmiä ja prosesseja. Homekoiraorganisaation tulisi määrittää vaatimusten täyttymisen 
arvioinnin taajuus ja menettelytavat, jotka vastaavat sen kokoa, tyyppiä ja rakenteen 
monimuotoisuutta. Taajuuteen voi vaikuttaa esimerkiksi aiempi suorituskyky vaatimusten 
täyttämisessä tai erityiset lakisääteiset vaatimukset. Voi olla myös hyödyllistä järjestää 
riippumaton katselmus säännöllisesti. 
 
2.3 Koirien suorituskykyvaatimukset ja niiden indikaattorit 
 
On muutamia seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon laadittaessa suorituskykyvaatimuksia ja 
tasontarkastuksia homekoirille ja niiden ohjaajille. Arvioitaessa homekoirien 
vaatimuksenmukaisuuden täyttymistä on ennen kaikkea pyrittävä tasapuolisuuteen tarkastettavien 
koirien suhteen. Tämä tarkoittaa sitä, että huolimatta toisistaan poikkeavasta koiramateriaalista 
(rotu, ikä, koko, sukupuoli yms.), erilaisista olosuhteista, ohjaajien eroavaisuuksista tai 
homekoiran koulutustaustoista, koetilanteen tulee olla kaikille testattaville yhdenmukainen. 
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Kokeen on siis oltava samanlaisena toistettavissa eri tilanteissa. Koe täytyy voida dokumentoida 
niin kirjallisesti kuin audiovisuaalisesti tasapuolisuuden ja mahdollisten reklamaatioiden vuoksi. 
 
Kosteusvauriomikrobit ovat koiralle terveyshaitallisia siinä kuin ihmisillekin. [3] Koe ei saa 
aiheuttaa terveydellistä haittaa tai vaaraa sen enempää ohjaajalle kuin koirallekaan. Myös 
loukkaantumisten mahdollisuus on minimoitava. 
 
Tasokokeen käytännöllisyyden nimissä sen ei tulisi olla kohtuuttoman hankala tai aikaa vievä 
järjestää, eikä se saisi vaatia suuria henkilö- tai taloudellisia resursseja miltään osapuolelta. 
 
Homekoiran suorituskyvyn kannalta oleellisin näkökohta on, että se tunnistaa kosteusvaurio-
mikrobit ja ilmaisee ne. Ilmaisutavat voivat vaihdella yksilöllisesti, kuitenkin niin, että kunkin 
koiran yksilöllinen ilmaisutapa on tiedossa, ja se on toistuva (1 ilmaisu/koira). Lisäksi voidaan 
testata koirien liikkuvuutta erilaisilla pinnoilla ja alustoilla, korkeissa paikoissa, ryömintätiloissa 
ym. vastaavissa paikoissa, tarkistaa sen terveydentila, muu koulutustaso ml. hallittavuus ym. 
Nämä viimeksi mainitut asiat ovat ohjaajan päätettävissä ja niiden ratkaisemiseen hän on asian-
tuntija. Koska homekoiratoiminta on kaupallista palveluntuottamista, tuskin kukaan edes haluaa 
käyttää koiraa, joka ei esim. suostu menemään sisään rakennukseen arkuuden tai muun syyn 
vuoksi. Tästä syystä koirat voitaisiin testata pelkällä käytännön hajutunnistuskokeella ja näin 
pitää koe mahdollisimman yksinkertaisena. 
 
Tähän asti on oletettu, että homekoira ilmaisee vain ja ainoastaan ne homelajit, jotka sille on 
opetettu. Viimeisimpien tutkimustulosten valossa näyttää kuitenkin siltä, että tämä ei välttämättä 
pidä paikkaansa. Vuonna 2013 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että 3 koiraa, joille oli 
hajukuvana opetettu kitiini (C8H13O5N)n, josta mm. homesienten soluseinä on rakentunut, 
kykenivät ilmaisemaan tämän perusteella homesieniä. [3]. Näyttää siis siltä, että kitiini on se 
yhdistävä linkki, jonka perusteella homekoira yleistää ja tunnistaa kaikki homelajit. Tämän 
aineen käyttö hajulähteenä yhdenmukaistaisi koirien testaamisen, kun ei enää tarvitsisi ottaa 
huomioon eri homesienisukujen ja -lajien eroavaisuuksia. Koska kitiini on koiralle ja sen 
ohjaajalle vaaratonta ja sen käsittely jauheena on yksinkertaista ja suhteellisen halpaa (kuva 1) 
verrattuna terveysvaarallisiin ja hankalasti käsiteltäviin homemaljoihin (kuva 2), olisi se näistäkin 
syistä ihanteellinen aine käytettäväksi homekoirien tasontestauksiin. Testauspaikkaa ja 
järjestelyjä olisi mahdollisuus varioida kokeessa käytettävän materiaalin ja suorituskyky-
vaatimusten muuttumatta. Koirat voisivat suorittaa hajutunnistuskokeen joko purkkiradalla, 
laatikosta tunnistamalla, etsintähyrrää käyttäen tai jollain muulla tavoin (kuvat 3 – 5). 
 

 
Kuva 1. Kitiiniä (C8H13O5N)N petrimaljalla. 
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Kuva 2. Homemaljoja. 
 

 
Kuva 3. Etsintähyrrä. 
 

 
Kuva 4. Ilmaisu laatikosta. 
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Kuva 5. Ilmaisu purkkirivistä. 
 
2.3. Ohjaajien suorituskykyvaatimukset 
 
Ohjaajien testaaminen poikkeaa koirien testaamisesta siinä, että ohjaajat voitaisiin testata 
kirjallisin kokein ja ottaa huomioon myös heidän koulutus- ja kokemustaustansa alalla. 
Minimivaatimuksena ohjaajien ammattitaidon toteennäyttämisessä tulisi olla koiralle 
loukkaantumisen seurauksena annettavan ensiavun osaaminen sekä kosteustekniset ja 
mikrobiologiset ja terveydelliset perustiedot. Koska homekoiranohjaaja ei yleensä itse hoida 
kohteen jatkotutkimuksia tai kosteusvauriokorjauksia, ei hänen ammattipätevyytensä tarvitse 
vastata rakennusalalla toimivien henkilöiden osaamista, kuten ei myöskään terveysalan 
ammattilaisen osaamistasoa. 
 
3. Yhteenveto 
 
Homekoiratoiminta Suomessa kaipaa toiminnan yhdenmukaistamista ja mahdollisesti jopa 
kontrolloitavien tasokokeiden luomista. Homekoiratoiminnan standardisoiminen, joka loisi alalle 
yhteiset pelisäännöt ja määrittelisi mitä homekoiralta ja sen ohjaajalta voi vaatia, olisi yksi 
vaihtoehto. Koirille voitaisiin kehittää hajutunnistustesti alan uusinta tutkimustulosta hyödyntäen 
käyttäen kitiiniä, joka ei ole terveyshaitallista koirille tai ohjaajille, kuten homeet. Kitiinin käyttö 
yksinkertaistaisi myös tasotestauksen käytännön toteutusta hankalien homemaljojen käsittelyyn 
verrattuna. Ohjaajien pätevyys voitaisiin puolestaan testata kirjallisesti ainakin koiran ensiavun, 
kosteusteknisten ja mikrobiologisten/terveydellisten perustietojen osalta. 
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Termotuote valesokkelirakenteen korjausmenetelmänä 
 
Antti Juopperi1 ja Juha-Pekka Kumpulainen1,2 

1 Instaro Oy 
2 Takotek Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Valesokkeli perustusratkaisuna on ollut yleinen tapa rakentaa 1960-luvun puolivälistä 1980-luvun 
puoliväliin saakka, jonka jälkeen alettiin yleisesti havaita rakenteen kosteuden riskialttius. 
Asiantuntijoiden arvio valesokkelirakenteella toteutettujen riskialttiiden rakennusten määrästä 
liikkuu 50 000 – 100 000 kohteen välillä. 
 
Tähän asti käytetyissä korjaustavoissa seinärungon alaosa on nostettu ylemmäs muuraamalla 
harkko valesokkelin sisälle. Takotek Oy on kehittänyt valesokkelin korjaamiseen uuden 
menetelmän, jonka tuotteet kulkevat nimellä Termotuote. Korjausmenetelmä pienentää 
kustannuksia työvaiheiden vähentymisen ja siten työn nopeutumisen vuoksi. Menetelmä parantaa 
myös seinän alaosan kosteuskestävyyttä ja lämpöteknisiä ominaisuuksia. 
 
1. Johdanto 
 
Valesokkeli on ollut yleisin perustamistapa omakoti- ja pientaloilla 1970- ja 1980-luvuilla. 
Rakenne katsotaan riskirakenteeksi, koska siinä seinärungon puinen alaosa on alttiina maaperän 
kosteudelle. Se sijoittuu lähelle maanpinnan tasoa tai jopa sen alle. Rakenteessa ei ole yleensä 
toimivaa tuuletusrakoa, mistä johtuen rakenteisiin päässyt kosteus ei tuuletu riittävän tehokkaasti 
pois. Talviaikaan riskinä on myös kosteuden kondensoituminen rakenteeseen. [1]. 
 

 
Kuva 1. Kosteuden siirtyminen valesokkelirakenteessa (Ympäristöministeriö, Kosteus- ja 
hometalkoot). 
 
Valesokkelirakenteiden määrästä ei löydy tilastoitavaa tietoa. Kolmelta alan asiantuntijalta 
kysyttäessä heidän arvionsa valesokkelirakenteella toteutettujen riskialttiiden kohteiden määrästä 
liikkui 50 000 – 100 000 kohteen välillä. [2]. 
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Tähän asti yleisimmässä korjausmenetelmässä seinärungon alaosa on nostettu ylemmäs 
muuraamalla harkko valesokkelin sisälle [1]. Harkkomuurausmenetelmän useat työvaiheet 
nostavat kustannuksia, seinän lämmöneristyskyky heikkenee ja rakenteen toteuttaminen 
pakkaskautena jäiseen sokkeliin on vaativa ja rakennusvirheille altis toimenpide. 
 
Harkkomuurausmenetelmän heikkojen puolien vuoksi Takotek Oy on kehittänyt valesokkelin 
korjausmenetelmän, jonka tuotteet kulkevat nimellä Termotuote. Tuoteperheeseen kuuluvat 
Termokenkä ja Termopalkki. Korjausmenetelmä pienentää kustannuksia työvaiheiden 
vähentyessä ja nopeutuessa. Menetelmä parantaa myös seinän alaosan kosteuskestävyyttä ja 
lämpöteknisiä ominaisuuksia. 
 
2. Termotuote 
 
Termotuote valesokkelirakenteen korjausmenetelmänä koostuu kahdesta tuotteesta, 
Termokengästä ja Termopalkista. Kantavan seinän runkopuiden alaosaan asennetaan Termokenkä, 
joka on valmistettu metallista. Termopalkki on XPS-eristeestä valmistettu seinän alaosaan 
asennettava tehokas lämpöeriste ja samalla sisäseinälevyn alareunan ja jalkalistan kiinnitysalusta. 
 
2.1 Termokenkä 
 
Termokenkä asennetaan katkaistujen runkopuiden alaosien tilalle. Se valmistetaan kahdesta 
kuumasinkitystä ohutlevyteräksestä muotoillusta C-profiilista. C-profiilit ovat sisäkkäin ja 
pääsevät liukumaan toisiinsa nähden. Sisemmän C-profiilin päällä on hylly, jonka varaan 
runkopuu tuetaan. Ulompi C-profiili nostetaan tuetun runkopuun päälle liittämään sisempi C-
profiili ja pystyrunkopuu yhteen. Ulompi C-profiili kiinnitetään vielä ruuveilla sekä runkopuuhun 
että sisempään C-profiiliin. Sisempi C-profiili on lämpöeristetty XPS-eristeellä. Osat kiinnitetään 
toisiinsa vetoniiteillä. 
 

 
Kuva 2. Termokenkä (Takotek Oy). 
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2.2 Termopalkki 
 
Termopalkki on kahdesta XPS-eristelevystä liimaamalla valmistettu lämmöneristepalkki, joka 
asennetaan runkopuiden välitilaan Termokenkien väliin. Se toimii seinän alaosan 
lämmöneristeenä ja siihen voidaan tukea ikkunarunkojen alaosat. Palkin yläosaan on valmiiksi 
asennettu lauta sisäseinälevyjen alaosan ja jalkalistojen kiinnittämistä varten. 
 

 
Kuva 3. Termopalkki (Takotek Oy). 
 
3. Tutkimukset 
 
Termotuotteita on testattu lämpö- ja lujuusteknisiltä ominaisuuksiltaan kahdessa Oulun seudun 
ammattikorkeakoululle (OAMK) tehdyssä opinnäytetyössä [3, 4]. 
 
3.1 Puristuslujuuden testaaminen 
 
Termokenkä on testattu puristuslujuuden osalta OAMK:n laboratoriossa Dartec-merkkisellä 
hydraulisella puristimella, joka mittaa kuormitusta painuman kasvaessa. Keskiarvoksi kahdeksan 
kappaleen koe-erään saatiin 39,86 kN. [3]. 
 
Termopalkki on testattu OAMK:n laboratoriossa kuormituskehän B-kuormitussylinterillä, jolla 
voidaan tehdä staattisia ja dynaamisia kuormituskokeita. Palkkeja testattiin kymmenen 
kappaletta. Suurimmaksi mitoittavaksi tekijäksi havaittiin kuormituslujuuden sijasta rakenteen 
painuma. Tulosten perusteella palkkia tulisi käyttää ensisijaisesti Termokenkien välisenä 
lämmöneristeenä ja tapauskohtaisesti ei-kantavien seinien alaosissa. [3]. 
 
3.2 Lämpötekninen testaaminen 
 
Termotuotteiden muodostamaa kokonaisuutta on mallinnettu lämpöteknisiltä ominaisuuksiltaan 
Dof-Lämpö, SolidWorks ja Comsol Multiphysics 4.0 simulointiohjelmilla. 
Valesokkelirakenteessa villarakenteisen seinän U-arvo tarkasteltaessa pelkkää 125 mm 
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seinärunkoa on 0,370 W/m2K. Mikäli vastaavan 125 mm seinän alaosa korjataan 
harkkomuuraamalla, on U-arvo seinän alaosassa 1,429 W/m2K. Termomenetelmällä korjatun 
seinän alaosan U-arvo on 0,469 W/m2K [4]. Arvot on laskettu 125 mm rungolle, oletetulla 600 
mm runkojaolla. Tuotteen yhteyteen asennetaan aina vähintään 30 mm lisälämmöneriste, mikä 
parantaa U-arvoa entisestään. Tätä ei ole sisällytetty yllä oleviin arvoihin. 
 
4. Asennus 
 
Seinärakenteen purkutyöt eivät eroa oleellisesti harkkorakenteen töistä. Sisäseinälevytys 
villoineen poistetaan ikkunoiden alaosaan asti. Työjärjestys on seuraava: 
 

1. Runkotolpat katkaistaan oikealta korkeudelta, Termokenkä ujutetaan paikoilleen ja ulompi 
C-profiili nostetaan runkotolpan päälle. Kenkä kiinnitetään lyöntiniitillä sokkeliin. Ennen 
Termopalkkien asennusta on Termokenkien ja valesokkelin pystyosan väliin asennettava 
vähintään 30 mm eriste. (kuva 4) 

 

 
Kuva 4. Termokengän asennus. 
 

2. Termopalkit asennetaan Termokenkien väliin sokkeliin liimaamalla. Kenkien ja palkkien 
väli tiivistetään polyuretaanilla. Höyrynsulku limitetään seinärungon höyrynsulun kanssa 
(kuva 5). Ikkunoiden kohdilla pelkästään ikkunaa tukevat pystytolpat voivat tukeutua 
suoraan Termopalkkiin. 

 

 
Kuva 5. Termopalkin asennus. 
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5. Yhteenveto 
 
Valesokkeli perustusratkaisuna on ollut yleinen tapa rakentaa 1960-luvun puolivälistä 1990-
luvulle saakka. Valesokkeli tunnistetaan nykyisin riskirakenteeksi, jonka korjaus on melko 
työlästä ja kallista: yleisesti käytetyn harkkokorjausmenetelmän heikkouksia ovat mm. monien 
työvaiheiden tuoma hinta ja heikentynyt lämmöneristävyys. Takotek Oy on pyrkinyt kehittämään 
uutta menetelmää vanhan ja yleisesti käytetyn harkkokorjausmenetelmän tilalle. 
 
Kehitystyön tuloksena syntynyt Termotuote-menetelmä pystyy parantamaan alaseinärakenteen U-
arvoa ja tuo säästöjä työn helppouden ja nopeuden vuoksi. Menetelmällä on tällä hetkellä korjattu 
valtakunnallisesti yli 20 kohdetta, ja tulokset ovat olleet positiivisia. Tuotteen kehitystyö jatkuu 
edelleen ja teknisiä ominaisuuksia pyritään parantamaan. 
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Rakennustyömaan energiansäästömahdollisuudet ja 
energiatehokkaan rakentamisen osaamisen varmistaminen 
 
Olli Teriö, Jouni Honkanen ja Jaakko Sorri 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
EU:n ilmasto- ja energiansäästötavoitteet vaativat kaikkien yhteiskunnan osa-alueiden ja 
toimialojen kiinnittävän huomioita uusiin energiansäästömahdollisuuksiin. Rakennusten 
energiansäästöön on viime vuosina kiinnitetty paljon huomiota. Sen sijaan rakennustyömaiden 
energiankäyttöä on tutkittu hyvin vähän. Rakennuskantaan tehtävät kehitystoimet vaikuttavat 
energiankulutukseen vähitellen vuosikymmenien kuluessa, mutta rakennustyömailla tehtävät 
parannukset vaikuttavat energian käyttöön välittömästi. 
 
Rakennustyömaiden energian käyttö on vaihdellut 20 – 50 kWh/rm3:n välillä. Suurin yksittäinen 
energian käyttökohde on rakenteiden kuivattaminen lämmittämällä. Muita suuria 
energiankuluttajia ovat työmaatoimisto, työntekijöiden sosiaalitilat sekä valaistus. Teoreettisilla 
laskelmilla ja työmailla tehdyillä mittauksilla on saatu aikaan tiettyjä periaatteita ja reunaehtoja, 
joita noudattamalla voidaan sekä kuivattaa tehokkaasti että lämmittää energiaa säästäen. 
 
Toinen rakennustyömaihin voimakkaasti vaikuttava tekijä on uusien energiatehokkaiden 
rakenteiden vaatimukset toteutukselle. Näihin vastaaminen vaatii uudenlaista asennetta ja 
osaamista työmailla. Tarvitaan sekä työntekijöiden osaamisen lisäämistä että rakennustyömaiden 
laadunvarmistuksen kehittämistä. Riippumatta pitkistä alihankintaketjuista tai työntekijöiden 
kansalaisuudesta on lopputuloksen oltava laadukas, energiatehokas sekä kosteusturvallinen. 
 
1. Johdanto  
 
Rakennustyömaiden energiaosaamisen kehittäminen on tärkeä ja ajankohtainen kysymys. 
Euroopan Unionissa on sovittu, että vuoteen 2020 mennessä energiatehokkuutta tulee parantaa, 
kasvihuonepäästöjä vähentää ja uusiutuvien energiamuotojen osuutta kasvattaa vuoteen 1990 
verrattuna. EU:n energia- ja ilmastotavoitteet ovat johtaneet rakenteiden lämmöneristeiden 
lisäämiseen ja taloteknisten järjestelmien laajuuden kasvamiseen. Ne ja muut rakentamisen 
trendit ovat jo lisänneet ja yhä jatkossa lisäämässä rakentamisen vaikeusastetta. Koko alalla 
tarvitaan uudenlaista asennetta toimintakulttuurin parantamiseksi 
 
Rakennuksen elinkaaren aikaista energian kulutusta on tutkittu paljon, samoin rakennustuotteiden 
valmistuksen energiankäytöstä löytyy tutkimuksia. Sen sijaan rakennustyömaiden energiankäyttöä 
on tutkittu hyvin vähän. Rakennustyömailla näkee usein räikeitä esimerkkejä energian 
tuhlaamisesta, joten myös rakennustuotannon energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää 
huomioita. Rakennuskantaan tehtävät energiatehokkuusinvestoinnit vaikuttavat hitaasti ja hyödyt 
saavutetaan vuosikymmenten kuluessa. Rakennustyömailla tehtävät energiansäästötoimenpiteet 
sen sijaan vaikuttavat välittömästi. 
 
Tässä artikkelissa käsitellään perusasioita rakennustyömaiden energiankulutuksesta, 
olosuhdehallinnasta ja energian säästömahdollisuuksista, joita teemoja on viime vuosina tutkittu 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 265



useissa eri hankkeissa TTY:n rakennustuotannon ja talouden yksikössä. Lisäksi tarkastellaan 
energiatehokkaan rakentamisen osaamisen varmistamista ammattityövoiman osalta. 

 
2. Energiankulutus ja työmaaolosuhteet 
 
Rakentamiseen ja rakennusmateriaalien tuottamiseen kulutetun energiamäärän on arvioitu olevan 
Suomessa 8 % noin 300 TWh vuositasolla olevasta energian loppukäytöstä. Siitä noin 4 % on 
arvioitu käytettävän rakennusmateriaalien valmistamiseen, 3 % maantiekuljetuksiin ja 1 % 
työmaatoimintoihin [1]. Vaikka rakennusvaiheen energiankäyttö on pieni verrattuna rakennusten 
elinkaaren aikaiseen energian käyttöön, on siihen syytä kiinnittää huomiota, koska 
työmaavaiheessa on mahdollista saada aikaan nopeasti huomattavaa energiansäästöä. 
 
Energian kokonaiskulutus työmailla vaihtelee tapauskohtaisesti. Kulutukseen vaikuttaa työmaalla 
tapahtuvan toiminnan lisäksi työmaan sijainti ja rakennustyön ajoittuminen suhteessa 
vuodenkiertoon. Myös sillä on vaikutusta, onko kyse uudis- vai korjausrakennustyömaasta. 
Ruotsissa suoritetussa tapaustutkimuksessa energiankulutus oli Uppsalassa 63kWh/m2 [2]. Tämä 
tarkoittaa keskimäärin 21 kWh/m3. Kulutus jakautui seuraavasti: 35 % lämmitykseen 
(kaukolämmitys), 18 % valaistukseen, 27 % työmaatoimistoihin, 3 % nostureihin ja 18 % 
muuhun (työkalut, kontit, puhaltimet). Vajaa puolet rakentamisen aikaisesta sähkönkulutuksesta 
käytettiin runkovaiheen aikana ja loput sisävalmistusvaiheessa [2]. 
 
Hämäläisen [3] diplomityössä saatiin vastaaville luvuille seuraavat arvot: 55 % kaukolämpöön, 
14 % kaasulämmitykseen, 21 % työmaasähköön, joka pitää sisällään mm. valaistuksen, 
sähköpuhaltimia ja betonin kaapelilämmitystä, 6 % koneelliseen ilmankuivatukseen, 3 % 
työmaatoimiston ja sosiaalitilojen sähköön sekä torninosturiin 1 % [3]. Kokonaisenergiankulutus 
eräillä suomalaisilla rakennustyömailla on esitetty taulukossa 1 ja energiamuotojen jakauma 
yhdellä näistä työmaista kuvassa 1. 
 
Taulukko 1. Energiankulutus asuinrakennustyömailla. (Tapaukset 1-6 kyselyinä, tapaukset 7-8 
mitattu kohteessa [3]) 
Sijainti Tilavuus Aikataulu Kokonaiskulutus 
Tapaus 1, Hyvinkää 6300 m3 6/2009-6/2010 54 kWh/m3 

Tapaus 2, Tampere, 5308 m3 1/2010-1/2011 18 kWh/m3 
Tapaus 3, Tampere 11590 m3 11/2009-1/2011 22 kWh/m3 

Tapaus 4, Tampere 10363 m3 11/2009-11/2010 26 kWh/m3 

Tapaus 5, Valkeakoski 13200 m3 11/2009-12/2010 20 kWh/m3 

Tapaus 6, Tampere 6519 m3 3/2010-2/2011 25 kWh/m3 

Tapaus 7, Tampere 22500 m3 8/2010-4/2012 48 kWh/m3 
Tapaus 8, Tampere 16461 m3 8/2010-1/2012 45 kWh/m3 

 
Nostureiden energiankulutus on hyvin vähäinen suhteutettuna työmaa-aikaiseen 
kokonaiskulutukseen. Tampereella tehdyssä tutkimuksessa yksi torninosturi kulutti sähköenergiaa 
noin 132 kWh kuukaudessa ja koko työmaan aikana 1450 kWh, mikä oli noin 1 % 
työmaatoimintojen energian kokonaiskulutuksesta [3]. 
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Kuva 1. Työmaa-aikaisten energiamuotojen jakauma, tapaus 7. [3]. 
 
Työmaan energiantarpeiden tunnistaminen on tärkeää. Liian vähäinen lämmittäminen hidastaa 
rakenteiden kuivumista ja voi jopa aiheuttaa betonirakenteiden vaurioitumista. Liiallinen 
lämmittäminen taas nostaa kustannuksia tarpeettomasti. Lämmitystapa valitaan 
olosuhdetavoitteiden perusteella. 
 
Runkovaiheessa lämmitykseen sovelletaan usein nestekaasulämmittimiä (vrt. kuva 2). Nämä 
lämmittimet ovat kevyitä ja pienikokoisia suhteessa lämmityskapasiteettiin. Kaasulämmittimien 
tavanomainen teho on 25 - 150 kW. Kaasulämmittimiä voidaan käyttää vain tiloissa, joihin 
voidaan järjestää riittävä tuuletus tai missä kosteudesta ei ole haittaa.  
 
Polttoöljylämmittimiä sovelletaan laajojen tilojen, kuten teollisuushallien, toimistojen ja 
varastojen lämmittämiseen. Näitä tehokkaita lämmittimiä käytetään yleensä runkovaiheessa. 
Öljylämmittimet tuottavat hiilidioksidia ja vesihöyryä, joten ne sijoitetaan usein kontteina 
rakennuksen vaipan ulkopuolelle ja lämpö siirretään lämmönvaihtimen kautta erillisiin 
lämmityslaitteisiin.  Polttoöljylämmittimet soveltuvat hyvin rakennuksen kuivattamiseen. [3]. 
 
Kaukolämpö on useimmissa tapauksissa edullisin lämmitysmuoto suomalaisissa olosuhteissa. 
Onkin tavanomaista aloittaa sen hyödyntäminen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Yleisesti 
voidaan todeta, että kaukolämpö on hyödynnettävissä kun ainakin yksi välipohja on valettu. 
Kaukolämmön lämmönvaihtimet asennetaan usein runkovaiheen ja sisävalmistusvaiheen 
taitteessa. Toisaalta kaukolämmön teho ei aina ole riittävä koko rakennuksen lämmittämiseksi. 
Öljy-, ja kaasulämmittimiä käytetään tehontarpeeseen liittyvän vajauksen täydentämiseksi. [3]. 
 
Sähkölämmitys on kallis menetelmä ja sopii parhaiten eritystapauksiin. Suomalaisessa 
tapaustutkimuksessa vertailtiin eri lämmitysmuotojen kustannuksia. Viikkokustannukset, 
sisältäen kaluston, energiankulutuksen ja työpanoksen, jakautuivat seuraavasti: kaukolämpö 
1,5e/m2 öljylämmitys 1,8e/m2, kaasulämmitys 1,9e/m2 and sähkölämmitys 2,3e/m2 [3]. 
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Tarpeeton energiankulutus on talouden ja ympäristön kannalta haitallista. Työmaan lämmitys on 
suurin yksittäinen energiankuluttaja skandinaavisissa työmaaolosuhteissa. 
Energiatehokkuustoimenpiteistä keskeisin on lämmön pitäminen vaipan sisäpuolella samalla 
mahdollistaen riittävän ilmanvaihdon. Ilmanvaihdon vaikutuksen tehostamiseksi voidaan 
hyödyntää ilmankuivaimia ja tuulettimia. Näitä käytetään tietyissä olosuhteissa, erityisesti 
syksyllä. Koneellisen kuivatuksen tarve tulee minimoida suojaamalla sisätilat vesi- ja 
lumisateelta. Turha valaistus ja valmiustilassa oleva laitteisto on myös huomioitava 
energiansäästötoimenpiteitä tehtäessä. 
 

 
Kuva 2. Työmaan energian käytön jakaantuminen vuodenaikojen mukaan Tampereella [3]. 
Kuvasta voidaan päätellä, että valtaosa työmaan energiankulutuksesta on liittynyt lämmitykseen 
ja mahdollisesti valaistukseen. 
 
3. Työmaan energiansäästön perusperiaatteet: 
 
Energiansäästö ja rakenteiden kuivattaminen mahdollisimman nopeasti ovat ainakin osittain 
keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Rakenteiden kuivattaminen on ehdottoman tärkeää, mutta 
energiansäästön kautta voidaan vähentää kasvihuonekaasuja ja säästää myös rakentajan 
kustannuksissa. Varaamalla sopivasti yleisaikatauluun aikaa rakenteiden kuivumiselle ja 
tarkkailemalla työmaan olosuhteita, voidaan varmistaa laadukas rakentaminen ja samalla säästää 
energiakustannuksissa. 
 
Lämmitykseen, lämpötilaan ja muuhun energiankäyttöön liittyvät seuraavat perusohjeet: 

• Rakennuksen vaipan isot aukot suljetaan ennen lämmityksen aloittamista. 
• Sadevesien ja lumen tuloa vaipan sisään rajoitetaan suojauksilla. Holveille satanut lumi 

poistetaan mekaanisesti esim. kolaamalla tai lehtipuhaltimilla, ei sulattamalla. Sadevesiä 
poistetaan holveilta vesi-imureilla. Betonin tarpeetonta kastelua tulee välttää. 
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• Työmaan sisälämpötila pidetään alle 21 asteen ja ilman suhteellinen kosteus alle 60 
prosentin, jolloin olosuhteet ovat hyvät sekä rakenteiden kuivattamiseen että tehokkaaseen 
työskentelyyn.  

• Työmaatoimistojen ja sosiaalitilojen lämpötila ja tuuletus pidetään hallinnassa. Esimerkiksi 
ovipumput ovissa vähentävät tarpeetonta ilman vaihtumista. Samoin tuuletusventtiileillä 
saadaan aikaan hallitumpi ilmanvaihto kuin tuuletusikkunoita auki pitämällä. 

• Tarpeetonta valaistusta vältetään, esim. ulkovalaistusta ei pidetä päällä päiväsaikaan. 
• Työkoneita ei pidetä joutokäynnillä. 

 
Betonirakenteiden kuivattaminen asettaa työmaan lämpötilalle ja suhteelliselle ilmankosteudelle 
erityisiä vaatimuksia. Noin 20 ºC lämpötila ja alle 60 % ilman suhteellinen kosteus mahdollistavat 
betonirakenteiden hallitun kuivumisen. Olosuhdemittaukset voidaan tehdä edullisilla mittareilla 
ja mittausten perusteella ilmanvaihtoa voidaan tarpeen mukaan lisätä tai vähentää. Edelliset 
olosuhteet voidaan helposti saavuttaa kylmänä vuodenaikana. Kesällä ja alkusyksystä sen sijaan 
voidaan tarvita koneellisia kuivureita olosuhteiden aikaansaantiin. Yleisesti ottaen pintoihin 
osuva ilmavirtaus ja lämpötilan nosto nopeuttavat rakenteiden kuivumista. 
 
4. Osaamisen varmistaminen ja Build up skills -etenemissuunnitelma 
 
BUILD UP Skills Finland -hankkeessa laaditussa Energiatehokkaan rakentamisen osaamisen 
varmistamisen etenemissuunnitelmassa [4] on selvitetty, mitä rakennustyöntekijöiden 
ammatillisen osaamisen kehittämiseksi tulisi vuoteen 2020 mennessä tehdä, jotta ammatillisen 
osaamisen puutteet eivät muodostuisi esteeksi näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 
Etenemissuunnitelmassa on esitetty energiatehokkaan rakentamisen osaamiselle 
toimenpideohjelma perusteluineen. Ammattityövoiman osaamisen varmistamiseen liittyen on 
etenemissuunnitelmassa nostettu esiin kolme laajempaa teemaa. Nämä ovat 

1. oppimisen ja osaamisen kehittäminen 
2. osaamisen jalkauttaminen ja todentaminen 
3. osaamisen kehittämisen tuen teemat 

 
Suomalainen ammattityövoiman koulutusmalli pohjautuu keskeisesti peruskoulun jälkeisiin 
ammatillisiin perustutkintoihin. Jo työelämässä olevien osalta täydennyskoulutus, on myös 
tärkeässä roolissa osaamista lisättäessä. Energiatehokkaampi rakentaminen tai uusiutuvien 
energiamuotojen yleistyminen eivät aiheuta suuria periaatteellisia muutoksia ammattityövoiman 
osaamisvaatimuksiin. Jotkin osaamistarpeet kuitenkin korostuvat aiempaa enemmän 
energiatehokkaassa rakentamisessa. Jo ennestään on työntekijöiden pitänyt osata esimerkiksi 
lukea suunnitelmia ja tehdä huolellisia asennuksia. Osaamisen ja laadukkaan työnjäljen merkitys 
tulee kasvamaan energiatehokkuustavoitteisiin pyrittäessä ja rakentamisen monimutkaisuuden 
kasvaessa. 
 
Osaamisen jalkauttamisessa on nähty merkitykselliseksi erilaisten asennekisällien kouluttaminen 
työmaille. Energiatehokkuusvaatimusten kiristyminen tekee rakentamisesta entistä 
monimutkaisempaa ja tuo mukanaan myös uusia riskejä, ellei toteutusta tehdä oikealla tavalla. 
Työntekijöiden asenteen tulee olla kunnossa ja työn teettäjällä tulee olla riittävä varmuus 
tekijöiden osaamisen tasosta. 
 
Viimeisenä teemana ovat tukitoimenpiteet. Määräysten kiristymisen tahti on nopeaa, joten 
osaamista pitää parantaa paljon eri osapuolten piirissä. Kyky pelkistää tietoa nykyisistä hyvistä 
käytännöistä ja viestintä eri kohderyhmille ratkaisevat paljon siinä, onnistutaanko energia-asioissa 
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myös laadun tekemisen osalta. Myös naapurimaiden parhaista rakentamisen käytännöistä on 
mahdollista ottaa oppia. 
 
Periaatteessa nykyiset osaamisvaatimukset täyttävät pitkälti lähitulevaisuudenkin tarpeet sekä 
uudis- että korjausrakentamisessa. Kuitenkaan vaipparakenteiden kosteus- ja 
lämmöneristystöiden tekeminen ei ole aivan yksinkertaista. Ammattiopetuksen tulee sisältää 
muun muassa seuraavat teemat sekä teorian että käytännön näkökulmista: 

• lämmön- ja kosteuseristeiden sekä tuulensuojien asentaminen 
• rakenteiden ilmatiiviyden varmistaminen ja mittaaminen 
• talotekniikan läpivienteihin tekeminen lämmön- ja kosteuseristeisiin 
• rakenteiden kosteuskäyttäytymisen ja kosteusrasitusten ymmärtäminen. 

 
Lisäksi on varmistettava, että opetukseen on käytettävissä riittävästi aikaa. Erityisesti 
oppisopimuskoulutuksessa ja ammatillisessa aikuiskoulutuksessa on varmistettava, että oppilaitos 
antaa riittävän teoreettisen pohjan opiskelijalle ja tukee riittävästi työssä oppimista. On paljon 
asioita, joita ei työmaallakaan osata, joten yhteistyön yritysten ja oppilaitosten kesken on oltava 
kunnossa. 
 
Rakennusyritysten edustajia tätä etenemissuunnitelmaa varten haastateltaessa tuli esiin näkemys, 
jonka mukaan työntekijän pätevyyden näkisi työtavoista ja työnjäljestä kahdessa tunnissa, eikä 
erityisiä osaamisen todentamisen järjestelmiä siksi tarvita. Lisäksi todettiin, että yritykset 
hankkivat sellaista koulutusta, josta uskovat hyötyvänsä. Yritysten järjestämä tai tilaama 
täydennyskoulutustoiminta on keskittynyt ammattihenkilöstön sijaan enemmän 
toimihenkilötasolle. Työntekijöiden energiatehokkuuteen liittyvän osaamisen kehittämistä ei 
nähty yrityksissä nyt ajankohtaisena asiana. Rakennusyrityksistä todettiin, että urakoitsija 
toteuttaa sen, mitä tilataan ja on suunniteltu. Jos tilaaja ei erikseen edellytä panostamista energia-
asioihin ja ole siitä valmis maksamaan, toimitaan minimivaatimusten mukaisesti. 
 
5. Yhteenveto 
 
Uudisrakentamisessa kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten sekä uusiutuvien energiamuotojen 
edistämistavoitteiden vaikutus rakennustyömaalla työskentelevän työvoiman kokonaismäärään on 
oletettu uudisrakentamisen osalta olevan suhteellisen vähäinen. Energiatavoitteet vaikuttavat mm. 
materiaali- ja laitevalintoihin sekä rakenneratkaisuihin. Korjausrakentamisessa 
energiatehokkuusparannukset eivät ole muusta rakentamisesta irrallinen asia, vaan niitä tehdään 
usein tilanteissa, joissa tehdään muitakin korjauksia. 
 
Build Up Skills etenemissuunnitelman laadintaan osallistuneilla tahoilla on ollut laaja 
yhteisymmärrys siitä, että erilaiset lyhytkestoiset täsmäkoulutukset voivat olla keskeinen 
mahdollisuus vaikuttaa energia-asioiden parempaan huomioimiseen. Lyhyillä täsmäkoulutuksilla 
tarkoitetaan tässä johonkin täsmälliseen teemaan keskittyvää koulutusta, joka keston osalta voi 
vaihdella muutamista tunneista 1-2 työpäivään. Lyhyiden täsmäkoulutusten etuna on nopea 
vaikuttavuus työmaalla jo toimivien keskuudessa. Käsiteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi 
rakenteiden oikeat toteutustavat ja työmaan olosuhteiden hallinta. 
 
Koulutuksen osalla suurena haasteena vuoden 2020 tavoitteiden osalta on se, miten saadaan 
olemassa oleva henkilöstö kaikilta tasoilta motivoitua koulutukseen. Vaikka koulutusta olisi 
tarjolla, se ei nykyisin tavoita monia niistä, jotka lisäkoulutusta eniten tarvitsisivat. Uuden tiedon 
leviämiselle voi tuottaa haasteita myös pienyritysten suuri määrä rakennusalalla. Monessa 
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mikrokokoisessa yrityksessä ei ole resursseja koulutusten järjestämiseen tai mahdollisuuksia 
jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. Oman haasteensa tuovat koulutuksen kustannukset. 
Koulutuksen hinnan lisäksi menetetty työaika aiheuttaa kustannuksia yritykselle tai tulon 
menetystä työntekijälle. 
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Parvekelasien energiansäästövaikutukset suomalaisissa 
betonielementtikerrostaloissa 
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Tiivistelmä 
 
Tässä artikkelissa käsitellään parvekelasien energiansäästövaikutuksia, joita tutkittiin Tampereen 
teknillisellä yliopistolla vuosien 2009 – 2010 aikana tutkimusprojektissa, "Parvekelasien 
energiataloudelliset vaikutukset". Tutkittavana olivat 11 kerrostalon 25 huoneiston sekä 
parvekkeen lämpötilat ja suhteelliset kosteudet yhteensä 10 kuukauden ajan. Lisäksi tutkimuksia 
täydennettiin 80 m2 kerrostalohuoneiston erillissimuloinneilla Suomen ja Saksan olosuhteissa. 
Laskennan lähtötietoina käytettiin pääasiassa kenttämittausaineistoa ja simuloinnit suoritettiin 
IDA-ICE 4.0 ohjelmalla. 
 
Tarkastelujakson aikana parvekeikkunan, -oven ja taustaseinän ulkopinnan pintalämpötilat olivat 
1,4 – 2,5 °C korkeammat ja sisäpinnan pintalämpötilat 1,0 – 2,8 °C alhaisemmat lasitetulla 
parvekkeella kuin lasittamattomalla parvekkeella. Parvekkeen sisälämpötilat nousivat 
keskimäärin 3,1 °C ja huonelämpötilat laskivat 0,5 °C parvekelasituksien ansiosta. 
Energiansäästöä saavutettiin Suomessa laskennallisesti 3,4 – 10,7 % ja keskimäärin 5,9 %. Eniten 
parvekelaseista oli hyötyä Helsingissä sijaitsevissa 1970-luvun rakennuksissa, joiden 
sisäänvedetyt parvekkeet oli suunnattu etelään ja tuloilma otettiin parvekkeen kautta.  
 
1. Johdanto  
 
Suomessa oli vuoden 2011 lopussa yli 1, 4 miljoonaa rakennusta ja lähes 60 000 asuinkerrostaloa. 
Asuinhuoneistoja näissä kerrostaloissa oli 1,25 miljoonaa, joista parvekkeellisia oli 780 000. 
Vanhemmissa, ennen vuotta 1950 rakennetuissa asuinkerrostaloissa asuntokohtaiset parvekkeet 
ovat harvinaisia (7,9 %), mutta sen jälkeen ne ovat alkaneet yleistyä. 1970-luvulla asuntokohtaiset 
parvekkeet olivat jo yli 50 %:ssa ja 1980-luvulla lähes kaikissa (91,5 %) näinä vuosina 
rakennetuissa asuinkerrostaloissa. Nykyistä trendiä kuvaa hyvin ajanjakso 2000 – 2009, jonka 
aikana parveke tehtiin 96,2 prosenttiin uusista kerrostalohuoneistoista. [1]. Näistä parvekkeista, 
suomalaisen tavan mukaan, on parvekelasivalmistajien liikevaihdon perusteella arvioituna yli 50 
% varustettu parvekelaseilla. 
 
1.1 Tyypilliset parvekerakenteet ja lasitukset 
 
Betonielementtikerrostalon parvekkeet ovat 1960-luvun puolivälistä lähtien olleet yleisimmin 
omilla perustuksilla seisovia ns. parveketorneja, jotka on sidottu rakennuksen runkoon 
vaakavoimia vastaan [2]. Tällaisissa parvekkeissa käytettävät lasitukset ovat tyypillisesti 
puitteettomia lasituksia, jotka yksinkertaisten liuku- ja avautumismekanismien avulla voidaan 
sulkea ja avata tarpeen mukaan. Lasitukset pidentävät parvekkeen vuotuista käyttöä, tuovat 
joustavuutta kalustamiseen ja tekevät parvekkeesta huoneenomaisen tilan [3]. Myös 
rakenteellisessa mielessä parvekelaseista on hyötyä. Ne suojaavat parvekerakenteita 
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säärasituksilta [4] ja ulkopuoliselta melulta [5]. Tässä artikkelissa käsitellään parvekelasien 
energiansäästövaikutuksia. 
 
Lasitettu parveke on lämmittämätön ulkotila, joka saa lämmitysenergiansa tilan ulkopuolelta. 
Pääasialliset lämmönlähteet ovat auringon säteilyenergia ja rakennuksen lämpöhäviöt. 
Molempien lämmönlähteiden teho vaihtelee huomattavasti vuorokauden- ja vuodenajan mukaan 
(kuva 1). Rakennuksen lämpöhäviöt ovat suurimmillaan talven huippupakkasilla ja auringon 
säteily voimakkaimmillaan keväällä, kesällä ja syksyllä. 
 

 

 
Kuva 1. Lasitetun parvekkeen lämpötase eri vuodenaikoina. 
 
1.2 Tutkimuksen tavoite 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää parvekkeen ja parvekkeen taustaseinän lämpötilakenttää 
kenttämittauksilla sekä arvioida parvekelasituksen vaikutuksia asuinkerrostalon todelliseen 
energiankulutukseen. 
 
2. Tutkimusaineisto 
 
Tutkimusaineisto koostuu Tamperelaisiin asuinkerrostaloihin tehdyistä kenttämittauksista sekä 
laskennallisesta tarkastelusta dynaamiseen mallinnukseen perustuen. 
 
2.1 Kenttämittaukset 
 
Kenttämittaukset suoritettiin aikavälillä 07/2009 – 06/2010. Tutkimuksessa oli mukana 11 
Tampereen alueella sijaitsevaa asuinkerrostaloa, jotka kaikki ovat vuokra-asuntoja. Vanhin 
kerrostaloista on tiilirunkoinen nauhaelementtitalo vuodelta 1966 ja uusin elementtirakenteinen 
pistetalo vuodelta 2006. Pääasiassa rakennukset edustavat 1970- luvun elementtirakentamista. 
Rakennusten pääjulkisivut avautuvat eteläsektorille idän ja lännen välille. Yleisimmin parvekkeet 
sijaitsevat luoteeseen ja kaakkoon avautuvilla julkisivuilla. Kaikkiaan mittauksia tehtiin 25 
parvekkeella. 
 
Tutkimuksen laajimmat kenttämittaukset tehtiin tietokoneohjatulla mittalaitteistolla kahdella 
parvekkeella Hervannassa sijaitsevassa 1979 valmistuneessa betonielementtikerrostalossa. 
Parvekkeet, joista toinen oli lasitettu, olivat päällekkäisissä asunnoissa ja sijaitsivat lounaaseen 
päin olevan julkisivun keskivaiheilla korkeussuunnassa. Kenttämittauslaitteistolla mitattiin 
ulkolämpötilan ja parvekkeen ilman lämpötilan lisäksi parvekelasituksen pintalämpötilat 
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kummaltakin puolelta parvekelasia sekä parvekeseinän, -oven ja -ikkunan pintalämpötilat sisä- ja 
ulkopuolelta. Lisäksi mitattiin asunnon sisälämpötilaa, määritettiin kertamittauksina 
ilmanvaihtuvuus, ilmatiiviys ja lämmöneristävyys sekä haastateltiin asukkaita huoneiston 
käytöstä ja asunnon sähkönkulutuksesta. Muihin seurantakohteisiin (18 lasitettua ja 5 
lasittamatonta parveketta sekä niitä vastaavat huoneistot) sijoitettiin pienet paristokäyttöiset 
dataloggerit ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantaa varten. Seurannan tarkoitus oli 
kerätä tietoa ilmastollisten ja rakenteellisen tekijöiden vaikutuksesta lasitettujen parvekkeiden 
lämpötilaolosuhteisiin sekä tuottaa lähtötietoaineistoa tietokonesimulointeja varten. 
 
2.2 IDA-ICE 4.0 simuloinnit 
 
Tutkimuksen aikana laskennalliset tarkastelut tehtiin IDA Indoor Climate and Energy (IDA-ICE) 
4.0 -simulointiohjelmistolla. Simuloinnilla tarkasteltiin kahta rakennuksen lounaisjulkisivulla 
olevaa päällekkäistä 64 m2:n huoneistoa. Laskentamalli verifioitiin (kalibrointi) vastaamaan 
parvekkeen ja huoneiston todellista käyttäytymistä yksityiskohtaisista mittauksista saatujen 
tietojen avulla. Puuttuvat lämpötilatiedot täydennettiin Pirkkalan lentoaseman säähavainnoilla ja 
Jokioisten ilmatieteellisen observatorion säteilyhavainnoilla. Verifiointi suoritettiin vertailemalla 
toteutuneita sisä- ja parvekeilman lämpötiloja simuloituihin arvoihin. Tavoitteena oli saada 
mitatut lämpötilat vastaamaan simuloituja arvoja 0,5 °C:n tarkkuudella. 
 

   
Kuva 2. Tutkittava huoneisto. Vasemmalla pohjapiirros ja oikealla simulointimallin näkymä. 
Lasittamattoman parvekkeen avoin sivu on mallinnettu auki olevana ovena. 
 
Taulukko 1. Simuloinneilla tarkasteltavat laskentatapaukset. 
Muuttuja Laskentatapaukset 
Sijainti Helsinki, Jyväskylä, Sodankylä, Berliini 
Ilmansuunnat pohjoinen, etelä, itä, länsi 
Lämmöneristystaso (U-arvot) vuoden 1974 määräystaso, vuoden 2010 määräystaso 
Rakennuksen korvausilman sisääntuloreitti parvekkeelta, parvekkeen ulkopuolelta 
Parveketyyppi sisään vedetty, ulkoneva 
Parvekkeen tiiveys Tavanomainen, kaksi kertaa tavanomaista heikompi 

 
Kalibroinnin jälkeen parvekelasien energiataloudellista vaikutusta arvioitiin laskennallisesti 80,5 
m2:n huoneistossa 256 simulointitapauksen avulla. Tarkasteltavia muuttujia simuloinneissa olivat 
sijainti, ilmansuunnat ja eristystaso sekä parveketyyppi, parvekkeen tiiviys ja 
korvausilmaventtiilien sijoitus taulukon 1 mukaisesti. Tarkasteltavan rakennuksen oletettiin 
sijaitsevan avoimessa maastossa, lämpiävän kaukolämmöllä ja ilmanvaihdon tapahtuvan 
koneellisena poistoilmanvaihtona. Rakennuksen varustetasoksi oletettiin tavanomainen ja 
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huoneistoissa asuviksi kaksi työssä käyvää ihmistä Kotitalouksien sähkönkäyttö 2006 -
tutkimuksen [6] mukaisesti. Simuloinneissa käytettiin Suomen sääolosuhteina IDA-ICE 
ohjelmasta löytyviä Helsingin, Jyväskylän ja Sodankylän säätietoja vuodelta 1979 ja Saksan 
säätietoina ASHRAE- standardin mukaista säätietoa Berliinistä. 
 
3. Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
3.1 Kenttämittausten tulokset 
 
3.1.1 Parvekkeiden lämpötilat 
 
Kenttätutkimusten perusteella lasittamattomien parvekkeiden lämpötilat olivat keskimäärin 
1,7 °C ja lasitettujen parvekkeiden lämpötilat 4,7 °C ulkolämpötiloja korkeampia. Lämpötilaero 
lasitetun ja lasittamattoman parvekkeen välillä oli syksyllä 2,6 °C, keväällä 3,6 °C ja keskimäärin 
3,1 °C. Yhden asteen lämpötilaero syksyn ja kevään lämpötilaeroissa johtui auringon säteilystä, 
jonka merkitys lämpötiloihin oli suurempi keväällä 2010 kuin syksyllä 2009.  
 
Lämpötilaerot parvekkeiden ja ulkoilman välillä vaihtelivat vuorokauden ja vuodenajan mukaan. 
Pakkasen kiristyessä lämpötilaero lasitetun parvekkeen ja ulkoilman välillä kasvoi ja ilman 
lämmetessä pieneni. Suurin lämpötilaero lasitetun parvekkeen ja ulkoilman välillä oli 13,9 °C. 
Tämä johtui nopeasta ulkolämpötilan muutoksesta, johon massiivirakenteinen lasitettu parveke 
”reagoi” vähän viiveellä (kuva 3). 
 

 
Kuva 3. Ilman lauhtuessa lasitetun parvekkeen lämpötilat (oC) olivat hetkellisesti ulkolämpötilaa 
matalampia [7]. 
 
Tarkasteltaessa lasitettujen parvekkeiden lämpötiloja havaittiin, että joukossa oli parvekkeita, 
joiden lämpötilat nousivat yli +20 °C ensimmäisen kerran maaliskuun alkupuolella ja viimeisen 
kerran lokakuun puolivälissä. Keskimäärin lasitettujen parvekkeiden lämpötilat nousivat yli 
20 °C huhtikuun puolesta välistä syyskuun puoliväliin ja lasittamattomien parvekkeiden 
lämpötilat toukokuun puolivälistä syyskuun puoliväliin. Tällä perusteella arvioituna lasitettujen 
parvekkeiden käyttöaika vuodessa oli keskimäärin vähän yli kuukauden ja parhaassa tapauksessa 
yli 2,5 kuukautta pitempi kuin lasittamattomien parvekkeiden käyttöaika. 
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3.1.2 Huoneistojen lämpötilat 
 
Lasittamattomilla parvekkeilla varustettujen huoneistojen keskilämpötilat vaihtelivat välillä 
22,3…27,4 °C ja lasitetuilla parvekkeilla varustettujen huoneistojen keskilämpötilat välillä 
22,1…26,7 °C. Keskimäärin lasitetuilla parvekkeilla varustetut huoneistot olivat 0,5 °C 
viileämpiä kuin lasittamattomilla parvekkeilla varustetut huoneistot. Pienimmillään lämpötilaero 
oli lämmityskauden ulkopuolella heinä- ja elokuussa sekä suurimmillaan maaliskuussa. 
Keskimääräinen lämpötilaero lasitetuilla ja lasittamattomilla parvekkeilla varustettujen 
huoneistojen välillä oli syksyllä 0,4 °C ja keväällä 0,6 °C. Lämpötilaero huoneistojen välillä 
kasvoi lasitetun ja lasittamattoman parvekkeen välisen lämpötilaeron kasvaessa ja pienentyi 
lämpötilaeron pienentyessä. Tällä perusteella voidaan sanoa, että parvekelasitukset sekä 
pienentävät huoneiston lämpöhäviöitä että tarjoavat mahdollisuuden 0,5 – 1,0 °C sisälämpötilan 
laskuun lämpöviihtyvyyttä alentamatta parvekkeelle yhteydessä olevassa huoneessa.  
 
3.1.3 Parvekeikkunan, -oven ja taustaseinän pintalämpötilat 
 
Parvekeikkunan, -oven ja taustaseinän ulkopinnan pintalämpötilat olivat lasitetulla parvekkeella 
korkeammat kuin lasittamattomalla parvekkeella koko mittausjakson ajan. Ikkunan ulkopinnan 
pintalämpötilat olivat keskimäärin 2,5 °C, oven ulkopinnan pintalämpötila 2,0 °C ja seinän 
ulkopinnan pintalämpötila 1,4 °C lasittamattoman parvekkeen pintalämpötiloja suuremmat. 
Lämpötilaero parvekkeiden välillä oli selvästi suurempi lämmityskaudella kuin kesäaikana. 
Ikkunan ulkopintojen lämpötilaero oli talvikaudella 2,8 °C ja kesäkaudella 1,7 °C, oven 
ulkopintojen lämpötilaero talvikaudella 2,4 °C ja kesäkaudella 1,3 °C ja seinän ulkopintojen 
lämpötilaero talvella 1,6 °C ja kesällä 1,0 °C. Mittausten perusteella parvekelasitus tasasi 
parvekeikkunan, parvekeoven ja taustaseinän lämpötilanvaihteluita sekä lämpötilaeroja 
rakenteiden ylä- ja alareunan välillä. 
 
Sisäpinnan pintalämpötilat olivat parvekelasittomassa huoneistossa korkeampia kuin 
parvekelasitetussa huoneistossa. Pintalämpötiloihin vaikuttivat merkittävästi patterien lämpötilat, 
jotka olivat parvekelasittomassa huoneistossa selvästi korkeampia lämmityskaudella kuin 
parvekelasitetussa huoneistossa. Ikkunan sisäpinnan pintalämpötilat parvekelasittomassa 
huoneistossa olivat keskimäärin 1,0 °C, oven sisäpinnan pintalämpötilat 0,4 °C ja seinän 
pintalämpötilat 2,0 °C korkeammat kuin parvekelasitetussa huoneistossa. Parvekelasittoman 
huoneiston patterin lämmittävä vaikutus näkyi erityisesti seinän ja ikkunan pintalämpötiloissa. 
Tämä johtui patterin sijainnista parvekkeen taustaseinällä ikkunan alapuolelle. 
 
Kuukausitasolla tarkasteltuna rakenteiden sisäpintojen lämpötilaerot olivat pienimmillään 
kesäkaudella ja suurimmillaan talvikaudella. Suurimmat lämpötilaerot huoneistojen sisäpintojen 
pintalämpötiloissa mitattiin talvella kovien pakkasten aikaan. Samaan aikaan huoneistojen 
sisälämpötiloissa oli 2,1 °C lämpötilaero. Parvekelasituksien avulla pienentynyt lämmitystarve 
huoneistossa näkyy alhaisemmissa pintalämpötiloissa ja lämpöviihtyvyyden paraneminen 
alhaisemmassa sisälämpötilassa. Parvekelasitetussa huoneistossa ylläpidetään parvekelasittoman 
huoneiston kaltaista lämpöviihtyvyyttä pienemmällä sisälämpötilalla. Vaikutus korostuu 
erityisesti kovien pakkasten aikaan joulu-, tammi- ja helmikuussa. 
 
Rakenteiden sisä- ja ulkopintojen välisen lämpötilaeron avulla voidaan määrittää parvekeikkunan, 
-oven ja -seinän lämpöhäviöt parvekkeen kohdalla laskennallisesti. Lämpötilaerojen perusteella 
parvekelaseilla oli merkittävä vaikutus rakenteiden lämpöhäviöihin parvekkeen kohdalla. 
Parvekeikkunan kautta tapahtuvat lämpöhäviöt pienenivät 22 %, parvekeoven lämpöhäviöt 15 % 
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ja parvekeseinän lämpöhäviöt 18 %. Talvikuukausina parvekeikkunan lämpöhäviöt olivat 18 – 19 
%, parvekeoven lämpöhäviöt 10 % ja parvekeseinän lämpöhäviöt 17 – 18 % pienemmät 
parvekelasitetussa huoneistossa kuin vastaavassa parvekelasittomassa huoneistossa. 
 
3.1.4 Parvekelasituksien käyttö 
 
Tutkimuksen aikana seurattiin parvekkeiden käyttöä havainnoimalla ulkoapäin parvekelasituksien 
avonaisuusaste vähintään kerran kuussa. Avonaisuusasteet olivat: parvekelasitus täysin kiinni, 
yksi laseista tuuletusasennossa ja yksi lasi täysin auki sekä useampi kuin yksi lasi täysin auki. 
Tutkimuksen aikana kävi ilmi, että parvekkeiden käyttö oli hyvin satunnaista. Parvekelasituksien 
avoimuusaste vaihteli erityisesti niissä huoneistoissa, joita käytettiin tupakoitiin tai vilvoitteluun. 
Käyttämättömät tai varastoina toimivat parvekkeet olivat samassa avonaisuusasteessa 
huomattavan pitkiä aikoja. Suurin osa parvekelasituksista oli kuitenkin talvikaudella täysin kiinni 
ja kesäaikana vähintään yksi lasi raollaan. Aktiivisesti parvekkeella oleskelevat henkilöt käyttivät 
pääsääntöisesti parveketta kuten energiataloudellinen käyttö edellyttää, eli parvekelasitus oli 
pakkasella täysin kiinni ja kesän hellepäivinä vähintään yksi lasi auki. 
 
Parvekelasituksien käytön seuranta osoitti, että lasitettu parveke on vielä energiaa säästävä, 
vaikka yksi parvekelaseista olisi täysin auki. Esimerkiksi eräässä kohteessa parvekkeiden, joista 
toisessa parvekelasitus oli täysin kiinni ja toisessa yksi lasi auki, keskilämpötilat tarkastelujakson 
aikana olivat 4,2 °C ja 2,1 °C eli yhden lasin aukaiseminen laski 2,1 °C (50 %) parvekkeen 
sisälämpötilaa. Vastaavasti toisessa seuratussa kohteessa lämpötila täysin suljetulla parvekkeella 
oli 2,8 °C ja yksi lasi auki olevalla 1,6 °C.  
 
3.2 IDA-ICE 4.0 simulointien tulokset 
 
3.2.1 Simulointimallin verifiointi (kalibrointi) 
 
Parvekkeelta mitattujen ja simulointiohjelmalla laskettujen lämpötilatietojen verifioinnin 
vertailuajankohtana käytettiin 1.8.2009 – 13.12.2009 välistä ajanjaksoa. Lasittamattoman 
parvekkeen mitatut ja simuloidut lämpötilat vastasivat tarkastelujakson aikana 0,14 °C 
tarkkuudella ja lasitetun parvekkeen lämpötilat 0,06 °C tarkkuudella toisiaan. Huoneistojen 
mitatuissa ja simuloiduissa lämpötiloissa oli eroa keskimäärin 0,03 °C. 
 
Pakkaskaudella tilapäistä hajontaa oli mitatuissa ja simuloiduissa lämpötiloissa enemmän kuin 
kesäaikana. Simuloidut lämpötilat seurasivat nopeammin ulkolämpötilojen muutoksia kuin 
mitatut arvot. Myös lämpötilan nousut auringon säteilyn vaikutuksesta olivat todellisuudessa 
voimakkaampia kuin simuloitaessa. Simuloitujen lämpötilojen keskiarvo lämmityskaudella oli 
täten alhaisempi kuin mitattujen lämpötilojen keskiarvo, jolloin arvioitu energiansäästö 
parvekelaseilla on arvioitu laskelmissa ns. varman päälle. 
 
3.2.2 Energiansäästölaskennan tulokset 
 
Parvekelaseilla saavutettu lämmitysenergian säästö 80 m2 kokoisessa kerrostalohuoneistossa 
vaihteli Suomen olosuhteissa 3,4 – 10,7 % välillä laskentatapauksesta riippuen (kuva 4). Eniten 
parvekelaseista oli hyötyä Helsingissä sijaitsevissa 1970-luvun rakennuksissa, joiden parvekkeet 
oli suunnattu etelään ja tuloilma otettiin parvekkeen kautta. Keskimääräinen energiansäästö oli 
Suomen olosuhteissa 5,9 %. Tärkeimmäksi energiansäästöön vaikuttamaksi tekijäksi osoittautui 
tuloilman sisään ottaminen parvekkeelta. Myös parveketyypillä ja rakennuksen suuntauksella oli 
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merkittävä vaikutus saavutettuihin energiansäästöihin. Sen sijaan rakennuksen sijainnilla, 
eristystasolla ja parvekkeen tiiviydellä ei ollut niin suurta merkitystä energiansäästöön.   
 
Tuloilman sisään ottaminen lasitetulta parvekkeelta paransi parvekelasituksilla saavutettavaa 
energiansäästöä 24 – 28 % verrattaessa lasitettuihin parvekkeisiin, joiden tuloilma otettiin 
lasitetun parvekkeen ulkopuolelta. Lämmitysenergian säästö lasitetulta parvekkeelta tuloilmansa 
saavissa huoneistoissa oli 6,8 % ja tuloilman lasitetun parvekkeen ulkopuolelta saavissa 
huoneistoissa 4,9 %. Suurin vaikutus tuloilmaratkaisulla oli etelään suunnatuissa parvekkeissa ja 
pienin itään suunnatuissa parvekkeissa. 
 

 
Kuva 4. Lasitetulla parvekkeella saavutettu energiansäästö [%] laskennallisesti 80 m2 kokoisessa 
kerrostalohuoneistossa Helsingissä. Taulukossa käytettyjen laskentatunnusten selitykset on 
esitetty julkaisussa "Parvekelasien energiataloudelliset vaikutukset" [7]. 
 
Sisäänvedetty parveke osoittautui energiataloudellisessa mielessä huomattavasti paremmaksi 
parvekeratkaisuksi kuin ulkoneva parveke. Se lisäsi parvekelasituksilla saavutettavaa 
energiansäästöä 14 – 35 % ulkonevaan parvekkeeseen verrattuna. Energiansäästö ulkonevilla 
lasitetuilla parvekkeilla oli 5,0 % ja sisäänvedettyjen lasitettujen parvekkeiden 6,8 %. Suurin 
vaikutus parveketyypillä oli heikosti eristetyissä rakennuksissa, joiden tuloilma otettiin sisään 
etelään suunnatulta lasitetulta parvekkeelta ja pienin vaikutus hyvin eristetyissä rakennuksissa, 
joiden lasitetut parvekkeet oli suunnattu pohjoiseen ja tuloilma otettiin parvekkeen ulkopuolelta. 
Parveketyypin merkitys oli suurempi Helsingissä kuin Sodankylässä. Tällä perusteella 
suositeltavinta energiataloudellisessa mielessä olisi lasittaa Helsingissä sijaitsevat 1960- ja 1970-
lukujen kerrostalot, joiden parvekkeet ovat ns. sisäänvedettyjä. 
 
Ilmansuuntien vaikutus lasitetuilla parvekkeilla saavutettaviin energiansäästöihin vaihteli -15...35 
%:n välillä verrattaessa pohjoiseen suunnatun parvekkeen suuntaamista muihin ilmansuuntiin. 
Pohjoiseen suunnattujen lasitettujen parvekkeiden keskimääräinen energiansäästö oli 5,5 % ja 
etelään suunnattujen lasitettujen parvekkeiden energiansäästö 6,7 %. Itä ja länsi olivat 
ilmansuuntina vain hieman pohjoista energiaa säästävämpiä. Näiden ilmansuuntien 
keskimääräinen energiansäästö oli 5,7 % Pääsääntöisesti pohjoinen oli ilmansuunnista 
epäedullisin, mutta laskelmista löytyi myös tapauksia, jossa epäedullisin ilmansuunta oli itä. 
Suurin vaikutus ilmansuunnilla oli heikosti eristetyissä rakennuksissa, joiden tuloilma otettiin 
sisään etelään suunnatulta lasitetulta parvekkeelta ja pienin vaikutus hyvin eristetyissä 
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rakennuksissa, joiden lasitetut parvekkeet oli suunnattu pohjoiseen ja tuloilma otettiin parvekkeen 
ulkopuolelta. 
 
Eristystason vaikutus lasitetuilla parvekkeilla saavutettaviin energiansäästöihin vaihteli -27…23 
%:n välillä verrattaessa hyvien eristystason huoneiston energiansäästöjä heikon eristystason 
huoneiston energiansäästöihin. Vuoden 1974 eristystason omaavan huoneiston keskimääräinen 
lämmitysenergian säästö oli 6,3 % ja vuoden 2010 eristystason huoneiston 5,6 %. Suurimmassa 
osassa tapauksista lasitettujen parvekkeiden energiansäästö oli vanhoissa rakennuksissa suurempi 
kuin uusissa rakennuksissa. Ainoastaan pohjoiseen suunnatuissa ulkonevissa parvekkeissa, joiden 
tuloilma otettiin parvekkeen ulkopuolelta, energiansäästö oli suurempi paremmin eristetyssä 
rakennuksessa kuin heikosti eristetyssä rakennuksessa. Suurin vaikutus eristystasolla oli etelään 
suunnatuissa sisäänvedetyissä parvekkeissa, joiden tuloilma otettiin parvekkeen ulkopuolelta. 
 
4. Päätelmät 
 
Parvekkeiden lasittamisen yhteydessä syntyy ulko- ja sisätilan välille yhtenäinen tuulelta hyvin 
suojaava puskurivyöhyke, joka tasaa ulkoilman olosuhteita. Tämä vyöhyke varastoi passiivisesti 
auringon säteilyä rakenteisiinsa ja kerää rakennuksen lämpöhäviöitä talteen. Näin muodostuu 
välitila, joka on yleensä 2 – 8 °C ulkoilmaa lämpimämpi parvekkeen tyypistä ja suuntauksesta 
sekä ajankohdasta riippuen. Tämä lämmennyt välitila pienentää sisä- ja ulkoilman välistä 
lämpötilaeroa parvekkeen kohdalla mittausten mukaan selvästi. 
 
Simulointitarkasteluissa lämmitysenergiansäästö 80 m2 kerrostalohuoneistossa oli Suomen 
olosuhteissa keskimäärin 5,9 %. Eniten parvekelaseista oli hyötyä Helsingissä sijaitsevissa 1970- 
luvun rakennuksissa, joiden sisäänvedetyt parvekkeet oli suunnattu etelään ja tuloilma otettiin 
parvekkeen kautta. 
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Korjaustoimenpiteiden energiansäästövaikutusten arviointi 
energiasimulointien avulla 
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Ramboll Finland Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten mukaan rakennusten on täytettävä 
peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien rakennusosien sekä teknisten järjestelmien osalta 
määräyksissä asetetut vaatimukset mikäli erillisellä selvityksellä ei osoiteta, että toimenpide ei ole 
järkevä teknisten, toiminnallisten ja/tai taloudellisten syiden johdosta. Tarkastelujakson pituutena 
teknis-taloudellisessa arvioinnissa pidetään yleensä 30 vuotta. 
 
Korjaustoimenpiteillä saavutettavan energiansäästön suuruus vaihtelee huomattavasti 
tapauskohtaisesti. Tästä johtuen keskimääräiset arviot energiansäästöstä ei anna yleensä 
luotettavaa kuvaa kohteen energiansäästöpotentiaalista, vaan säästö tulee selvittää aina 
tapauskohtaisesti. Luotettavin menetelmä korjaustoimenpiteiden energiansäästövaikutusten 
arviointiin on kohdekohtainen dynaaminen energiasimulointi esim. IDA ICE ohjelmalla. Näillä 
simuloinneilla luodaan edellytykset luotettavan teknis-taloudellisen arvioinnin tekemiseen.  
 
Tarkastelussa simulointimalli kalibroidaan vastaamaan mahdollisimman tarkasti tarkasteltavan 
rakennuksen lähtötilannetta rakennuspiirustusten, energiakatselmusraporttien sekä muiden 
rakennusta ja sen käyttöä koskevien dokumenttien avulla. Näitä tietoja täydennetään vielä 
tarvittaessa haastatteluilla. Tutkimus kahdessa kerrostalossa osoittaa, että laskennalla voidaan 
päästä helposti 5 – 10 % laskentatarkkuuteen ilman rakenneavauksia ja laajoja kenttätutkimuksia. 
 
1. Johdanto 
 
Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräysten myötä rakennuksen on täytettävä 
peruskorjattavien, uudistettavien ja uusien rakennusosien sekä teknisten järjestelmien osalta 
korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset. Vaihtoehtoisesti voidaan tavoitella määräysten 
asettamaa rakennuksen energiankulutusta tai kokonaisenergiankulutusta. On myös mahdollista 
hakea joustoa vaatimuksiin teknisten, toiminnallisten ja taloudellisten seikkojen tai 
kustannustehottomuuden perusteella. [1, 2]. 
 
Korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset asettavat suuren haasteen varsinkin isoille 
kiinteistöyhtiöille, joiden kiinteistökantaan tehdään suuri määrä korjauksia vuosittain. Määräysten 
myötä heidän tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota rakennustensa energiatehokkuuteen. 
Erityisenä kipupisteenä ovat korjaukset, jotka eivät ole teknis-taloudellisesti järkeviä. Selkeää ja 
yleisesti hyväksyttyä työkalua teknis-taloudelliseen arviointiin ei kuitenkaan ole vielä olemassa. 
Näkemyksemme mukaan korjattavan kohteen energiatehokkuuden ja energiansäätövaikutusten 
yksityiskohtainen tunteminen luo pohjan arvioinnille. 
 
Tarkin tapa arvioida tietyn kohteen korjaustoimenpiteiden energiansäästövaikutus on 
energiasimulointi. Kohteesta luodaan 3D-simulointimalli, jossa huomioidaan oikeat rakenteet, 
ilmavirrat ja rakennuksen käyttö juuri kohteeseen sopivaksi. Malli kalibroidaan vastaamaan 
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kiinteistösähkön ja lämmitysenergian kulutusta 5 – 10 % tarkkuustasolla, joka on osoittautunut 
kustannusoptimaaliseksi tarkkuustasoksi tarkemman kalibroinnin vaatiessa merkittäviä 
lisäselvityksiä. Kalibroinnin jälkeen tarkastellaan mahdollisten korjaustoimenpiteiden vaikutus 
energiankulutukseen yksittäin ja yhdessä. Korjaustoimenpiteiksi valitaan vaihtoehtoiset 
korjausratkaisut, joiden energiansäästövaikutus tarkastellaan energiasimuloinneilla. Sen jälkeen 
voidaan arvioida korjaustoimenpiteiden kannattavuus ja valita toteutettavat korjausratkaisut. 
Lopulliselle ratkaisulle voidaan lisäksi laskea vielä korjauksen jälkeinen tavoitekulutustaso. 
 
Tässä artikkelissa käsitellään korjaussuunnittelun tueksi tehtäviä energiasimulointeja kahden 
suomalaisen asuinkerrostalon tapauksissa. Laskennan tarkoituksena on selvittää tarkasti erilaisten 
korjaustoimenpiteiden energiansäästövaikutus. Tarkastelussa ovat mukana ensisijaisesti kyseisissä 
kohteissa lähiaikoina tehdyt tai tehtäväksi tulevat korjaukset. Energiasimulointi on suoritettu 
käyttäen dynaamista laskentatyökalua IDA ICE (Indoor Climate and Energy) [3]. Tarkasteltavana 
ovat korjauskohteet, IDA ICE -mallin kalibrointi (keskeiset lähtötiedot), 
energiansäästösimuloinnit ja niiden tulokset. 
 
2. Energiansäästölaskenta 
 
Tässä kappaleessa esitellään korjaustoimenpiteiden energiansäästölaskennassa käytetyt 
asuinkerrostalot (2 kpl) ja niissä tehtävät korjaustoimenpiteet sekä käsitellään laskentamallien 
kalibrointi ja simulointien tulokset. Tarkasteltavat rakennukset, asuinkerrostalo A ja B, ovat 
VVO:n omistuksessa olevia asuinkerrostaloja. 
 
2.1 Tarkasteltavat rakennukset ja korjaustoimenpiteet  
 
Asuinkerrostalo A on Tampereen keskustassa sijaitseva vuonna 1958 rakennettu 2+7 -kerroksinen 
asuinrakennus. Kellarikerroksissa on yleisiä tiloja sekä liikehuoneistojen varastotiloja. 
Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsee liikehuoneistoja ja asuinhuoneistot sijaitsevat 
kerroksissa 2 – 7. Rakennuksen isommissa huoneistoissa on pinnakaiteilla varustetut 
ulokeparvekkeet (36 kpl). Julkisivut ovat puisia ikkunanauhoja lukuun ottamatta rapattuja 
betonirakenteita. Kiinteistö lämpiää kaukolämmöllä ja lämmönjako hoidetaan vesikiertoisilla 
pattereilla. Ilmanvaihto hoidetaan koneellisella poistoilmanvaihdolla. 
 
Vuosien 2011 – 2012 aikana toteutetun laajamittaisen perusparannuksen aikana asuinkerrostaloa 
A korotettiin yhdellä kerroksella, ikkunat, ovet sekä hissi uusittiin ja koko rakennuksen kaikki 
julkisivut kunnostettiin. Julkisivuja ei lisäeristetty, mutta niiden energiansäästövaikutus on 
kuitenkin arvioitu tilaajan pyynnöstä osana energiansäästöarviointia. Samassa yhteydessä vanhat 
ulokeparvekkeet purettiin ja uusittiin kokonaisuudessaan. Parvekkeiden uusimisen yhteydessä 
parvekkeet lisättiin myös pienempiin huoneistoihin ja varustettiin parvekelaseilla. Samalla 
ilmanvaihto muutettiin koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi ja isompiin asuntoihin lisättiin 
saunat. Remontin yhteydessä asuntojen lukumäärä kasvoi kahdeksalla, parvekkeiden määrä 32 
kpl:lla ja asuntokohtaisten saunojen määrä 12 kpl:lla. Myös huoneistojen varustetasoa lisättiin 
mm. astianpesukoneilla ja sähkökäyttöisellä mukavuuslattialämmityksellä.  
 
Asuinkerrostalo B on Jyväskylässä sijaitseva vuonna 1977 rakennettu 1+3 -kerroksinen 
elementtikerrostalo. Rakennuksen kellarikerroksessa on yleisiä tiloja ja kerroksissa 1 – 3 
sijaitsevat asuinhuoneistot, joita on 24 kpl. Jokaisessa huoneistossa on parveke ja ne ovat 
rakennuksen rungon ulkopuolisia betonielementtiparvekkeita. Ikkunat ja ovet ovat alkuperäisiä 
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puuikkunoita. Rakennus lämpiää alueellisella kaukolämmöllä ja lämmönjako tapahtuu 
vesipatterien välityksellä. Ilmanvaihtotapa on koneellinen poistoilmanvaihto. 
 

 
Kuva 1. Asuinkerrostalot A ja B ennen korjausta. 
 
Asuinkerrostalojen osalta tarkasteltiin seuraavien korjaustoimenpiteiden energiansäästövaikutus: 

• Ikkunoiden ja ovien uusiminen (A; asuintilat 2,1 W/m2K → 1,0 W/m2K ja liiketilat 5,1 
W/m2K → 1,1 W/m2K, B; 1,8–2,0 W/m2K → 1,0 W/m2K) 

• Julkisivun lisäeristys 100/150 mm (A; 0,43–1,14 W/m2K → 0,20–0,28 / 0,16–0,20 W/m2K, 
B; 0,34–0,40 W/m2K → 0,18–0,19 / 0,14–0,15 W/m2K) 

• Uudet lasitetut parvekkeet  
• Vain A: Lisäkerroksen rakentaminen 
• Vain A: Ilmanvaihto poistoilmanvaihdosta huoneistokohtaiseen koneelliseen tulo- ja 

poistoilmanvaihtoon (poistoilman lämmön talteenoton hyötysuhde 0 % → 60 %, 
ilmanvaihtuvuus 0,3 1/h → 0,5 1/h) 

• Vain B: Yläpohjan lisäeristys nykymääräyksien mukaiseksi → 250 mm puhallusvillaa (0,21 
W/m2K → 0,09 W/m2K) 

 
2.2 Laskentamallit ja niiden kalibrointi  
 
Laskennalliset tarkastelut tehtiin IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) 4.5 ohjelmistolla. 
Ohjelmiston avulla voidaan laskea sisäilmaston tila, mitoittaa lämmitys- ja jäähdytystehontarpeet 
ja simuloida valitun ratkaisun energiankulutus. 3D- simulointimalli voidaan luoda suoraan 
ohjelmassa tai tuomalla siihen esimerkiksi arkkitehdin malli IFC-muodossa. Ohjelmassa 
rakennukselle asetetaan yksityiskohtaisesti mm. oikeat rakenteet, talotekniset lähtöarvot ja 
asunnon käyttöä koskevat tiedot kuten vyöhykekohtaiset laite- ja valaistussähkönkulutus sekä 
niistä ja ihmisistä aiheutuvat lämpökuormat. Yhdellä vyöhykkeellä tarkoitetaan yleensä yhtä 
huonetta, mutta laskennan nopeuttamiseksi yksittäisiä vyöhykkeitä voidaan myös yhdistellä 
toisiinsa. [3]. Alla on esitetty kohderakennusten, asuinkerrostalojen A ja B laskentamallit, missä 
on otettu huomioon myös ympäristön varjostukset viereisistä rakennuksista ja kasvillisuudesta.  
 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 283



 
Kuva 2. Asuinkerrostalot A ja B, IDA ICE-laskentamalli. 
 
Laskentamallien kalibroinnin tavoitteena oli saada kohderakennusten simulointimallien 
energiankulutus vastaamaan mahdollisimman hyvin toteutunutta energiankulutusta, jotta 
simuloidut energiansäästöt vastaisivat mahdollisimman hyvin todellisia energiansäästöjä. 
Kummastakin rakennuksesta oli saatavilla todelliset lämmön-, kiinteistösähkön ja 
vedenkulutukset viimeiseltä viideltä vuodelta. Toteutuneista energiankulutuksista valittiin 
vertailuvuodeksi luotettavin vuosi (A: 2010, B: 2012). Kalibroinnissa pyrittiin käyttämään 
mahdollisimman todenmukaisia arvoja, joita säädettiin niin kauan, että päästiin asetettuun 
tavoitetarkkuuteen. Asukassähköä ei kalibroitu tarkemmin, vaan käytettiin 
rakentamismääräyskokoelman osan D3 [4] laite- ja valaistustehoja, jotka vastasivat hyvin 
Kotitalouksien sähkönkäyttö 2011 -tutkimuksen [5] esimerkkitalouksien sähkönkulutuksia 
vuositasolla. 
 
Kohteista oli saatavilla tietoja vaihtelevasti. Rakenteet selvitettiin vanhojen piirustusten ja 
haastattelujen avulla. Minkäänlaisia rakenneavauksia tai mittauksia ei kohteissa tehty. 
Rakenteiden kylmäsiltojen vaikutus ja ilmanpitävyys arvioitiin vastaavien rakennusten 
perusteella. Varjostavat rakennukset ja kasvillisuus mallinnettiin kuvan 2 mukaisesti. Teknisten 
järjestelmien osalta oli asuinkerrostalon A osalta epävarmuutta. Asuinkerrostalosta B oli saatavilla 
kattavat tiedot tehdyn energiakatselmuksen ansiosta. 
 
Käyttöveden kulutuksen osalta käytettiin vertailuvuoden toteutuneita arvoja arvioiden lämpimän 
käyttöveden osuudeksi 35 – 40 %. Ilmanvaihtuvuus arvioitiin asuinkerrostalon A osalta (0,3 1/h) 
ja talon B osalta käytettiin toteutuneita arvoja (0,6 1/h). Ilmanvaihtojärjestelmän 
ominaissähköteho eli SFP-luku arvioitiin kummassakin tapauksessa (0,7 kW/(m3 s)). 
Ilmanvaihdon ohjaus säädettiin oikeaksi. Lämmitysjärjestelmän mallinnuksessa käytettiin 
lämmityksen säätökäyrää, jos se oli saatavilla. Tilojen lämmityslaitteina käytettiin ideaalisia 
lämmityslaitteita, koska riittäviä tietoja rakennusten lämmityspattereista ei ollut saatavilla. Niiden 
teho asetettiin riittävän suureksi, jotta saavutettiin tilalle asetettu sisälämpötila. Tilojen 
sisälämpötilana käytettiin 15 – 21 o C riippuen tilan käytöstä (varasto, liiketila, asunto jne.). 
 
Kaikki kiinteistösähkön kulutukseen vaikuttavat laitteet (mm. ulkovalaistus ja autonlämmitys-
pistorasiat) tehoineen määritettiin. Lämmityksen apulaitteiden sähkönkulutuksen sekä lämmi-
tyksen ja lämpimän käyttöveden tuoton ja jakelun häviöiden osalta käytettiin rakentamis-
määräyskokoelman osan D5 luonnoksen [6] arvoja, jos tarkempaa tietoa ei ollut saatavilla. 
 
Simuloinneissa käytettiin Ilmatieteen laitokselta saatua Tampereen ja Jyväskylän säädataa 
kalibrointivuodelta. Asuinkerrostalon A osalta säteilytietoina käytettiin IDA ICE -ohjelmassa 
olevaa ASHRAE-standardin mukaista säteilytietoa, koska ilmatieteen laitos ei mittaa Tampereella 
auringonsäteilyä. 
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2.3 Energiansäästösimulointien tulokset  
 
2.3.1 Kalibrointitulokset 
 
Laskentamallien kalibroinnissa simuloidut lämmön- ja kiinteistösähkön kulutuksissa tavoiteltiin 
5 – 10 % laskentatarkkuutta kalibrointivuoden toteutuneeseen kulutukseen nähden. 
Tarkempaankin tulokseen olisi mahdollista päästä, mutta se ei ole enää kustannusoptimaalisella 
tasolla, koska tarkentaminen vaatisi merkittäviä lisäselvityksiä. Alla olevissa kuvissa on esitetty 
toteutuneet sähkön- ja lämmönkulutukset sekä simuloimalla saadut tulokset kohderakennusten 
osalta. 
 

 
Kuva 3. Asuinkerrostalot A ja B, kalibrointimallin ja valitun todelliseen kulutukseen perustuvan 
vertailuvuoden kiinteistösähkön- ja lämmönkulutukset. 
 
Asuinkerrostalon A kalibrointimallin kiinteistösähkön kulutus on 5 % todellista vuoden 2010 
kiinteistösähkön kulutusta suurempi. Vastaavasti asuinkerrostalon B kalibrointimallin 
kiinteistösähkön kulutus on 2 % todellista vuoden 2012 kiinteistösähkön kulutusta suurempi. 
Talon A simulointimallin lämmönkulutus on 5 % suurempi ja talon B osalta 8 % suurempi kuin 
vertailuvuoden kulutus. Laskentamallin kalibroinnin osoittaa, että IDA ICE:lla saadaan 
laskentamalli vastaamaan todellista kulutusta luotettavasti lähtötietojen ollessa tarkkoja. 
 
2.3.2 Simulointitulokset 
 
Kalibrointimallien saavutettua riittävän laskentatarkkuuden toteutettiin luvussa 2.1 mainitut 
korjausvaihtoehtojen energiansäästötarkastelut kohderakennuksille IDA ICE -
simulointiohjelmalla. Jokaisen toimenpiteen energiansäästövaikutusta tarkasteltiin sekä erikseen 
että yhdessä. Tuloskuvaajissa on käytetty alla olevan taulukon mukaisia lyhenteitä. 
 
Taulukko 1. Eri laskentatapauksille käytetyt lyhenteet tuloskuvaajissa. 
Laskentatapaus Mitä tehty 
IO Kaikki ikkunat ja ovet uusittu 
US100 Julkisivun lisäeristys 100 mm 
US150 Julkisivun lisäeristys 150 mm 
YP250 Yläpohjan lisäeristys 250 mm 
LP Kaikki uudet lasitetut parvekkeet (ei lisäkerrosta) 
LKRS Lisätty 8.kerros 
KTP Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto 
VARUSTE Varustetason muutos 
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KAIKKI Kaikki vaikutukset yhdessä ilman lisäeristystä 
KAIKKI +US100 Kaikki vaikutukset 100 mm julkisivun lisäeristyksellä 
KAIKKI +US150 Kaikki vaikutukset 150 mm julkisivun lisäeristyksellä 
KAIKKI +US150 +YP250 Kaikki vaikutukset 150 mm julkisivun lisäeristyksellä ja 250 mm yläpohjan 

lisäeristyksellä 
 
Ikkunoiden ja ovien vaihdon sekä julkisivun lisäeristyksen yhteydessä ei ole otettu huomioon 
niiden pienentävää vaikutusta ilmanvuotolukuun ja kylmäsiltoihin. Ilmanvuotolukuna on käytetty 
kummankin asuinkerrostalon osalta n50 = 2,0 1/h ja kylmäsillat ovat olleet normaalit. Todellinen 
energiansäästö voi olla siis vielä saavutettua suurempi. 
 
Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty asuinkerrostalojen A ja B lämmön- ja 
kiinteistösähkönkulutukset (MWh) laskentatapauksittain. Ainoastaan asuinkerrostalon A osalta 
tarkasteltiin korjaustoimenpiteiden vaikutusta kiinteistösähkönkulutukseen, koska 
asuinkerrostaloon B ei tehty sähkönkulutukseen vaikuttavia laskentatarkasteluja. Yksittäisistä 
toimenpiteistä eniten kiinteistösähkön kulutusta nostaa varustetason muutos (+ 18 %). Pesutilojen 
mukavuuslattialämmitykset lisäävät kiinteistösähkön kulutusta, mutta vastaavasti lämmönkulutus 
laskee (aikaisemmin käyttövesipatterit). Toiseksi merkittävin kiinteistösähkön kulutusta nostava 
tekijä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto (+ 14 %). Lisäkerros nostaa kiinteistösähkön 
kulutusta 5 % ja kaikki tapaukset yhdessä 38 %. 
 

 

 
Kuva 4. Asuinkerrostalot A ja B, laskentatapausten lämmön- ja kiinteistösähkönkulutukset 
(MWh). 
 
Kuvassa 5 on vielä esitettynä laskentatapauksittain asuinkerrostalojen A ja B suhteellinen 
lämmönkulutuksen muutos (%) verrattuna kalibrointimalliin. Kuvasta nähdään, että lämmön-
kulutuksen osalta merkittävin vaikutus lämmönkulutusta pienentävänä tekijänä on ikkunoiden ja 
ovien vaihdolla (A, - 23 % ja B, - 12 %). Suuri ero saaduissa säästöissä talojen A ja B välillä 

Talo A 

Talo B 
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johtuu talon A liiketilojen alkuperäisten ikkunoiden huonosta lämmöneristystasosta. Seuraavaksi 
merkittävin lämmönkulutuksen pienentäjä on lämmöntalteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto (A, - 14 %).  
 
Huomioitavaa on, että julkisivun kahdella eri lisäeristystasolla ei ole keskenään juurikaan eroa, 
jos verrataan saavutettua energiansäästöä. Lisäeristys 100 mm säästää lämmitysenergiaa 8 % ja 
150 mm lisäeristys vain yhden prosenttiyksikön enemmän. Lasitetuilla parvekkeilla saavutetaan 
lämmönkulutuksessa sama säästö kuin 100 mm lisäeristyksellä (8 – 9 %), kun oletetaan parveke-
lasituksien olevan kiinni ympäri vuoden. Lisätietoja parvekelasituksen aiheuttamasta energian-
säästöstä löytyy lähteestä [7]. Varustetason aiheuttama säästö lämmitysenergian kulutuksessa (A, - 
7 %) johtuu pääasiassa siitä, että aikaisemmin märkätiloissa oli käyttövesipatterit ja nykyään 
sähkökäyttöiset mukavuuslattialämmitykset. Yksittäisistä toimenpiteistä yläpohjan lisäeristyksen 
vaikutus energiansäästöön on melko pieni (B, -3 %). Lisäkerros tuo ainoastaan 1 % lisäyksen 
lämmönkulutukseen johtuen sen hyvästä eristys- ja tiiviystasosta sekä lämmöntalteenotolla 
varustetusta koneellisesta tulo- ja poistoilmanvaihdosta.  
 

 
Kuva 5. Asuinkerrostalot A ja B, laskentatapausten suhteellinen lämmönkulutuksen muutos 
kalibrointimalliin verrattuna (%). 
 
Kaikki toimenpiteet yhdessä tuovat energiansäästöä lämmönkulutuksessa asuinkerrostalon A 
osalta 37 – 45 % riippuen siitä, tehdäänkö julkisivun lisäeristystä vai ei. Asuinkerrostalon B osalta 
tarkasteltavia korjaustoimenpiteitä oli vähemmän, jolloin sen osalta päästään eristystasosta 
riippuen 23 – 28 % energiansäästöön lämmönkulutuksessa. 
 
Saatujen energiansäästösimulointien perusteella voidaan sanoa, että energiansäästö on aina 
tapaus- ja rakennuskohtainen. Rakennuskohtaisista eroista johtuen voidaan saada hyvinkin 
erilaisia tuloksia. Myös taloteknisten laitteiden käytössä esiintyy paljon vaihtelua. Kyseisten 
syiden johdosta korjaustoimenpiteiden vaikutus tulisikin tarkastella käyttäen dynaamista  
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laskentatyökalua (esim. IDA ICE) siten, että laskentamalli kalibroidaan vastaamaan todellista 
tilannetta. Se on tällä hetkellä luotettavin menetelmä korjaustoimenpiteiden energiansäästön 
selvittämiseen. 
 
3. Yhteenveto  
 
Tässä artikkelissa on arvioitu kahden VVO:n omistuksessa olevan rakennuksen (asuinkerrostalot 
A ja B) korjaustoimenpiteiden energiansäästövaikutuksia. Laskennassa tarkasteltiin ikkunoiden ja 
ovien vaihdon, julkisivun ja yläpohjan lisäeristyksen sekä lasitettujen parvekkeiden vaikutusta 
energiankulutukseen yksittäin ja erikseen. Lisäksi asuinkerrostalon A osalta tarkasteltiin 
ilmanvaihdon muutoksen, lisäkerroksen ja varustelutason vaikutusta lämmön- ja 
kiinteistösähkönkulutukseen.  
 
Asuinkerrostaloista luotiin ohjelmalla IDA ICE (Indoor Climate and Energy) simulointimallit, 
joihin asetettiin todelliset rakenteet, talotekniset laitteet ja niiden käyttö. Laskentamalli 
kalibroitiin vastaamaan mahdollisimman hyvin rakennuksen todellista lämmön- ja 
sähkönkulutusta, jotta myös simuloidut energiansäästöt vastaisivat mahdollisimman hyvin 
todellisia energiansäästöjä. Lähtötietoina käytettiin rakennuksen dokumentteja ja haastatteluja. 
Rakenneavauksia tai laajoja tutkimuksia ei tarvittu. Epäselvissä tapauksissa käytettiin 
rakennukselle tyypillisiä arvoja.  
 
Saatujen energiansäästösimulointien perusteella suurin energiansäästövaikutus on ikkunoiden ja 
ovien vaihdolla. Myös koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto sekä lasitetut parvekkeet 
pienentävät merkittävästi lämmönkulutusta simuloiduissa kohteissa. Parvekelasituksen 
energiansäästövaikutus oli esimerkkikohteissa 100 mm lisäeristyksen luokkaa, kun oletetaan 
parvekelasituksen olevan jatkuvasti kiinni. Lisäksi huomioitavaa on, että julkisivun lisäeristyksen 
100 mm ja 150 mm välinen ero on hyvin pieni energiansäästömielessä. Loppupäätelmänä voidaan 
sanoa, että korjaustoimenpiteiden aiheuttama vaikutus energiankulutukseen on hyvin 
tapauskohtainen. Tarkkaa arviota ei voida antaa ilman kohdekohtaista tarkastelua, johon 
dynaaminen energiasimulointi ja kohdekohtainen laskentamallin kalibrointi on paras olemassa 
oleva menetelmä.  
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Erilaisten korjausten vaikutukset kerrostalon todelliseen 
energiankulutukseen ja rakennuksen todellinen energiankulutus 
 
Ulrika Uotila 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos  
 
 
Tiivistelmä  
 
Tampereen teknillisen yliopiston ENTELKOR-tutkimuksessa selvitettiin elementtikerrostalojen 
todellista energiankulutusta sekä korjaus- ja säätötoimenpiteiden vaikutusta kerrostalon 
energiankulutukseen. Tutkimusaineistona käytettiin yli 700 kerrostalon vuosittaisia lämmön-, 
veden- ja sähkönkulutustietoja. Kaikkiaan 119 korjatusta kerrostalokohteesta saatiin 
korjauskustannukset energiankulutustietojen lisäksi. Korjaustoimien vaikutuksia 
energiankulutukseen tarkasteltiin myös rakennusten energiankulutusta ja sisäilmaolosuhteita 
laskevalla IDA-ICE-ohjelmalla simuloimalla tyypillisessä tornitalossa ja lamellitalossa. 
Rakennusten korjaukset suoritetaan lähes aina rakenteen vaurioitumisen vuoksi, pelkästään 
energiansäästön takia ei korjauksia kannata toteuttaa. Tulosten mukaan yksittäisillä 
korjaustoimenpiteillä on yleensä mahdollista saavuttaa enintään 10 prosentin säästö kerrostalon 
lämmitysenergiankulutuksessa. Kannattavia lämmitysenergiankulutusta vähentäviä toimenpiteitä 
asunnoissa ovat lämpötilan säätö ja lämmönsiirtimen sekä patteri- ja linjasäätöventtiilien 
uusiminen. Julkisivun lisälämmöneristämisellä on mahdollista saavuttaa 10 % 
lämmitysenergiansäästö. Ikkunoiden uusiminen tai etuikkunoiden asennus voi myös 
parhaimmillaan tuoda 10 % säästön lämmitysenergiankulutukseen. Parvekelasituksella on 
mahdollista saavuttaa 5 – 10 % säästö. 
 
1. Johdanto  
 
Asuinkerrostaloissa merkittäviä korjaustarpeita ilmenee noin 30 – 40 vuoden kuluttua 
rakentamisesta [1]. Suomen asuinkerrostalokannasta suuri osa on rakennettu 1960 – 1970 -
luvuilla ja varsinkin tähän kantaan kohdistuu merkittäviä korjaustarpeita nyt ja 
lähitulevaisuudessa. Korjausrakentaminen onkin lisääntynyt viime vuosina 3 – 5 % 
vuosivauhdilla [2,3]. Yleensä korjauksiin ryhdytään erilaisten vaurioiden ilmestyessä. Monesti 
tarpeellisiakin korjauksia siirretään kuitenkin vuosilla eteenpäin taloudellisista syistä. Tämä 
aiheuttaa yleensä vain suurempia korjaustarpeita ja lisäkustannuksia. Rakennuksia ei ole yleensä 
taloudellista korjata vain energiansäästötavoitteiden perusteella, vaan korjauksen syynä ovat 
useimmiten muut välttämättömät seikat, joihin energianäkökulma on hyvä ja kustannustehokasta 
liittää. Rakennuksen energiatehokkuutta pystytään parantamaan muiden korjausten yhteydessä 
melko helposti ja kustannustehokkaasti, varsinkin suurien korjausten jälkeen rakennuksen 
käyttökustannuksissa voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä. 
 
1.1 Suomen kerrostalokanta 
 
Suomessa oli tilastokeskuksen mukaan vuonna 2010 yli 56 000 vähintään kolmikerroksista 
kerrostaloa; kerrosalan mukaan jaoteltuna asuinkerrostalot muodostavat 21 % Suomen 
rakennuskannasta [4]. Lähiörakentaminen alkoi 1960-luvulla, jolloin kerrostaloja alettiin rakentaa 
kaupunkien ulkopuolelle. Vuosien 1961 ja 1980 välisenä aikana Suomeen rakennettiin yhteensä 
18 000 kerrostaloa eli lähes puolet Suomen nykyisestä kerrostalokannasta. 1960- ja 1970-luvuilla 
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valmistuneissa kerrostaloissa onkin yhteensä yli 550 000 asuntoa eli noin viidesosa Suomen 
vajaasta 2,8 miljoonasta asunnosta.[2,5,6]. Kerrostalorakentaminen väheni selvästi 1970-luvun 
lopulla nopean kaupungistumisen hiipumisen seurauksena [7]. 
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Kuva 1. Eri vuosikymmeninä valmistuneiden asuinkerrostalojen määrät ja kerrosalat Suomessa 
[4]. 

 
1.2 Kerrostalojen korjausmäärä ja -arvo 
 
Korjausrakentamisen arvo oli Suomessa vuonna 2010 noin 9,5 miljardia euroa ja tästä noin 5,3 
miljardia euroa oli asuinrakennusten korjaamista, korjaukset lisääntyivät edellisvuodesta noin 5 
prosenttia. Kerrostaloja korjattiin vuonna 2010 2,75 miljardin euron arvosta, taloyhtiöiden 
teettämien korjausten ennakoidaan lisääntyvän korjausikään tulevien yhtiöiden määrän kasvun 
johdosta. [2,8]. 
 
Tällä hetkellä julkisivujen ja parvekkeiden korjaustarpeen arvo on noin 3,5 miljardia euroa. 
Mikäli julkisivukorjaukset lopetettaisiin, korjaustarpeen arvo nousisi noin 1,8 % vuodessa. 
Vuonna 2050 korjaustarpeen arvioidaan olevan noin 7 miljardia euroa. Jos julkisivuista 
korjattaisiin vuosittain 1,8 %, ja julkisivujen tekninen kunto säilytettäisiin näin ennallaan, 
korjauskustannuksia kertyisi noin 63 miljoonaa euroa vuosittain.  Ennakoimalla korjauksia 
paremmin julkisivukorjausten kustannuksia voitaisiin pienentää 10 – 20 %. Tällöin raskaiden 
korjausten määrää voitaisiin vähentää. Suojaavia korjaustapoja kannattaisi käyttää enemmän 
uudemmassa rakennuskannassa, jolloin suojaamisella voitaisiin saavuttaa enemmän etuja. [2,8,9]. 
 
Kustannuksilla mitattuna noin kaksi kolmasosaa korjauksista on rakennusteknistä korjaamista. 
Talotekniikkakorjauksia on noin neljäsosa. Loput korjaustoimenpiteet käsittävät muun muassa 
piha-alueen korjaustöitä. Ulkovaipan korjaustoimenpiteiden osuus koko korjaustoiminnasta on 
noin kolmasosa ja ne painottuvat erityisesti 1960- ja 1970-luvuilla rakennettuihin taloihin. Myös 
ikkuna- ja ovikorjauksia tehdään eniten 1960- ja 1970-luvuilla valmistuneisiin taloihin. 
Tulevaisuudessa kerrostalojen korjaustarpeen oletetaan kohdistuvan erityisesti julkisivuihin sekä 
LVI-järjestelmiin. [3,10]. 
 
1.3 Tutkimuksen tavoite 
 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää elementtikerrostalojen todellista energiankulutusta sekä 
näihin rakennuksiin tehtyjen korjausten sekä erilaisten säätötoimien vaikutuksia kerrostalon 
kokonaisenergiankulutukseen. 
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2. Tutkimusaineisto 
 
Tutkimusaineistona käytettiin kiinteistötietokantaa, joka sisältää 727 VVO:n omistaman 
vuokrakerrostalokiinteistön lämmitysenergian, veden ja kiinteistösähkön kulutustiedot 
vuosikohtaisesti. Tietokannassa olevat kiinteistöt kattavat lähes koko Suomen, suurin osa 
aineiston kiinteistöistä on kuitenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa Suomen 
kaupungeissa. Aineiston vanhimmat kerrostalot ovat 1900-luvun alussa rakennettuja ja uusimmat 
2000-luvulla valmistuneita. Aineistosta ei saatu käyttöön asuinhuoneistokohtaisia 
lämpötilatietoja. Toisena tutkimusaineistona oli käytössä korjausaineisto, joka koostuu 119 
korjatun kerrostalokohteen vuosittaisista energiankulutustiedoista sekä korjausten 
kustannustiedoista. Eri puolilla Suomea rakennetut kohteet on rakennettu vuosien 1958 ja 2006 
välillä. Kohteissa oli tehty yhteensä 643 eri korjaustoimenpidettä.  
 
3. Kerrostalojen mitattu lämmönkulutus 
 
1960-luvun ja 1970-luvun alun kerrostalot ovat eniten lämmitysenergiaa kuluttavia, suurin osa 
tuon aikakauden kerrostaloista kuluttaa yli 45 kWh/m3/v. 1940-luvulla ja tätä aiemmin 
rakennettujen kerrostalojen lämpöindeksit ovat kohtalaisen pieniä, mikä johtuu mm. kylminä 
varastoina toimivista ullakkotiloista ja muiden lämmittämättömien tilojen nykyistä suuremmasta 
osuudesta, ei niinkään vaipan hyvästä lämmöneristävyydestä. Kuvassa 2 on tutkimusaineiston 
kerrostalojen ominaiskulutuksen jakautuma eri vuosikymmeninä. 1970-luvulta lähtien 
lämmönkulutus asuinkerrostaloissa on tasaisesti laskenut mm. tiukempien 
lämmöneristysmääräysten ansiosta. 1990-luvullakin on kuitenkin rakennettu paljon kerrostaloja, 
joiden ominaiskulutus on melko korkeaa, yli 45 kWh/m3/a. Kulutustiedoissa on paljon 
rakennuskohtaisia eroja ja kahden samanlaisenkin kerrostalon kulutuksissa voi olla huomattavaa 
vaihtelua. Korjausrakentamisessa energiatehokkuuteen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota  
50-, 60- ja 70-luvuilla rakennettuihin kerrostaloihin, joiden energiatehokkuutta pystytään 
merkittävimmin parantamaan.  
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Kuva 2. Kiinteistötietokannan kulutusaineiston perusteella eri vuosikymmenillä rakennettujen 
asuinkerrostalojen ominaiskulutuksen jakautuminen. 
 
Todellisen kulutuksen mukaan suomalaiset kerrostalot ovat keskimäärin 
energiatehokkuusluokassa D. Kerrostalojen todelliseen lämmitysenergiankulutukseen vaikuttaa 
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merkittävästi sijaintipaikkakunta. Pohjois-Suomessa lämmöntarveluvut ovat selvästi suurempia 
kuin Etelä-Suomessa ja rannikolla.[11]. 
 
4. Energiankulutukseen vaikuttavat korjaustoimenpiteet 
 
4.1 Korjaustoimenpiteiden kustannukset ja energiansäästöt 
 
Korjaustoimenpiteiden kustannuksia ja energiansäästöä on tarkasteltu korjausaineistossa olevien 
kustannusten ja energiankulutuksen mukaan. Energiansäästöä on myös arvioitu IDA-ICE -
simuloinneista saatujen tulosten mukaan. Tulokset on koottu taulukkoon 1.  
 
Taulukko 1. Korjaustoimenpiteiden kustannuksia ja vaikutus energiankulutukseen. 
Korjaustoimenpide  Hinta (€/asm2) Energiankulutus 

muutos (%) 
Energiankulutus 
muutos keskiarvo (%) 

Ikkunat ja ovet    
Ikkunoiden ja karmien tiivistys 1-4e  -6 … +9  +0,4 
Etuikkunoiden asennus 16-25e -11… +2 -4,5 
Parvekeovien uusiminen 4-45e -12 … +4 -3,8 
Ikkunoiden uusiminen 50-110e -16 … +4  -5,0  
    
Ulkoseinien korjaukset    
Elementtisaumojen uusiminen 3-9e -10…+2 -2,4 
Laastipaikkaus ja pinnoitus 20-60e -  
Julkisivujen perusteellinen kunnostus 100-150e - - 
Levytys+lisäeristys(vanhan rak. päälle) 150-300e - - 
Eristerappaus(vanhan rak. päälle) 120-200e - - 
Levyverhous 120-170e - - 
Kuorielementit ja -muuraus 200-400e - - 
Parvekelasitus 4-25e  -12… +3 -4,2 
Parvekelasit- ja kaiteet 40-70e - - 
Parvekkeiden uusiminen  32-150e -12 … +5 -2,4 
    
Yläpohjan korjaukset    
Vesikaton korjaus 2-20e -10 … +9 +1,2 
Vesikatto uusiminen ja lisäeristys 50-100e - - 
    
Ilmanvaihto    
Nuohous ja ilmavirtojen säätö 0,5-3e -12…+12 -0,7 
    
Lämmitysjärjestelmä    
Lämmönsiirtimen uusiminen 3-13e -14 …+5 -4,7 
Lämmönsäätö 1-5e -14 … +5 -3,8 
Lämmönsäätö, patteri- ja 
linjasäätöventtiilien uusiminen 

 2-16e -14… +2 -5,0 

Muut korjaukset    
Rakennusautomaation korjaus 4-9e -8- +6 -0,2 
Porrastaso-ovien uusiminen 6-14e -4… +2 -3,4 

 
4.2 Ulkoseinien lisälämmöneristys 
 
Julkisivun lisäeristäminen on tavallisesti sitä kannattavampaa, mitä huonompi on kerrostalon 
ulkoseinän U-arvo ja mitä enemmän seinässä on kylmäsiltoja. Lisäksi sijaintipaikkakunnan 
astepäiväluku vaikuttaa kannattavuuteen. Suuremman lämmöntarpeen vuoksi Pohjois-Suomessa 
lisäeristäminen on energiansäästössä jonkin verran kannattavampaa kuin Etelä-Suomessa. [5]. 
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Simuloinneissa 50 – 150 mm lisälämmöneristeillä kohteissa saavutettiin lämpöenergiasäästöjä 
1,6 – 5,7 %. Lamellitaloissa, jossa ikkunapinta-alaa on usein tornitaloja vähemmän, 
lisäeristämisellä saatiin suurimmat arvot. Muutoinkin lamellitaloissa työn suorittaminen on usein 
tornitaloja yksinkertaisempaa ja edullisempaa. Erillisen 37 lisäeristyskohteen aineiston 
perusteella suoritetun selvityksen mukaan lämpöenergian säästöt ovat usein jopa yli 10 %. 
Todellisissa kohteissa mitatut energiansäästöt ovat siis merkittävästi suurempia kuin 
simuloinneilla lasketut säästöt. Tähän syynä saattaa olla esimerkiksi lisäeristämisellä saavutettu 
vedon tunteen väheneminen asunnoissa ja sen seurauksena huonelämpötilaa on voitu laskea. 
Lisälämmöneristyspaksuudella on merkittävä vaikutus energiankulutukseen: esimerkiksi 70 mm 
eristepaksuudella saadaan useita prosentteja suurempi energiansäästöjä 50 mm eristepaksuuteen 
verrattuna.[12]. Julkisivun lisäeristämisen yhteydessä myös ikkunoiden kunnostus tai uusiminen 
on usein järkevää ja lisää energiansäästövaikutusta.  
 
4.3 Ikkunakorjaukset 
 
1970-luvun alussa ja tätä ennen rakennettujen kerrostalojen ikkunoiden lämmöneristävyys on 
usein heikkoa, ikkunoiden U-arvot ovat yleensä luokkaa 2,0 – 2,7 W/m2K [13]. Tämän vuoksi 
tuon ajan kerrostalojen ikkunaremonteissa erityistä huomiota kannattaa kiinnittää ikkunoiden 
lämmöneristävyyden parantamiseen. Suuri osa 1950-luvun ja tätä vanhempien talojen ikkunoista 
onkin jo uusittu tai kunnostettu. Mikäli korjattavan kerrostalon ikkunat ovat kohtuullisen hyvässä 
kunnossa, eikä ikkunoiden uusimiselle ole tarvetta, lämmönkulutusta voidaan hieman laskea 
myös ikkunoiden tiivistystasoa parantamalla. Ikkunoiden ja karmien tiivistys maksaa 
korjausaineiston perusteella keskimäärin 1,8 e/m2. Toisaalta pelkkä ikkunoiden tiivistys ilman 
lämmönsäätöä saattaa korjausaineiston perusteella kasvattaa lämmönkulutusta [14]. 
 
Simuloinneissa ikkunoiden U-arvon paraneminen arvoista 2,1 ja 2,5 W/m2K arvoon 1,0 ja 1,2 
W/m2K laskee lämpöenergiankulutusta 6 – 8 %. Myös pienet U-arvon muutokset näyttävät 
vaikuttavan lämpöenergiankulutukseen melko paljon. Todellisuudessa energiansäästöt voivat olla 
siis vielä suurempia, koska laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä, että usein vedontunteen 
vähenemisen myötä huonelämpötiloja voidaan hieman laskea asumismukavuutta heikentämättä. 
 
Korjausaineiston perusteella etuikkunan kustannukset ovat keskimäärin 21 €/m2 ja ikkunoiden 
uusimisen kustannukset 45 €/m2. Korjausten hintojen välillä esiintyi kuitenkin merkittävää 
vaihtelua varsinkin ikkunoiden uusimisen kohdalla. Etuikkunoiden asennus on selvästi 
edullisempi toimenpide kuin ikkunoiden uusiminen, ja etuikkunoilla voidaan saada 
ikkunarakenne lämmöneristävyydeltään yhtä hyväksi kuin uusillakin ikkunoilla. Ikkunoiden 
uusiminen tai lisäpuitteen asentaminen on kannattavaa lähes aina, jos vanhojen ikkunoiden U-
arvo on yli 2,0 W/m2K. Parantunut lämmöneristävyys vähentää energiankulutusta merkittävästi ja 
lisäksi huoltokustannukset pienenevät, minkä vuoksi raskaammatkin ikkunakorjaukset ovat 
taloudellisesti kannattavia. 
 
4.4 Yläpohjan lisäeristäminen 
 
Yläpohjan lisäeristämisen vaikutus energiankulutukseen on melko pieni. Simuloinneissa 200 – 
300 mm lisäeristyksillä saavutettiin lämmitysenergiansäästöä lamellitalossa vain 0,8 – 1 % ja 
tornitalossa 0,3 %. Simuloinnin perusteella yläpohjan lisäeristäminen on selvästi kannattavampaa 
yläpohjan suuremman suhteellisen osuuden vuoksi lamellitalossa kuin tornitalossa. Yläpohjan 
lisäeristämisen vaikutuksen energiankulutukseen on suurinta kohteissa, joissa yläpohjan 
lämmöneristävyys on heikkoa ja yläpohjapinta-alaa on paljon. Yläpohjan lisäeristäminen on usein 
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kannattavinta ennen 1970-luvun puoliväliä rakennetuissa ja tätä vanhemmissa lamellitaloissa 
yläpohjan muun korjaamisen yhteydessä. Vesikaton korjauksella ei korjausaineiston perusteella 
ole vaikutusta rakennuksen energiankulutukseen. 
 
4.5 Ilmanvaihtokorjaukset 
 
Simuloinneissa tarkasteltiin vaihtoehtoa, jossa kohteiden koneellinen poistoilmanvaihto uusittiin 
tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmäksi lämmöntalteenotolla. Myös kohteiden ilmanvaihtomäärät 
korjattiin nykyistä tasoa vastaaviksi. Tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen 
lämmöntalteenotolla on simulointien mukaan selvästi kannattavampaa paljon energiaa 
kuluttavassa kerrostalossa kuin esimerkiksi alle 200 kWh/brm2 vuodessa kuluttavissa 
rakennuksissa. Huoneistokohtainen järjestelmä on energiansäästön kannalta tehokkaampi, mutta 
investointi- ja huoltokustannuksiltaan keskitettyä järjestelmää hieman kalliimpi.  
 
Painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi ja koneellisen poiston muuttaminen 
tulo-poistojärjestelmäksi edellyttävät uusien kanavien rakentamista. Keskitetty tulo-
poistoilmanvaihtojärjestelmä kustantaa yleensä noin 200–250 €/m2 ja huoneistokohtainen 
järjestelmä 250–300 €/m2. Lisäksi huoneistokohtaisen järjestelmän huoltokustannukset ovat 
hieman kalliimmat kuin keskitetyn järjestelmän. [15,16]. Yleensä ilmanvaihtomäärät koneellisen 
ilmanvaihtoon siirryttäessä kasvavat, joten myös energiankulutus lisääntyy. Mahdollisesti 
saavutettaviin lämpöenergiasäästöihin vaikuttaa selvästi lämmöntalteenoton hyötysuhde: 
energiansäästöjä ei matalalla lämmöntalteenoton hyötysuhteen arvolla synny, mutta sisäilmaa 
saadaan toki parannettua.  
 
4.6 Lämmitysjärjestelmän korjaukset 
 
Kuvassa 3 on kuvattu eri lämmitysjärjestelmään liittyvien korjaustoimenpiteiden vaikutusta 
energiansäästöön. Saavutettavat energiansäästöt on laskettu korjausaineiston perusteella saatavien 
energiansäästöprosenttien mukaan. Yleensä edullisimmilla toimenpiteillä saavutetaan melko 
pieniä energiasäästöjä ja kustannuksiltaan suuremmilla töillä suurempia säästöjä. Nuohous ja 
ilmavirtojen säätö on edullinen toimenpide ja sillä saadaan aikaan pieniä energiasäästöjä. 
 
Keskimääräinen lämmitysenergiansäästö oli korjausaineiston perusteella 0,7 % ja nuohouksen ja 
ilmavirtojen säädön hinta noin 0,9 €/m2. Lämmönsäädöllä saadaan aikaan melko suuriakin 
kustannussäästöjä ja lisäksi asumismukavuutta saadaan parannettua, minkä vuoksi lämmönsäätö 
on lähes aina kannattavaa korjattavissa kohteissa. Korjausaineiston perusteella lämmönsäätö 
alentaa lämpöenergiankulutusta keskimäärin 3,8 % ja kustantaa 2,3 €/m2. Patteri- ja 
linjasäätöventtiilien uusiminen sekä lämmönsäätö samassa yhteydessä kustantavat aineiston 
perusteella noin 8,4 €/m2 ja laski lämpöenergiankulutusta kohteissa keskimäärin jopa 5 %. 
Lämmönsiirtimen uusiminen kustantaa keskimäärin 6,6 €/m2 eli on taloudellisesti hieman 
suurempi investointi kuin patteri- ja linjasäätöventtiilien uusiminen, mutta lämmönsiirtimen 
uusimisella saadut kustannussäästöt jäävät keskimäärin hieman pienemmiksi 4,7 prosenttiin.  
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Kuva 3. Lämmitysjärjestelmään liittyvien korjausten ja uusimisten energiansäästö sekä 
toimenpiteiden hinnat 3 % energianhinnan nousulla vuodessa.  
 
4.8 Huoneistokohtainen vedenmittaus ja laskutus 
 
Tutkimusaineiston kerrostaloissa on vedenkulutuksen todettu olevan keskimäärin 
143 l/vrk/asukas. Tässä on kuitenkin huomattavan suurta vaihtelua rakennusten välillä mm. 
asukkaiden asumistottumuksista johtuen. Niissä vuokrataloyhtiöissä, joissa on käytössä 
huoneistokohtainen vedenkulutuksenmittaus, on mitattu keskimäärin 20 – 30 l/vrk/as 
alhaisempaa vedenkulutusta verrattuna mittaroimattomiin huoneistoihin. Huoneistokohtaisilla 
vedenkulutusmittareilla voidaan saada noin 20 % säästö vedenkulutuksessa, mikä tarkoittaa noin 
10 % säästöä lämpimän veden kulutuksessa. Huoneistokohtaiseen mittaukseen perustuva laskutus 
vaikuttaa rakennuksen lämpöenergiankulutukseen Ympäristöministeriön laskennallisen arvion 
mukaan 3 – 9 %. Suurimmat säästöpotentiaalit ovat kohteissa, joissa mittarien asentamisen lisäksi 
uusitaan vesijohtoverkosto nykyaikaisin mitoitusperiaattein sekä vanhat vesikalusteet vaihdetaan 
vettä säästäviksi. Huoneistokohtainen vesimittarijärjestelmä kustantaa noin 500 – 700 € asuntoa 
kohden. Lisäksi laskutus-, luenta-, ja huoltokustannuksia kertyy 10 – 30 € vuodessa. [17]. 
 
5. Yhteenveto 
 
Lähiökerrostalojen todellinen energiankulutus on keskimäärin 140 – 180 kWh/brm2 vuodessa. 
Tulos on varsin yllättävä, sillä esimerkiksi ulkoseinien lämmöneristeen paksuus on kasvanut 
1960-luvun 60 mm:stä vuoden 2008 180 mm:iin. Talokohtainen hajonta on varsin suurta, mikä 
johtuu suurelta osin asukkaiden käyttötottumuksista, huonelämpötiloista ja rakennusten LVI-
järjestelmien säädöistä. Uudemmissa taloissa asumismukavuudelle on korkeammat vaatimukset 
kuin vanhoissa. 
 
Kerrostalojen energiankulutukseen eniten vaikuttavia yksittäisiä toimenpiteitä ovat ikkunoiden 
uusiminen tai etuikkunoiden asennus, ulkoseinien lisälämmöneristys, lämmönsiirtimen 
uusiminen, patteri- ja linjasäätöventtiilien sekä lämmönsäätö ja ilmanvaihtokorjaukset, joissa 
käyttöön otetaan lämmöntalteenotto. Myös parvekelasituksella, ikkunoiden tiivistämisellä ja 
joissakin kohteissa parvekkeen ovien uusimisella voidaan saada aikaan merkittäviä 
energiansäästöjä. Yksittäisten ja melko edullisten korjausten vaikutus lämpöenergiankulutukseen 
on yleensä kuitenkin hyvin pieni, korkeintaan muutaman prosentin luokkaa. 
 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 295



Lähdeluettelo  
 
[1] Heljo, J. & Peuhkurinen, T. 2004. Asuinkerrostalon perusparantamisen ja laajuusmuu-

tosten vaikutus energiankulutukseen ja elinkaarikustannuksiin. Tampere, Tampereen 
teknillisen yliopiston rakentamistalouden laitos, raportti 2004:5. 41 s. + liitt. 3 s. 

[2] Rakentaminen 2011-2012. 2011. Rakennusalan suhdanneryhmä. Valtionvarainministeriö. 
[WWW]. [Viitattu 10.11.2011]. Saatavissa: 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset
/20110913Rakent/RAKSUraportti_13092011.pdf 

[3] Isaksson. K., Jaakkonen. L., Lehtinen. E., Nippala. E., Vainio. T. 2002. 
Korjausrakentaminen 2000-2010. Espoo, VTT Tiedotteita 2154. 57 s. 

[4] Tilastokeskus. 2011. Asumisen tilastot. www.tilastokeskus.fi [Viitattu: 20.9.2011]. 
[5] Taivalantti, K. 1997. Julkisivurakenteiden perusparantamisen vaikutukset 

energiankulutukseen. Diplomityö. Tampere. Tampereen teknillinen korkeakoulu. 121 s. 
[6] Hagan. H. 1996. Lähiökorjaamisen arkkitehtuuriset vaikutukset. Helsinki, 

Ympäristöministeriö. 112 s. 
[7] Kerrostalot 1880-2000. 2006. Tampere, Rakennustieto Oy. 288 s.  
[8] Rakentaminen 2011. 2011. Rakennusalan suhdanneryhmä. Valtionvarainministeriö. 

[WWW]. [Viitattu 11.11.2011]. Saatavissa:   
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/02_taloudelliset_katsaukset
/20110204Rakent/RAKSUraportti_04022011.pdf 

[9] Köliö, A. 2010. Betonilähiöiden julkisivujen tekninen korjaustarve. Diplomityö. Tampere. 
Tampereen teknillinen yliopisto, rakennetun ympäristön tiedekunta. 74 s. +36 liites.  

[10] Korjausrakentamisen strategian toimeenpanosuunnitelma 2009–2017. 2009. Helsinki. 
Ympäristöministeriö. Raportteja 7/2009. 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=100081&lan=fi 

[11] Rakennusten energiankulutuksen seuranta [WWW]. Motiva. [Viitattu 16.11.2011]. 
Saatavissa: http://www.motiva.fi/files/2070/Lammitystarve_2005_0607_high.pdf 

[12] Linne, S. 2010. Ulkovaipan lämpötalouteen vaikuttavat korjaustoimenpiteet käytännössä. 
Julkisivuyhdistys. 89 s. 

[13] Mäkinen, H. 2009. Energiatehokas ikkuna- ja julkisivukorjaus. Suomen talokeskus Oy. 
Saatavilla: http://www.teeparannus.fi/attachements/2009-04-22T10-49-599785.pdf 

[14] Palonen, J. 2011. Kerrostalon ilmastonmuutos (KIMU) Talotekniikkajärjestelmät. Aalto-
yliopiston Teknillinen korkeakoulu Energiatekniikan laitos. [WWW]. [Viitattu 13.9.2011]. 
Saatavissa: http://www.teeparannus.fi/attachements/2011-05-25T11-37-4114846.pdf 

[15] Lahti, P., Nieminen, J., Nikkanen, A., Nummelin, J., Lylykangas, K., Vaattovaara, M., 
Kortteinen, M., Ratvio, R., Yousfi, S. 2010. Riihimäen Peltosaari, Lähiön ekotehokas 
uudistaminen. Helsinki, VTT Tiedotteita 2526. 129 s. 
http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2010/T2526.pdf 

[16] Virta. J. Energiatehokkuuden parantaminen taloyhtiössä, Kiinteistöilta. 2011. Oulu. 
Kiinteistöliitto [WWW]. [Viitattu 15.10.2011]. Saatavissa: 
http://www.kiinteistoyhdistysoulu.fi/sivut/wp-content/uploads/jari-virta-313-2011.pdf 

[17] Huoneistokohtaisten vesimittareiden käyttö ja vaikutukset rakennusten 
energiankulutukseen, työryhmämuistio. 2009. [WWW]. Ympäristöministeriö. 17 s. 
[Viitattu 5.9.2011]. Saatavissa: 
http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=104742&lan=sv 

 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 296



Erilaisten parveke- ja lasitusratkaisujen vaikutus kesän 
sisälämpötiloihin suomalaisissa asuinkerrostaloissa 
 
Eerik Mäkitalo ja Kimmo Hilliaho 
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Tiivistelmä 
 
Vuoden 2012 energiatehokkuusmääräyksiin tuli myös määräys asuinkerrostalojen ja monien 
muiden rakennusten sisälämpötilojen hallintaan liittyen. Määräyksen taustalla on vaikuttanut 
asukaspalaute liian korkeista sisälämpötiloista lasitetuilla parvekkeilla. Erilaisilla parveke- ja 
lasitusratkaisuilla voidaan vaikuttaa merkittävästi asuinkerrostalojen asuntojen sisälämpötiloihin. 
 
Tarkastelussa on ollut pieni 42 m2 kaksio, joka kooltaan edustaa tyypillistä ongelmakohdetta 
korkeiden sisälämpötilojen osalta. Laskennallinen kesäajan huonelämpötilatarkastelu on 
toteutettu IDA ICE 4.5 -ohjelmalla. Laskentatapauksia ovat ranskalainen parveke, lasitettu ja 
lasittamaton parveke sekä lasitettu parveke parvekekaihtimilla. Lisämuuttujina ovat sälekaihtimet, 
ilmanvaihdon tehostus ja auringonsuojaikkunat. 
 
Tarkasteltava kaksio ei täytä määräyksiä tavallisen parvekkeen osalta, jos lasitus on kiinni koko 
kesäjakson. Korkeat sisälämpötilat ovat myös ongelma kaksiossa, jossa on ranskalainen parveke. 
Parvekelasituuletuksen avulla lasitetun parvekkeen astetuntiylityksiä voidaan laskea, mutta paras 
ratkaisu saavutetaan käyttämällä parvekekaihtimia.  
 
1. Johdanto  
 
Suomessa yleisenä ongelmana ovat olleet sekä uusissa että vanhoissa asuinkerrostaloissa korkeat 
sisälämpötilat kesäaikana. Ympäristöministeriö kirjasi vuoden 2012 energiatehokkuusmääräyksiin 
vaatimuksen kesäajan huonelämpötilojen hallintaan liittyen. Määräysten mukaisesti kesäajan 
huonelämpötila ei saa ylittää rakennuksen käyttötarkoitusluokan mukaista jäähdytysrajaa 
enemmän kuin 150 astetuntia 1. kesäkuuta ja 31. elokuuta välisenä aikana standardikuormilla, 
suunnitelluilla ilmavirroilla ja säävyöhykkeen I säätiedoilla laskettuna [1]. Astetunti kuvaa tietyn 
raja-arvon ylittävän lämpötilan ja ajan tuloa. Esimerkiksi 2 °C:n raja-arvon ylitys 2 h ajan vastaa 4 
astetuntia (oCh). [2]. Asuintaloille on asetettu 27 asteen jäähdytysraja, mutta asuintaloista 
ainoastaan asuinkerrostaloille kesäajan huonelämpötilatarkastelu on pakollinen [1].  
 
Kesäajan huonelämpötilatarkasteluista on tehty Suomessa jonkin verran tutkimusta. 
Ympäristöministeriö on julkaissut Rakennusmääräyskokoelman RakMK D3 -laskentaoppaan 
liittyen kesäajan huonelämpötilan vaatimuksenmukaisuuden osoittamiseen [3] ja sitä on käytetty 
hyödyksi tässäkin tutkimuksessa. Myös Kristiina Kero ja Ville Vesterinen ovat tutkineet aihetta 
diplomitöissään. Kristiina Kero on tutkinut matalaenergia-asumisen energiatehokkuutta ja 
sisäilmastoa [4]. Ville Vesterinen on taas tutkinut asuinrakennuksen kesäajan ylilämpötilojen 
hallintaa liittyen käyttöajan lämpöviihtyvyyteen [5]. 
 
Tässä artikkelissa tarkastellaan erilaisten parveke- ja lasitusratkaisujen vaikutusta kesän 
sisälämpötiloihin suomalaisissa asuinkerrostaloissa. Parvekkeethan ovat asuinkerrostalon 
huoneistoja varjostavia elementtejä, joilla voidaan merkittävästi vaikuttaa asuntojen 
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sisälämpötiloihin sekä nostavasti että laskevasti. Lasitettujen parvekkeiden tiedetään olevan 
kesällä kuumia, mikä vaikuttaa myös huoneistojen sisälämpötiloihin. Tyypillinen tilanne on, että 
parvekelasitus on kiinni suurimman osan kuuminta kesäjaksoa. 
 
Laskentaesimerkkien avulla käydään läpi asuinkerrostalojen sisälämpötilojen hallintaan liittyviä 
suunnitteluratkaisuja erilaisten parveke- ja lasitusratkaisujen avulla. Mukana tarkastelussa on 
ranskalainen parveke, lasitettu parveke, lasittamaton parveke tai lasitettu parveke lasituksen 
ollessa kokonaan auki kesäaikana sekä lasitettu parveke parvekekaihtimilla. Jokaisen tapauksen 
osalta on erikseen vielä tarkasteltu ilmanvaihdon tehostus ja ikkunasuojaus (sälekaihtimet ja 
auringonsuojalasi). Tarkastelussa on käytetty laskentakohteena 42 m2 pientä kaksiota, joka 
pienikokoisena edustaa tyypillistä ongelmakohdetta kesäajan sisälämpötilojen osalta. 
Simulointiohjelmana on käytetty dynaamista laskentatyökalua IDA ICE [6]. 
 
2. Kesäajan huonelämpötilalaskenta 
 
Alla on esitelty laskennan lähtötiedot ja laskentatulokset. Lähtötiedoissa on käsitelty laskennan 
kohteen oleva kaksio, simuloidut laskentatapaukset ja käytetty laskentasovellus. Luvun lopussa 
on esitetty laskentatulokset. 
 
2.1 Laskennan lähtötiedot  

 
2.1.1 Laskentakohde  
 
Laskentakohteena on Pirkanmaalla sijaitsevan asuinkerrostalon pieni 42 m2 kaksio (kuva 1), jossa 
on makuuhuone, pesuhuone ja olohuoneena toimiva tupakeittiö,. Kaksio sijaitsee nelikerroksisen 
asuinkerrostalon lounaisnurkassa parvekkeen ja ikkunoiden suuntautuessa länteen. Etelään 
suuntautuvia ikkunoita ei ole. Asunnon parveke on varustettu parvekelaseilla ja lasisilla 
parvekekaiteilla. Ikkunat ovat tyypillisiä määräykset täyttäviä (U = 1,0 W/m2K ja g = 0,55) 
ikkunoita ja ikkunalasien väliin on asennettu sälekaihtimet. Muuta aurinkosuojausta ei ole eikä 
asunnon parvekkeen lähiympäristössä ole varjostavia naapurirakennuksia tai varjostavaa 
kasvillisuutta. 

 
Kuva 1. Asuinkerrostalon lounaisnurkkaan rajoittuva laskentakohteena ollut kaksio. 
 
Rakennuksessa on keskitetty tulo- ja poistoilmanvaihto käyttäjäkohtaisella liesituulettimen 
tehostusmahdollisuudella. Liesituulettimen kautta ilmanvaihtoa voidaan tehostaa 30 %, joka on 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 vaatima asunnon ilmavirran käyttöajan tehostus 
[7]. Ilmanvaihdon aiheuttama äänitaso täyttää käyttöajan äänivaatimuksen myös 
tehostusasennossa. Ilmanvaihtojärjestelmän lämmön talteenotto ja jälkilämmityspatteri eivät ole 
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käytössä kesällä. Käyttöajan ilmavirrat ovat +24/-27 l/s ja tehostuksen +24/-35 l/s. Tuloilman 
oletetaan lämpenevän yhteensä 2 °C puhaltimella ja eristämättömässä tuloilmakanavassa. 
Kohteessa on radiaattorilämmitys 70/40 °C ja pesutiloissa sähköinen mukavuuslattialämmitys, 
jotka ovat kiinni kesäjaksolla. Muita sisälämpötiloihin vaikuttavia järjestelmiä asunnossa ei ole. 
 
2.1.2 Laskentatapaukset 
 
Laskennassa on tarkasteltu erilaisten auringonsuojausratkaisujen vaikutusta laskentakohteen 
sisälämpötiloihin erilaisilla parveke- ja lasitusratkaisuille tehden laskentatapauksille määräysten 
mukainen kesäajan huonelämpötilatarkastelu [1, 3]. Laskentakohteen todellisen tilanteen lisäksi 
on tarkasteltu lasittamaton parveke ja ranskalainen parveke sekä lasitettu parveke 
parvekekaihtimilla.  Tarkastellut laskentatapaukset kirjainlyhenteineen on esitetty alla olevassa 
taulukossa 1. Tapauksia on yhteensä 36 kpl.  
 
Taulukko 1. Kesäajan huonelämpötilatarkastelun laskentatapaukset lyhenteineen. 
Lyhenne Lisätietoja laskentatapauksesta 
P Perustapaus: Ranskalainen parveke/Lasitettu parveke/Lasittamaton parveke/Lasitettu 

parveke parvekekaihtimilla 
SK Parveke + uloimpien ikkunalasien välissä olevat sälekaihtimet (ikkunarakenne 1+2) 
IV Parveke + ilmanvaihdon tehostus 30 % 
AI Parveke + auringonsuojaikkunat (U=0,8 W/m2K, g=0,29, auringonsuojalasi uloimpana 

ikkunarakenteessa 2+2) 
AI + SK Parveke + auringonsuojalasit ja sälekaihtimet (sälekaihtimet toisessa lasivälissä) 
IV + SK Parveke + ilmanvaihdon tehostus 30 % ja sälekaihtimet 
AI + IV Parveke + auringonsuojalasit ja ilmanvaihdon tehostus 30 % 
AI + IV + SK Parveke + auringonsuojalasit, ilmanvaihdon tehostus 30 % ja sälekaihtimet 
 
Laskennassa käytettiin rakentamismääräyskokoelman mukaista standardikäyttöä ja sisäisiä 
lämpökuormia valaistuksen, kuluttajalaitteiden sekä ihmisten läsnäolon ja lukumäärän osalta [1]. 
Lisäksi makuuhuoneen ovi mallinnettiin auki ja WC-tilan sekä parvekkeen ovi kiinni koko 
tarkastelujakson ajan. Parvekelasituksen sisältävät laskentatapaukset mallinnettiin pitäen 
parvekelasitus jatkuvasti kiinni. Tavallista parveketta ilman lasitusta voidaan pitää myös 
lasitettuna parvekkeena, missä kaikki lasit ovat auki kesäjaksolla. Sekä asunnon ikkunoiden että 
parvekelasituksen sälekaihtimet mallinnettiin kiinni koko tarkasteluajalle.  
 
2.1.3 Laskentasovellus 
 
Laskennalliset tarkastelut tehtiin IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) 4.5 -ohjelmistolla. 
Ohjelmiston avulla voidaan laskea sisäilmaston tila, mitoittaa lämmitys- ja jäähdytystehontarpeet 
ja simuloida valitun ratkaisun energiankulutus. 3D- simulointimalli voidaan luoda suoraan 
ohjelmassa tai tuomalla esimerkiksi arkkitehdin malli IFC-muodossa ohjelmaan. Ohjelmassa 
rakennukselle asetetaan yksityiskohtaisesti mm. oikeat rakenteet, talotekniset lähtöarvot ja 
asunnon käyttöä koskevat tiedot kuten vyöhykekohtaiset laite- ja valaistussähkönkulutus sekä 
niistä ja ihmisistä aiheutuvat lämpökuormat. Astetuntiylitykset nähdään suoraan ohjelman 
tuloksista. [6].  
 
Alla on esitetty kohteen laskentamalli kesäajan huonelämpötilatarkasteluihin liittyen. 
Laskennassa käytettiin yksityiskohtaista ikkunarakennetta ja Energia-laskentamallia. 
Yksityiskohtaisen ikkunarakenteen ero yksinkertaisiin ikkunoihin nähden on merkittävä 
varsinkin, jos kyseessä on lasitettu parveke. Lisätietoa asiasta on Kimmo Hilliahon artikkelissa, 
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joka julkaistaan todennäköisesti vuoden 2013 aikana [8]. Ikkunarakenteiden mallintamisessa 
hyödynnettiin Pilkingtonin lasikatalogia [9] ja web-pohjaista ohjelmaa Pilkington Spectrum [10]. 
 

 
Kuva 2. Laskentakohteen IDA ICE – laskentamalli. 
 
2.2 Laskentatulokset 
 
Kuvissa 3-6 on esitetty kaikkien taulukon 1 mukaisten laskentatapausten simulointitulokset eli 
lämpötilan 27 o C astetuntiylitykset. Tuloskuvaajissa on esitettynä myös 
rakentamismääräyskokoelman osan D3 asettama 150 tunnin rajaviiva [1]. 
 

 
Kuva 3. Ranskalainen parveke, lämpötilan 27 °C astetuntiylitykset aikavälillä 1.6 – 31.8. 
 
Kuvasta 3 nähdään, että ilman minkäänlaista aurinkosuojausta tai ilmanvaihdon tehostusta 
astetuntiylitys on ranskalaisen parvekkeen tapauksessa yli 5 000 °Ch sekä makuuhuoneen että 
olohuoneen osalta. Yksittäisistä ratkaisuista toimii parhaiten ikkunalasien väliin asennettavat 
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sälekaihtimet. Ilmanvaihdon tehostus (30 %) on huonoin yksittäisistä toimenpiteistä. Määräysten 
mukaisissa ratkaisuissa on yleensä käytettävä useampaa kuin yhtä toimenpidettä. Ranskalainen 
parvekkeella varustettu esimerkkikaksio täyttää määräykset vain, mikäli käytetään sen kanssa 
yhdessä myös auringonsuojaikkunoita, ilmanvaihdon tehostusta ja sälekaihtimia.  
 
Kuvassa 4 on esitetty tavallinen parveke, jossa lasitus on koko ajan kiinni. Silloin parvekkeen 
sisälämpötilat nousevat kesäaikana suhteellisen korkealle aiheuttaen myös asunnon 
sisälämpötilan nousua. Sälekaihtimet ovat yksittäisistä toimenpiteistä tehokkain. Määräysten 
mukainen astetuntiraja saavutetaan ainoastaan makuuhuoneen osalta, kun käytetään kaikkia 
yksittäisiä toimenpiteitä yhdessä. Olohuoneessa astetuntiylitykset ovat korkeat johtuen lasitetun 
parvekkeen lämpötiloja nostavasta vaikutuksesta. 
 

 
Kuva 4. Lasitettu parveke, lämpötilan 27 °C astetuntiylitykset aikavälillä 1.6 – 31.8. 
 
Kuvassa 5 on esitetty lasittamattoman parvekkeen laskentatulokset. Lasittamatonta parveketta 
voidaan myös pitää kohteena, jossa parvekelasituuletus on osa kesäajan lämpötilahallintaa eli 
lasitus on jatkuvasti auki kesäjaksolla. Ilman minkäänlaista aurinkosuojausta tai ilmanvaihdon 
tehostusta astetuntiylitys on tavallisen parvekkeen tapauksessa yli 1 500 °Ch, joka on noin kolme 
kertaa vähemmän kuin ranskalaisen parvekkeen tapauksessa. Määräykset täytetään ilmanvaihdon 
tehostuksella ja sälekaihtimilla yhdessä. Auringonsuojaikkunoiden lisäys pienentää edelleen 
astetuntiylitystä ollen 30 – 40 °Ch. Kuvassa 6 on vielä esitettynä ratkaisu, jossa kiinni olevan 
parvekelasituksen sisäpintaan on asennettu parvekekaihtimet. 
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Kuva 5. Lasittamaton parveke, lämpötilan 27 °C astetuntiylitykset aikavälillä 1.6 – 31.8. 
 

 
Kuva 6. Lasitettu parveke parvekekaihtimilla, lämpötilan 27 °C astetuntiylitykset aikavälillä 1.6 –
31.8. 
 
Kuvasta 6 nähdään, että lasitettu parveke parvekekaihtimilla on keskimäärin paras ratkaisu 
kesäajan sisälämpötilojen hallinnassa erilaisilla parveke- ja lasitusratkaisuilla, vaikka kaikkien 
yksittäisten toimenpiteiden osalta astetuntiylitykset ovat hiukan suurempia kuin lasittamattoman 
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parvekkeen osalta. Perusratkaisu ylittää astetuntirajan yli puolella vähemmän kuin tavallisen 
lasittamattoman parvekkeen laskentatapauksessa. Paras tulos saadaan käytettäessä kaikkia 
yksittäisiä toimenpiteitä, jolloin astetuntiylitys on makuu- ja olohuoneen osalta 30 – 40 °C. Vielä 
parempi ratkaisu olisi käyttää parvekelasitusta tuuletusasennossa kesäaikana siten, että yksi 
parvekelaseista on hiukan raollaan vaihtaen parvekkeen ilmaa ja alentaen sen lämpötilaa. 
 
3. Yhteenveto 
 
Uusien ja vanhojen asuinkerrostalojen yleinen ongelma on ollut kesäajan korkeat sisälämpötilat. 
Ongelman korjaamiseksi on vuoden 2012 energiatehokkuusmääräyksiin kirjattu vaatimus 
kesäajan huonelämpötilojen hallintaan liittyen. Määräysten mukaisesti kesäajan huonelämpötila ei 
saa ylittää asuinkerrostalon 27 °C jäähdytysrajaa enemmän kuin 150 astetuntia 1. kesäkuuta ja 31. 
elokuuta välisenä aikana standardikuormilla, suunnitelluilla ilmavirroilla ja säävyöhykkeen I 
säätiedoilla laskettuna [1].  
 
Erilaisilla parveke- ja lasitusratkaisuilla voidaan merkittävästi vaikuttaa kesäajan 
huonelämpötiloihin asuinnoissa. Tarkasteltavana kohteena on ollut kooltaan pieni, 42 m2 kaksio. 
Laskennallinen tarkastelu on tehty käyttäen dynaamista laskentatyökalua IDA ICE (Indoor Energy 
and Climate) 4.5. Mukana tarkasteluissa on ollut ranskalainen parveke, lasitettu parveke, 
lasittamaton parveke vastaten myös lasitettua parveketta lasituksen ollessa jatkuvasti auki 
kesäjaksolla sekä lasitettu parveke parvekekaihtimilla. Jokaisen tapauksen osalta on erikseen 
vielä tarkasteltu ilmanvaihdon tehostus ja ikkunasuojaus (sälekaihtimet ja auringonsuojalasi).  
 
Ranskalainen parveke ei juuri varjosta asuntoa ja näin edesauttaa korkeiden sisälämpötilojen 
syntymistä asuntoon. Astetuntiylityksiä tulee parhaimmillaan jopa yli 5 000 °Ch. Lasitetun 
parvekkeen osalta ongelmia aiheuttavat parvekkeen korkeat sisälämpötilat, jotka vaikuttavat 
myös asunnon sisälämpötilaan nostavasti. Vaikka asunnon ikkunoissa käytettäisiin sälekaihtimia, 
tupakeittiön ikkunat heijastavat auringonsäteilyn takaisin parvekkeelle, josta lämpö edelleen 
johtuu asunnon sisälle. Lasitetun parvekkeen tapauksessa ainoastaan makuuhuone täyttää 
määräykset, kun käytetään yhdessä auringonsuojaikkunoita ja sälekaihtimia sekä ilmanvaihtoa 
tehostetaan 30 %.  
 
Lasittamattoman parvekkeen osalta tilanne helpottuu ja määräykset täytetään sekä tupakeittiön 
että makuuhuoneen osalta kahdessa eri laskentatapauksessa. Jos lasitettu parveke varustetaan 
parvekekaihtimilla, astetuntiylitysten määrä vähenee huomattavasti verrattuna ilman 
parvekekaihtimia varustettuun lasitettuun parvekkeeseen. Ilmanvaihdon tehostuksella ja asunnon 
ikkunaan asennetuilla sälekaihtimilla astetuntiylitys on noin 60 °Ch. Jos lisätään vielä 
auringonsuojaikkunat, on astetuntiylitys vain 30 – 40 °Ch. Lasitettu parveke parvekekaihtimilla 
on paras ratkaisu kesäajan sisälämpötilojen hallinnassa erilaisilla parveke- ja lasitusratkaisuilla. 
Vielä parempaan tulokseen päästäisiin, kun käytettäisiin kesäjaksolla parvekelasituuletusta 
parvekekaihtimen kanssa siten, että yksi parvekelaseista olisi hiukan auki tuuletusasennossa. 
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Betonirakenteisten asuinkerrostalojen ääneneristyksen 
kehittyminen Suomessa 
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Tiivistelmä 
 
Suomessa on tehty asuinhuoneistojen ääneneristystutkimuksia 1950-luvulta lähtien. Eri tahojen 
tekemissä tutkimuksissa on selvitetty betonirakenteisten asuinkerrostalojen ääneneristystä 
kenttämittauksin. Tässä tutkimuksessa on julkisten tutkimusraporttien ja säilyneiden 
kenttämittausraporttien perusteella arvioitu, kuinka asuinhuoneistojen välinen ilma- ja 
askelääneneristys on kehittynyt. Koska 1950-luvulta lähtien voimassa olleiden määräysten ja 
suositusten esittämät mittalukujen laskentamenetelmät ovat muuttuneet, eri aikakausina tehtyjen 
ääneneristysmittausten tulokset eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Tässä tutkimuksessa 
vanhojen, vuosina 1955 – 2008 julkaistujen ääneneristystutkimusten tulokset on saatettu 
vertailukelpoisiksi muuttamalla tulokset vastaamaan vuonna 1998 julkaistun Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osan C1 määrittelemiä mittalukuja.  
 
Ääneneristystutkimuksista on myös selvitetty, millaiset betonirakenteisten asuinkerrostalojen 
huoneistojen väliset rakenteet ja niiden paksuudet ovat olleet eri vuosikymmeninä. Tutkimuksen 
perusteella Suomessa vaatimukset sekä vaaka- että pystysuuntaiselle ilmaääneneristävyydelle 
ovat nousseet 1950-luvulta lähtien 4 dB. Vaatimus huoneistojen väliselle 
askelääneneristävyydelle pystysuunnassa on tiukentunut vastaavasti 9 dB. Tutkimus osoittaa, että 
betonirakenteisten asuinkerrostalojen huoneistojen välinen ilmaääneneristävyys 
ilmaääneneristyslukuna R’w ilmaistuna on kasvanut aikana 1955 – 2008 noin 3,6 dB 
vaakasuunnassa ja 2,6 dB pystysuunnassa. Huoneistojen välinen pystysuuntainen 
askelääneneristävyys ilmaistuna askeläänitasolukuna L’n,w on tuona aikana parantunut 8,3 dB. 
Asuinhuoneistoja erottavien väliseinärakenteiden paksuus on kasvanut 20 mm, 
massiivivälipohjien 150 mm ja ontelolaattavälipohjien yli 100 mm. Rakenteiden pintamassa 
massiivibetonilaattojen tapauksessa jopa kaksinkertaistunut. Vaatimukset täyttävien 
mittaustulosten osuus on ollut 2000-luvulla 90 – 100 %, kun 1960- ja 1970-luvuilla tuloksista 
noin 50 – 60 % täytti vaatimukset. Lisäksi tutkimus osoittaa, että asukkaiden tyytyväisyys 
huoneistojen väliseen ääneneristykseen on kasvanut. 
 
1. Johdanto 
 
Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen VTT:n rakennusteknillinen laboratorio suoritti vuonna 1949 
ensimmäiset vertailevat ääneneristystutkimuksensa Helsingissä Mannerheimintien varrelle raken-
netuissa kerrostaloissa. Vaikka tuolloin käytetyt mittauslaitteet eivät olleet täysin tutkimukseen 
soveltuvat, todettiin ääneneristyksen olleen niin huono, että lisäselvityksiä ääneneristyksestä 
tarvittiin. Tästä johtuen VTT:n rakennusteknillinen laboratorio otti ääneneristystutkimukset 1950-
luvulla mukaan ohjelmaansa. [1]. VTT:n ja muiden ääneneristystutkimuksia teettäneiden tahojen 
vuosina 1955 – 2008 toteuttamissa tutkimushankkeissa on mitattu asuinkerrostaloissa 
asuinhuoneistojen välistä askel- ja ilmaääneneristävyyttä pysty- ja vaakasuunnassa. [2–12]. 
Mittausten pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää kullakin aikakaudella vallitsevia 
asuinrakennusten ääniolosuhteita ja tuottaa tietoa ääneneristysmääräysten laatimiseksi. 
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Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada tietoa asuinhuoneistojen välisen ilma- ja askel-
ääneneristyksen kehittymisestä Suomessa. Tutkimuksessa käsiteltiin Suomessa vuosina 1955 –
2008 julkaistuja ääneneristystutkimuksia sekä tänä aikana voimassa olleita suosituksia ja 
määräyksiä ääneneristyksestä. Kaikki tutkimuksessa käytetty kirjallisuus on ollut julkisesti 
saatavilla toisin kuin konsulttiyritysten mittaustulokset, joita ei ole voitu käyttää. Tässä 
tutkimuksessa käsiteltyjen ääneneristystutkimusten kohteet ovat olleet pääasiassa 
betonirakenteisia asuinkerrostaloja. Esitettävät ääneneristysarvot eri aikakausien 
rakennuskannalle kuvaavat asuinhuoneistojen välistä ääneneristävyyttä silloin, kun rakennukset 
olivat uusia. [2]. Vastaavaa tulosta, joka kuvaisi rakennuskannan ääneneristävyyden kehittymistä, 
ei voitaisi saada esimerkiksi tekemällä mittauksia vanhoissa rakennuksissa nyt, sillä nämä 
mittaustulokset kuvaisivat rakennusten ääneneristävyyttä tällä hetkellä, ja rakennusajankohdan 
jälkeen rakennusten ominaisuudet ovat voineet muuttua. 
 
Ääneneristystä säädelleet suositukset ja määräykset ovat muuttuneet ajan saatossa niissä 
esitettyine menetelmineen ja vaatimustasoineen, minkä takia eri aikakausina saatuja mittalukuja 
ei aina voida suoraan vertailla keskenään. [3, 13–18]. Koska eri aikakausina saadut mittaluvut on 
johdettu eri tavoin, tulokset on muunnettava vertailukelpoisiksi keskenään. [2]. Tässä 
tutkimuksessa tulokset on muunnettu vastaamaan vuonna 2000 voimaan tulleita Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osan C1 [18] menetelmiä. Myös määräys- ja suositusarvot on 
muunnettu vastaamaan nykyisiä menetelmiä. Osassa ääneneristystutkimuksista on tehty 
mittausten lisäksi myös haastattelututkimuksia, joilla on saatu tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä 
asukkaat ovat olleet huoneistojensa ääneneristävyyteen. Myös huoneistoja erottavien rakenteiden 
paksuuksien ja pintamassojen muutokset heijastavat ääneneristyksen kehittymistä. 
 
2. Ääneneristysmääräysten ja -suositusten kehittyminen 1955 – 2008 
 
Ääneneristysmääräysten laatimista ehdotettiin ensi kertaa Suomessa vuonna 1948. Ehdotuksia 
määräyksiksi annettiin 1950- ja 1960-luvuilla. Tuohon aikaan Suomessa ei ollut 
rakennusakustiikan oppituolia eikä modernia akustiikan laboratoriota. Siten mahdollisuudet 
akustiikan tutkimuksen tekoon olivat rajalliset ja yritysten sekä tutkijoiden tuli käyttää muissa 
maissa saatuja tietoja rakennusakustiikasta. 1950- ja 1960-luvuilla Suomessa otettiin käyttöön 
muun muassa saksalaisten standardien esittämä vertailukäyrämenettely. Teknologian siirrot myös 
Pohjoismaista, erityisesti Ruotsista, olivat Suomen ääneneristysmääräysten kehittymiselle 
tärkeitä. [1]. 
 
Vaikka Suomi omaksui saksalaisen mittausmenetelmän ja vertailukäyrämenettelyn, vuonna 1955 
julkaistuissa suosituksissa ääneneristyksen vaatimustaso määritettiin kotimaisen tutkimuksen 
perusteella. Tutkimuksessa tehtiin ääneneristyksen kenttämittauksia asuinrakennuksissa sekä 
asukkaiden haastatteluja. Myös vuonna 1960 julkaistu ehdotus ääneneristysmääräyksiksi sai 
vaikutteita saksalaisista standardeista. Molemmat näistä suosituksista esittivät määritettäväksi 
nykyisin käytettävän ilmaääneneristysluvun sijasta huoneistojen välistä äänitasoerolukua ja 
absorptioalaan normalisoidun askeläänitasoluvun sijasta jälkikaiunta-aikaan standardisoitua 
askeläänitasolukua. Mittalukujen laskentamenetelmät kuitenkin muuttuivat kansainvälisen ISO-
standardoinnin vaikutuksesta vuonna 1967, kun Ääneneristysnormit julkaistiin. [1]. 
 
Ennen vuotta 1967 Suomessa ei ollut teknisinä mittalukuina annettuja säädöstasoisia vaatimuksia 
asuinhuoneistojen välisestä ääneneristyksestä, ja tuon aikakauden tutkimusraporteissa esitetyt 
vaatimukset olivat suositusten asemassa. Vaikka vuoden 1967 Ääneneristysnormeilla ei ollut 
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säädösstatusta, paikalliset rakennusvalvontaviranomaiset kuitenkin edellyttivät niiden 
noudattamista. Siten teknisinä mittalukuina annettuja vaatimuksia voidaan katsoa olleen 
Suomessa vuodesta 1967 alkaen. [1–2]. 
 
Ennen vuotta 1967 ääneneristyssuositukset annettiin standardisoituina äänitasoerolukuina ja 
standardisoituina askeläänitasolukuina. Mitatut äänitasoerot ja askeläänitasot standardisoitiin 
käyttäen vertailujälkikaiunta-aikaa 0,5 s. [3, 13]. Vuonna 1965 julkaistussa tutkimuksessa 
kuitenkin todettiin, että suomalaisten asuinhuoneiden jälkikaiunta-aika on yleensä pidempi kuin 
0,5 s. Tutkimuksessa esitettiin, että 10 m2 vertailuabsorptioalan käyttö johtaisi tarkempiin 
mittaustuloksiin. [19]. Kun Ääneneristysnormit [14] julkaistiin vuonna 1967, mittalukujen 
laskentamenetelmät muuttuivat: standardisoitujen mittalukujen sijaan vaatimukset annettiin 
ilmaääneneristyslukuina ja askeläänitasolukuina, joina asuinhuoneistojen ääneneristystä koskevat 
määräykset edelleen annetaan rakentamismääräyskokoelmassa. [2]. 
 
Ensimmäiset säädöstasoiset ääneneristysmääräykset esitettiin Suomen rakentamismääräys-
kokoelmassa ja ne tulivat voimaan vuonna 1976. [16] Määräykset uudistettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1984. [1–2]. Nykyiset Suomen rakentamismääräyskokoelman 
ääneneristysmääräykset tulivat voimaan vuoden 2000 alussa. Tänä aikana määräysten esittämät 
mittalukujen laskentamenetelmät ovat pysyneet samoina lukuun ottamatta muutamia muutoksia 
vertailukäyrämenettelyssä. Tässä tutkimuksessa kaikki vaatimukset on muunnettu vastaamaan 
nykyisiä, vuonna 1998 julkaistuja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitettyjä mittalukujen 
laskentamenetelmiä vastaaviksi. Muuntaminen on esitetty yksityiskohtaisesti lähteessä [2]. 
Vuosina 1955 ja 1960 julkaistujen suositusten ääneneristysvaatimuksia ei voida yksikäsitteisesti 
muuntaa, koska standardisoitujen ja nykyisten mittalukujen välinen ero riippuu 
vastaanottohuoneen tilavuudesta ja erottavan rakenteen pinta-alasta. Siksi näiden vaatimusten 
muunto on esitetty tapauksissa, joissa vastaanottohuoneen tilavuus on 30 m3 ja erottavan 
rakenteen pinta-ala 10 m2 (taulukko 1). [2]. Suositusten ja määräysten vaatimukset pienimmälle 
sallitulle ilmaääneneristysluvulle R’w ja suurimmalle sallitulle askeläänitasoluvulle L’n,w on 
esitetty taulukossa 1. [2]. 
 
Taulukko 1. Suositusten ja määräysten esittämien huoneistojen välisten ääneneristysvaatimusten 
kehittyminen vuosina 1955 – 2008. 

Vuosi Ilmaääneneristysluku 
R’w vaakasuunnassa 

Ilmaääneneristysluku 
R’w pystysuunnassa Askeläänitasoluku L’n,w 

1955 51 dB 51 dB 62 dB 
1960 52 dB 52 dB 56 dB 
1967 52 dB 53 dB 58 dB 
1971 52 dB 53 dB 58 dB 
1975 52 dB 53 dB 58 dB 
1984 52 dB 53 dB 58 dB 
1998 55 dB 55 dB 53 dB 

 
3. Huoneistoja erottavien rakenteiden muutokset 
 
Taulukossa 2 on esitetty huoneistoja erottavien välipohja- ja väliseinärakenteiden keski-määräiset 
paksuudet ja pintamassat. Taulukossa on oletettu teräsbetonin tiheydeksi 2500 kg/m3. Suomessa 
on käytetty välipohjarakenteina paikalla valettuja betonilaattoja ja ontelolaatastoja. 1950- ja 1960-
luvulla välipohjarakenteet koostuivat usein kantavasta massiivibetonilaatasta ja kelluvasta 
pintarakenteesta. Tällaiset rakenteet on jätetty tässä esitettävän arvioinnin ulkopuolelle. 
Huoneistojen väliset seinät ovat olleet pääasiassa massiivibetonirakenteisia.  
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Taulukon 2 mukaan huoneistoja erottavien väliseinien paksuus on 1950-luvulta 2000-luvulle 
kasvanut 20 mm ja pinta-massa 50 kg/m2. Välipohjien mitoissa tapahtuneet muutokset ovat 
suurempia, koska askelääneneristysvaatimukset ovat muuttuneet enemmän kuin 
ilmaääneneristysvaatimukset. Paikalla valettujen betonivälipohjien paksuus ja massa ovat 1960-
luvulta 2000-luvulle kaksinkertaistuneet. Laskennallisesti tämä tarkoittaisi noin 6 dB kasvua 
ääneneristävyydessä, jos äänen oletettaisiin kulkevan huoneistosta toiseen vain huoneistoja 
erottavan välipohjan kautta. Tämä vastaa suunnilleen muutosta, joka asuinhuoneistoja koskevissa 
ääneneristysmääräyksissä on vastaavana aikana tapahtunut. Ontelolaatastoja alettiin käyttää 
asuinkerrostalojen välipohjarakenteina 1970-luvun alussa. Ontelolaatastojen massa on kasvanut 
1970-luvun lopulta 2000-luvulle tultaessa 130 kg/m2. 
 
Taulukko 2. Asuinhuoneistoja erottavien ääntä eristävien rakenteiden paksuuksien ja 
pintamassojen kehittyminen. 

Vuodet Huoneistojen valise seinät Huoneistojen väliset 
massiivibetonivälipohjat 

Huoneistojen väliset 
ontelolaattavälipohjat 

[mm] [kg/m2] [mm] [kg/m2] [mm] [kg/m2] 
1955–1959 167 420 - - - - 
1960–1967 160 400 150 380 - - 
1967–1976 180 450 181 450 - - 
1976–1999 176 440 213 530 265 380 
2000–2008 187 470 300 750 370 510 

 
4. Mitatun ääneneristyksen kehittyminen 
 
Asuinhuoneistojen väliselle vaakasuuntaiselle ilmaääneneristävyydelle saatiin vuosilta 1955 –
2008 yhteensä 83 tulosta ja ne on muunnettu vuonna 1998 julkaistuja Suomen 
rakentamismääräyskokoelman mittalukuja vastaaviksi (taulukko 3). Asuinhuoneistojen väliselle 
pystysuuntaiselle ilmaääneneristävyydelle saatiin vuosilta 1955 – 1960 ja 1967 – 2008 yhteensä 
121 tulosta (taulukko 4). Asuinhuoneistojen väliselle pystysuuntaiselle askelääneneristävyydelle 
saatiin vuosilta 1955 – 2008 yhteensä 267 tulosta (taulukko 5). Taulukoissa on esitetty kullekin 
aikakaudelle saatujen tulosten määrä, mittalukujen keskiarvot ja -hajonnat, aikakaudelle 
muunnettu vaatimus ja vaatimukset täyttävien ilmaääneneristyslukujen osuus. 
 
Taulukko 3. Asuinhuoneistojen välisten vaakasuuntaisten ilmaääneneristyslukujen lukumäärät, 
keskiarvot ja -hajonnat, vaatimukset ja vaatimukset täyttävien ilmaääneneristyslukujen osuudet 
aikakausittain. 

Vuodet Tulosten 
määrä 

Keskiarvo Keskihajonta Vaatimus (R’w) Vaatimukset 
täyttävien 
osuus 

1955–1959 21 kpl 53,8 dB 4,4 dB 51 dB 81,0 % 
1960–1967 19 kpl 51,8 dB 4,1 dB 52 dB 47,4 % 
1967–1976 6 kpl 52,3 dB 3,3 dB 52 dB 50,0 % 
1976–1999 22 kpl 55,1 dB 2,5 dB 52 dB 91,0 % 
2000–2008 14 kpl 57,4 dB 1,3 dB 55 dB 100,0 % 

 
Taulukon 3 mukaan ilmaääneneristävyys asuinhuoneistojen välillä vaakasuuntaan on kasvanut 
1950-luvun lopulta, mutta kehitys ei ole ollut tasaista. Vuosina 1960 – 1976 vaakasuuntaan 
mitatut ilmaääneneristysluvut olivat noin 2 dB pienempiä kuin vuosina 1955 – 1959, jolloin ne 
olivat keskimäärin hieman alle 54 dB. Vuosina 1960 – 1976  vain puolet mitatuista rakenteista 
täytti vaatimukset, kun 1950-luvulla vastaava osuus oli ollut noin 80 %. Tämä selittyy osittain 
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sillä, että taulukon 2 mukaan huoneistojen väliset betoniseinät olivat 1950-luvulla paksumpia 
kuin seuraavilla vuosikymmenillä. Toisaalta 1960-luvulla saatujen tulosten jäämistä 
suositusarvojen heikommalle puolelle voi selittää myös elementtirakentamisen yleistyminen 
1960-luvulla, joskin vuonna 1965 julkaistussa tutkimuksessa [7] elementtirakenteisten 
kerrostalojen ääneneristyksestä todettiin, että elementtitaloissa vuoden 1960 suositukset 
asuinhuoneistojen välisestä ääneneristävyydestä toteutuivat hieman paremmin kuin muulla tavoin 
rakennetuissa asuinkerrostaloissa. Molemmissa ryhmissä kuitenkin oli runsaasti puutteita, sillä 
suositukset täyttäneiden ilmaääneneristävyysmittaustulosten osuus oli tuolloin kaikkiaan 77 %.  
 
Vuosina 1976 – 1999 asuinhuoneistojen välillä vaakasuuntaan mitattu ilmaääneneristävyys nousi 
aikaisemmasta tasosta niin, että ilmaääneneristysluku oli keskimäärin noin 55 dB. Myös suurin 
osa mittaustuloksista täytti rakentamismääräyskokoelman vaatimukset. 2000-luvulla kaikki tämän 
tutkimuksen lähteinä olleissa tutkimusraporteissa esitetyt mittaustulokset ilmaääneneristävyydestä 
vaakasuunnassa huoneistojen välillä ovat täyttäneet rakentamismääräyskokoelman määräykset 
ilmaääneneristysluvun keskiarvon ollessa yli 57 dB. 
 
Asuinhuoneistojen välinen ilmaääneneristävyys pystysuunnassa on taulukon 4 mukaan ollut 
vuosina 1967 – 1999 heikompi kuin vuosina 1955 – 1959 ja 2000 – 2008. Vuosina 1955 – 1959 
tutkimuksissa pystysuuntaan tehtyjen mittausten tuloksista määritetyt ilmaääneneristysluvut olivat 
keskimäärin hieman alle 55 dB ja vaatimukset täyttävien rakenteiden osuus kaikista tutkituista 
rakenteista oli yli 90 %. Sen sijaan vuosina 1967 – 1976 ääneneristystutkimuksissa esitetyistä 
tuloksista alle kaksi kolmasosaa täytti vaatimukset ja niille saadut ilmaääneneristysluvut olivat 
lähes 3 dB pienempiä kuin aikaisemmin. Vuosina 1976 – 1999, jolloin ontelolaattojen 
käyttäminen välipohjarakenteissa yleistyi, vaatimusten täyttävien osuus oli samaa luokkaa kuin 
vuosina 1967 – 1976, vaikka tulosten keskiarvo oli noin 2 dB näiden vuosien keskimääräistä 
tasoa suurempi. 2000-luvulla tehdyissä tutkimuksissa lähes 95 % mittaustuloksista täyttivät 
vaatimukset tulosten keskiarvon ollessa 57 dB eli 2 dB enemmän kuin 
rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat edellyttäneet. 2000-luvulla välipohjien paksuudet 
ja massat ovatkin olleet huomattavasti suurempia kuin aikaisemmin. 
 
Taulukko 4. Asuinhuoneistojen välisten pystysuuntaisten ilmaääneneristyslukujen lukumäärät, 
keskiarvot ja -hajonnat, vaatimukset ja vaatimukset täyttävien ilmaääneneristyslukujen osuudet 
aikakausittain. 

Vuodet Tulosten 
määrä 

Keskiarvo Keskihajonta Vaatimus (R’w) Vaatimukset 
täyttävien 
osuus 

1955–1959 15 kpl 54,7 dB 3,1 dB 51 dB 93,3 % 
1960–1967 - - - 52 dB - 
1967–1976 22 kpl 52,1 dB 4,0 dB 53 dB 63,6 % 
1976–1999 46 kpl 53,9 dB 3,4 dB 53 dB 69,6 % 
2000–2008 38 kpl 57,3 dB 1,9 dB 55 dB 94,7 % 

 
Askelääneneristävyys päällekkäisten asuinhuoneistojen välillä mitattaessa ylhäältä alas on 2000-
luvulla parantunut huomattavasti aikaisempien vuosikymmenten tasosta (taulukko 5). Vuosina 
1955 – 1959 ja 1967 – 1976 mitatut askeläänitasoluvut olivat noin 57 dB, mutta vastaavasti 
vaatimusten täyttävien rakenteiden osuudet kaikista tutkituista rakenteista olivat 85 % ja 45 %. 
Vaatimusten täyttymisen erot johtuvat siitä, että vuosina 1967 – 1976 suurin sallittu 
askeläänitasoluku oli 4 dB aiempaa pienempi. Myös vuosina 1960 – 1967 ja 1976 – 1999 
tutkimuksissa mitatut askeläänitasoluvut ovat olleet samansuuruiset, noin 55 dB. Vuosina 1960 –
1967 tutkituista rakenteista noin 65 % täytti vaatimukset, kun taas vuosina 1976 – 1999 osuus oli 
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vastaavasti noin 85 %, koska vuosina 1976 – 1999 vaatimus suurimmasta sallitusta 
askeläänitasoluvusta oli noin 2 dB lievempi. Vuosina 2000 – 2008 tutkimuksissa mitattujen 
välipohjien askeläänitasoluvut ovat keskimäärin olleet alle 49 dB. Tällöin tutkituista rakenteista 
noin 93 % on täyttänyt vaatimukset. 
 
Taulukko 5. Asuinhuoneistojen välisten pystysuuntaisten askeläänitasolukujen lukumäärät, 
keskiarvot ja -hajonnat, vaatimukset ja vaatimukset täyttävien askeläänitasolukujen osuudet 
aikakausittain. 

Vuodet Tulosten 
määrä 

Askeläänitasoluvun 
L’n,w keskiarvo 

Askeläänitasoluvun 
L’n,w keskihajonta 

Vaatimus 
(L’n,w) 

Vaatimukset 
täyttävien 
osuus 

1955–1959 21 kpl 57,1 dB 4,7 dB 62 dB 85,7 % 
1960–1967 66 kpl 55,0 dB 4,3 dB 56 dB 65,2 % 
1967–1976 33 kpl 57,5 dB 6,1 dB 58 dB 45,5 % 
1976–1999 20 kpl 55,4 dB 3,7 dB 58 dB 85,0 % 
2000–2008 127 kpl 48,8 dB 3,9 dB 53 dB 92,9 % 

 
Kaikkien mittaustulosten keskihajonta on vuosikymmenien aikana pienentynyt, mikä viittaa 
siihen, että rakennusvirheitä tapahtuu asuinkerrostalojen rakennusvaiheessa vähemmän kuin 
aiemmin. Myös suunnitteluratkaisut on vakioitu, mikä vähentänee suunnitteluvirheiden määrää. 
Pienintä hajonta on ollut vuosina 1976 – 2008, jolloin Suomen rakentamismääräyskokoelma on 
säännellyt asuinrakennusten ääniolosuhteita. Askeläänitasolukujen hajonta on 2000-luvulla ollut 
suurempaa kuin edellisen ajanjakson aikana. Keskihajonnan kasvu ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
vaatimukset eivät täyttyisi, koska mitattujen askeläänitasolukujen keskiarvo on ollut 4 dB 
pienempi kuin suurin sallittu askeläänitasoluku. Rakennus- ja suunnitteluvirheet eivät siten ole 
lisääntyneet, vaan kysymys on siitä, että viime vuosikymmenen aikana on tullut käyttöön 
enemmän rakenneratkaisuja, joilla askelääneneristysvaatimukset voidaan täyttää. Osa näistä 
rakenteista tuottaa huomattavasti määräysten edellyttämää paremman askelääneneristävyyden, 
mikä kasvattaa mittaustulosten keskihajontaa. 
 
5. Asukkaiden kokema ääneneristys 
 
Julkisissa tutkimusraporteissa on esitetty tuloksia asukkaille tehdyistä, asuinhuoneistojen 
ääneneristävyyttä koskevista kysely- ja haastattelututkimuksista. [3, 5, 7, 9, 12] Kyselyiden ja 
haastatteluiden avulla tutkijat pyrkivät saamaan tietoa siitä, kuinka suuri osa asukkaista oli 
tyytyväinen huoneistonsa ääneneristykseen ja mitä ääniä asukkaat pitivät häiritsevinä. 
Kiinnostavaa on, kuinka ääneneristykseen tyytymättömien ja tyytyväisten osuus on muuttunut. 
Koska kyselytutkimuksissa vastausvaihtoehdot ovat muuttuneet, on vastausten vertailemiseksi 
tehty joitakin tulkintoja, joiden avulla vastaukset on jaoteltu kahteen osaan, tyytyväisten ja 
tyytymättömien asukkaiden osuuksiin. [2].  
 
Ääneneristystutkimuksissa tehtyjen haastattelututkimusten mukaan asuinhuoneistonsa äänioloihin 
tyytyväisten ja tyytymättömien osuudet ja vastaajien määrät on esitetty taulukossa 6. Asukkaiden 
tyytyväisyys asuntonsa ääneneristykseen voidaan taulukon perusteella arvioida kasvaneen. 
Toisaalta osassa tutkimuksista vastaajien määrä on ollut varsin pieni eikä tulos siten välttämättä 
ole kovin hyvin yleistettävissä. 
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Taulukko 6. Ääneneristykseen tyytyväisten ja tyytymättömien osuudet sekä haastattelu-
tutkimukseen vastanneiden asukkaiden määrä eri vuosina. 

Vuosi Vastaajien määrä Tyytyväisten osuus Tyytymättömien osuus 
1959 59 kpl 74 % 26 % 
1965 262 kpl 60 % 40 % 
1977 1182 kpl 67 % 33 % 
2005 118 kpl 93 % 7 % 

 
6. Yhteenveto 
 
Ensimmäiset suomalaiset suositukset asuinkerrostalohuoneistojen väliselle ääneneristävyydelle 
julkaistiin vuonna 1955. Ne määrittelivät ilmaääneneristävyyden asuinhuoneistojen välillä 4 dB ja 
askelääneneristävyyden 9 dB alhaisemmaksi kuin vuonna 2000 voimaan astuneet määräykset. 
1950-luvulla asuinhuoneistojen välillä tehdyt ääneneristysmittaukset täyttivät suosituksissa 
annetut raja-arvot noin 80 – 90 % tapauksista. Seuraavalla vuosikymmenellä osuus laski 50 – 60 
prosenttiin, mutta Suomen rakentamismääräyskokoelman julkaisemisen jälkeen osuus on 
kasvanut ja on nykyisin 93 – 100 %.  
 
Betonirakenteisten asuinkerrostalojen huoneistojen välinen ilmaääneneristävyys 
ilmaääneneristyslukuna R’w ilmaistuna on kasvanut aikana 1955 – 2008 noin 3,6 dB 
vaakasuunnassa ja 2,6 dB pystysuunnassa. Huoneistojen välinen pystysuuntainen 
askelääneneristävyys askeläänitasolukuna L’n,w ilmaistuna on tuona aikana parantunut 8,3 dB. 
Vuosina 1955 – 2008 asuinhuoneistoja erottavien väliseinärakenteiden paksuus on kasvanut 
20 mm, massiivivälipohjien 150 mm ja ontelolaattavälipohjien yli 100 mm.  
 
Vastavalmistuneen suomalaisen asuinkerrostalokannan toteutunut ääneneristävyys on 1950-
luvulta 2000-luvulle parantunut kahdella tapaa: ääneneristävyydelle asetetut vaatimukset ovat 
määräyksissä kasvaneet, mikä on vaikuttanut toisaalta rakenteiden paksuuksiin ja massaan. 
Samaan aikaan mittaustulosten välillä havaittava keskihajonta on vähentynyt, mistä voidaan 
päätellä suunnittelu- ja rakennusvirheiden vähentyneen. 
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Välipohjien askelääneneristävyys askeläänikojeen ja 
kävelyn perusteella 
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1 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
2 Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio 
 
 
Tiivistelmä 
 
Välipohjarakenteiden askelääneneristävyys määritetään ISO-standardien mukaan käyttämällä 
äänilähteenä askeläänikojetta. Koje pudottaa tutkittavan rakenteen pintaan metallilieriöitä ja näin 
syntyvää ääntä mitataan vastaanottohuoneessa. Tämän äänen ja vastaanottohuoneen jälkikaiunta-
ajan perusteella lasketaan mittaluku, joka kuvaa rakenteen kykyä eristää askelääntä. Ihmiset 
arvioivat välipohjan askelääneneristystä kuitenkin sen perusteella, kuinka paljon kävelyn 
aiheuttama ääni kuuluu toiseen huoneistoon. Standardin mukaisia askeläänikojeeseen perustuvia 
mittalukuja on pitkään kritisoitu, koska ihmisten kokemus askelääneneristyksestä ei vastaa näitä 
mittalukuja.  
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten ISO-standardin mukaiset normalisoidut 
mittaluvut L’n,w, L’n,w + CI ja L’n,w + CI,50–2500 sekä ehdotettu mittaluku Rimpact vastaavat kävelyn 
tuottamaa askelääntä. Tutkimuksessa tehtiin askelääneneristysmittauksia käyttäen äänilähteinä 
sekä askeläänikojetta että kävelyä. Mittaukset tehtiin yhdeksällä lattianpäällysteellä kantavan 
rakenteen ollessa 265 mm paksu ontelolaatasto. Kävelyn tuottamista askeläänenpainetasoista 
määritettiin tunnusluvut äänekkyystaso LN, A-painotettu ekvivalentti äänitaso LA,eq ja A-painotettu 
enimmäisäänitaso LA,max. Näiden tunnuslukujen arvioidaan kuvaavan askeläänestä syntyvää 
ääniaistimusta paremmin kuin askeläänikojeella saadut mittaluvut. Askeläänikojeella saadut 
standardoidut mittaluvut eivät tuottaneet välipohjille samanlaista paremmuusjärjestystä kuin 
kävelyn tuottamista askeläänistä määritetyt tunnusluvut. Jälkimmäisten mukaan rakenteiden 
väliset erot olivat pienemmät kuin askeläänikojeen perusteella. Sukilla kävelyn tuottaman äänen 
ja standardin mukaisten mittalukujen välillä ei vallinnut lineaarista riippuvuutta. Parhaiten 
standardoitujen mittalukujen kanssa korreloivat kovapohjaisilla kengillä kävelyn tuottamasta 
äänestä määritetyt tunnusluvut. 
 
1. Johdanto 
 
Välipohjarakenteiden askelääneneristävyys rakennuksessa määritetään mittauksin standardien 
ISO 140-7 ja ISO 717-2 mukaisesti käyttämällä äänilähteenä standardoitua askeläänikojetta. Koje 
pudottaa tutkittavan rakenteen pintaan 40 mm korkeudelta teräslieriöitä, joiden massa on 500 g. 
Näin syntyvää ääntä mitataan vastaanottohuoneessa. Tämän äänen ja vastaanottohuoneen 
jälkikaiunta-ajan perusteella lasketaan mittaluku, joka kuvaa rakenteen kykyä eristää askelääntä.  
 
Askelääneneristyksen arviointimenetelmää on kritisoitu 1960-luvulta lähtien. Arvostelu johtuu 
siitä, että kävely tuottaa erilaisen äänispektrin kuin askeläänikoje ja todellisuudessa rakennusten 
käyttäjät arvioivat askelääneneristystä subjektiivisesti kävelyn tuottaman askeläänen perusteella. 
Lisäksi askeläänten häiritsevyys riippuu äänispektrin muodosta, koska korvan herkkyys on 
taajuusriippuvainen. Nykystandardin mukaan mitattava taajuusalue on 100–3150 Hz, vaikka sekä 
kojeen että kävelyn tuottaman äänen tiedetään usein painottuvan alle 100 Hz taajuusalueelle. [2–
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3, 5–8] Siksi askelääneneristävyyden arviointi askeläänikojeen ja kävelyn perusteella voivat 
tuottaa erilaisen tuloksen. [1–7]. 
 
Askeläänikojeen ja kävelyn tuottamien vasteiden ero ei ole vakio, vaan se riippuu kantavasta 
rakenteesta ja pintarakenteesta. [7]. Siten askeläänikojeen aiheuttaman äänen perusteella ei voida 
suoraan arvioida välipohjan alapuoliseen tilaan esimerkiksi kävelystä aiheutuvaa ääntä. Tämän 
takia on mahdollista, että nykyisin käytössä olevien standardien mukaisella arviointimenetelmällä 
saatava rakenteiden paremmuusjärjestys voi olla ihmisten kokemusten kannalta väärä. 
 
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten nykystandardin ISO 717-2 ja 
standardiehdotuksen ISO CD 16717-2 [8] mukaiset mittaluvut vastaavat kävelyn tuottamaa 
askeläänitasoa eri välipohjilla. Tutkimuksessa suoritettiin välipohjien askelääneneristysmittauksia 
sekä standardin mukaan että käyttäen herätteenä koekävelijöitä. 
 
2. Tutkitut rakenteet 
 
Tutkimuksessa askeläänikokeet suoritettiin yhteensä yhdeksällä eri välipohjarakenteella VP1 … 
VP9 kantavan rakenteen ollessa sama 265 mm paksu ontelolaatasto, jonka päällä oli tasoite. 
Mittaukset tehtiin Upofloorin askeläänilaboratoriossa Nokialla. Pintarakenteet asennettiin 
lähetyshuoneeseen aina samaan kohtaan ja rakenteen leveys oli 3,00 m ja pituus 4,00 m. [9]. 
Tutkittujen rakenteiden rakennekerrokset kantavan rakenteen päällä olivat: 

• VP1: päällystämätön raakavälipohja 
• VP2: julkisissa tiloissa käytettävä muovimatto: Upofloor Estrad 
• VP3: asuinhuoneistoissa käytettävä muovimatto: Upofloor Upostep 
• VP4: lautaparketti Upofloor Karelia 14 mm ja arketinalusmateriaali Tuplex 
• VP5: tekstiilimatto toimistokäyttöön: Orient Occident Oy Epoca Compact 
• VP6: tekstiilimatto asuntokäyttöön: Orient Occident Oy Milliken 
• VP7:  lautaparketti Upofloor Karelia 14 mm, parketinalusmateriaali Tuplex, 2 x lattiakipsilevy 

Gyproc GL 15 mm, askeläänieristelevy Isover VKL 13 mm 
• VP8: lautaparketti Upofloor Karelia 14 mm, parketinalusmateriaali Tuplex, 2 x lattiakipsilevy 

Gyproc GL 15 mm, askeläänieristelevy Isover FLO 50 mm 
• VP9: lautaparketti Upofloor Karelia 14 mm, parketinalusmateriaali Tuplex, 4 x lattiakipsilevy 

Gyproc GL 15 mm, askeläänieristelevy Isover FLO 50 mm 
 
3. Askeläänimittaukset 
 
3.1 Standardin mukaiset mittaukset ja mittaluvut 
 
Tutkimuksessa selvitettiin kunkin tutkitun välipohjarakenteen standardin ISO 717-2 ja 
standardiehdotuksen ISO CD 16717-2 mukaiset mittaluvut. Mittaukset tehtiin standardin ISO 
140-7 mukaisesti käyttäen askeläänilähteenä standardoitua askeläänikojetta. Askeläänikojeen 
tuottaman äänenpainetason, taustaäänenpainetason ja vastaanottohuoneen jälkikaiunta-ajan 
perusteella laskettiin standardin mukaiset 10 m2 absorptioalaan normalisoidut mittaluvut: 
askeläänitasoluku L’n,w sekä sen ja eri taajuusalueilla määriteltyjen spektripainotustermien 
summat L’n,w + CI ja L’n,w + CI,50–2500 ja standardiehdotuksen mukainen mittaluku Rimpact. Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osassa C1 vaatimus asuinhuoneistojen väliselle 
askelääneneristävyydelle annetaan suurimpana sallittuna askeläänitasolukuna L’n,w, jonka arvo 
saa olla enintään 53 dB. [10]. 
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Mittalukujen laskennassa käytettävää vertailukäyrää siirrettiin 0,1 dB:n pykälin. Spektri-
painotustermin CI avulla voidaan ottaa huomioon normalisoidun askeläänispektrin suuret 
poikkeamat vertailukäyrästä. Spektripainotustermiin CI,50–2500 sisältyvät lisäksi keskitaajuudet 50, 
63 ja 80 Hz. Valmisteilla olevan standardiehdotuksen ISO CD 16717-2 mukainen uusi 
askelääneneristysluku Rimpact [1] voidaan muuntaa suoraan mittaluvusta L’n,w + CI,50–2500. 
Mittalukujen tarkoitus on kuvata, kuinka hyvin rakenne eristää siihen kohdistuvista iskuista, 
kuten kävelystä, huonekalujen siirtelystä, esineiden putoamisesta ja lasten leikkimisestä 
aiheutuvaa askelääntä. [9]. 
 
3.2 Kävelyn tuottama ääni 
 
Kävelyn tuottamaa askelääntä mitattiin kullakin välipohjarakenteella. Koekävelijöinä 
tutkimuksessa toimi kolme mieskävelijää W1, W2 ja W3, jotka kävelivät sukilla, 
pehmeäpohjaisilla kengillä ja kovapohjaisilla kengillä. Kävelijöiden massat olivat 86 kg, 125 kg 
ja 91 kg. Mittausten aikana kävelijät kävelivät pintarakenteen päällä vuorotellen suorakaiteen ja 
tiimalasin muotoista rataa pitkin. Kävelyn tuottamaa ääntä mitattiin keskiäänitasoina ja ajan 
funktiona F-aikapainotuksella. Kukin kävelijä käveli radalla 40 s ajan. [9]. 
 
Kävelyn tuottamista askeläänistä määritettiin tunnusluvut, joiden arvioidaan kuvaavan 
askeläänestä syntyvää ääniaistimusta paremmin kuin rakenteen askeläänitasoluku 
askeläänikojeella mitattuna. Tunnuslukuina käytettiin äänekkyystasoa LN [15–16], A-painotettua 
keskiäänitasoa LA,eq ja A-painotettua enimmäisäänitasoa LA,max. Näiden tunnuslukujen on todettu 
korreloivan hyvin sen kanssa, kuinka ihmiset kokevat todelliset askeläänet. [11–14].  
 
Kävelyn tuottama enimmäisäänenpainetaso laskettiin siten, että taustaäänikorjatuista ja ajan 
funktiona mitatuista äänispektreistä määritettiin hetkelliset maksimikohdat. Hakuperusteina 
käytettiin A-painotettua kokonaisäänitasoa ja äänekkyystasoa, jotka määritettiin kullekin 
ajanhetkelle. Tämän jälkeen poimittiin näiden tunnuslukujen maksimikohtia vastaavat hetkelliset 
äänispektrit, joista laskettiin energeettinen keskiarvo. Näin pyrittiin hakemaan tyypillisen 
kävelyaskelen äänispektri. Vasta näin saaduille spektreille määritettiin äänekkyystaso LN ja A-
painotettu enimmäisäänitaso LA,max (kuva 1). Kävelyn aiheuttama keskiäänitaso LA,eq mitattiin 
suoraan 40 s kävelyn ajalta.  [9]. 
 

 
Kuva 1. Kävelyn tuottama ääni ajan funktiona ja kaikkien askelten äänispektri. 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 317



4. Tulokset 
 
4.1 Välipohjarakenteiden paremmuusjärjestys 
 
Välipohjarakenteet VP1 … VP9 asetettiin paremmuusjärjestykseen niille määritettyjen standardin 
ISO 717-2 ja standardiehdotuksen ISO CD 16717-2 mukaisten mittalukujen perusteella (taulukko 
1). Välipohjarakenteiden mitatut standardin mukaiset askeläänitasoluvut L’n,w ja normalisoitujen 
askeläänitasojen äänispektrit on esitetty kuvassa 2. Lisäksi paremmuusjärjestys muodostettiin 
kävelijöiden W1 … W3 sukilla, pehmeäpohjaisilla ja kovapohjaisilla kengillä kävelyn 
tuottamasta äänestä muodostettujen tunnuslukujen perusteella (taulukko 2). Taulukoissa 1 ja 2 on 
esitetty välipohjien paremmuusjärjestys parhaimmasta huonoimpaan eri kriteereillä ja rakenteille 
määritettyjen mittalukujen arvot. 

 
Kuva 2. Välipohjarakenteiden VP1…VP9 normalisoidut askeläänenpainetasot ja 
askeläänitasoluvut L’n,w. Nykyisin käytetään paksumpia välipohjalaattoja, joten tuloksia ei pidä 
verrata rakentamismääräysten edellyttämiin arvoihin. 
 
Taulukko 1. Välipohjarakenteiden VP1…VP9 paremmuusjärjestys standardin mukaisten 
mittalukujen perusteella. [9]. 
Mittaluku L'n,w L'n,w + CI L'n,w + CI,50–2500 Rimpact 
Järjestys arvo [dB] VP arvo [dB] VP arvo [dB] VP arvo [dB] VP 
1. 41,3 VP9 42,1 VP9 47,3 VP6 56,7 VP6 
2. 42,7 VP6 44,7 VP6 47,6 VP9 56,4 VP9 
3. 43,2 VP8 45,0 VP8 52,4 VP8 51,6 VP8 
4. 50,1 VP7 53,0 VP7 55,9 VP7 48,1 VP7 
5. 58,5 VP5 58,0 VP3 

VP5 
58,1 VP3 

VP5 
45,9 VP3 

VP5 6. 58,7 VP3 58,0 58,1 45,9 
7. 59,1 VP4 59,0 VP4 59,1 VP4 44,9 VP4 
8. 77,7 VP2 65,8 VP2 65,8 VP2 38,2 VP2 
9. 79,9 VP1 66,7 VP1 66,7 VP1 37,3 VP1 
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Taulukko 2. Välipohjarakenteiden VP1 … VP9 paremmuusjärjestys kävelijän W1 sukilla ja 
kävelijän W3 kovapohjaisilla kengillä kävelyn tuottaman askeläänen perusteella. [9]. 
Arviointiperus
te 

Kävelijä W1,  
sukilla kävely 

Kävelijä W3,  
kovapohjaisilla kengillä kävely 

Mittaluku LA,max LN LA,max LN 
Järjestys arvo [dB] VP arvo [foni] VP arvo [dB] VP arvo [foni] VP 
1. 21,1 VP6 15,8 VP6 14,9 VP6 13,5 VP6 
2. 28,1 VP5 25,3 VP9 21,7 VP5 19,6 VP9 
3. 28,5 VP4 26,4 VP5 22,7 VP8 21,0 VP8 
4. 29,3 VP3 27,3 VP4 23,1 VP9 25,2 VP5 
5. 30,2 VP2 28,4 VP3 25,2 VP3 27,0 VP7 
6. 30,2 VP9 29,4 VP7 25,6 VP7 33,5 VP3 
7. 30,6 VP1 29,5 VP8 27,0 VP2 37,5 VP1 
8. 31,4 VP7 30,3 VP2 27,4 VP1 38,0 VP2 
9. 32,6 VP8 31,3 VP1 28,9 VP4 39,1 VP4 
 
4.2 Standardinmukaisten mittalukujen ja kävelyn korrelaatio 
 
Kävelyn tuottamasta askeläänestä määritettyjen tunnuslukujen ja standardin mukaisten 
mittalukujen välistä korrelaatiota selvitettiin lineaarisella regressioanalyysillä. Analyysin 
perusteella määritettiin kävelyn ja standardien mukaisten mittalukujen välinen selitysaste R2 
(taulukko 3). Koska mittaluvut L’n,w + CI,50-2500 ja Rimpact ovat käytännössä samat, mutta 
vastakkaissuuntaiset, on nämä esitetty taulukon samassa sarakkeessa. Esimerkki korrelaation 
määrittämisestä on esitetty kuvassa 3. Kuvassa on esitetty kävelyn tuottaman äänekkyystason LN 
ja askeläänitasoluvun L’n,w lineaarinen regressiomalli. Kuvassa vasemmalla on käsitelty sukilla 
kävelyä ja oikealla kovapohjaisilla kengillä kävelyä. Kuvassa on esitetty lineaarinen 
regressiomalli kullekin kolmelle koekävelijälle. 
 

 
Kuva 3. Sukilla ja kovapohjaisilla kengillä kävelyn tuottaman äänekkyystason LN ja as-
keläänitasoluvun L'n,w välinen lineaarinen regressiomalli eri kävelijöillä. [9]. 
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Taulukko 3. Nykystandardin ja standardiehdotuksen mukaisten mittalukujen ja kävelyn tuottaman 
askeläänen perusteella määritettyjen tunnuslukujen välinen selitysaste R2. Arvot, jotka ylittävät 
0,5, on lihavoitu. [9]. 

Askelääniheräte Mittaluku L'n,w L'n,w + CI 
L'n,w + CI,50–2500 / 
Rimpact 

Kävelijän W1  
sukilla kävely 

LA,eq 0,05 0,04 0,14 
LA,max 0,05 0,05 0,15 
LN 0,33 0,34 0,51 

Kävelijän W2 
 sukilla kävely 

LA,eq 0,02 0,06 0,01 
LA,max 0,01 0,03 0,00 
LN 0,00 0,05 0,01 

Kävelijän W3  
sukilla kävely 

LA,eq 0,04 0,02 0,07 
LA,max 0,05 0,03 0,09 
LN 0,26 0,18 0,27 

Kävelijän W1  
pehmeäpohjaisilla 
kengillä kävely 

LA,eq 0,22 0,28 0,37 
LA,max 0,27 0,37 0,45 
LN 0,72 0,83 0,78 

Kävelijän W2  
pehmeäpohjaisilla 
kengillä kävely 

LA,eq 0,00 0,00 0,02 
LA,max 0,02 0,05 0,10 
LN 0,19 0,33 0,29 

Kävelijän W3  
pehmeäpohjaisilla 
kengillä kävely 

LA,eq 0,42 0,50 0,56 
LA,max 0,49 0,59 0,63 
LN 0,76 0,85 0,80 

Kävelijän W1  
kovapohjaisilla 
kengillä kävely 

LA,eq 0,63 0,70 0,72 
LA,max 0,66 0,75 0,76 
LN 0,77 0,86 0,86 

Kävelijän W2  
kovapohjaisilla 
kengillä kävely 

LA,eq 0,60 0,62 0,68 
LA,max 0,63 0,68 0,73 
LN 0,70 0,73 0,78 

Kävelijän W3  
kovapohjaisilla 
kengillä kävely 

LA,eq 0,30 0,34 0,43 
LA,max 0,39 0,45 0,54 
LN 0,71 0,80 0,81 

 
5. Tulosten tulkinta 
 
Kävelyn tuottaman äänen perusteella määritettyjen tunnuslukujen mukaan välipohjat asettuivat 
erilaiseen paremmuusjärjestykseen kuin rakennusakustisten mittalukujen mukaan. Järjestys 
riippui kävelijän lisäksi siitä, käveltiinkö sukilla, pehmeäpohjaisin tai kovapohjaisin kengin. 
Kävelyyn perustuvien tunnuslukujen mukaan paras välipohjarakenne oli tekstiilimatto-
päällysteinen välipohja VP6. Sukilla kävelyn perusteella heikoimmat rakenteet olivat kelluvat 
välipohjarakenteet VP7 … VP9. Kengillä kävelyn perusteella heikoin rakenne oli sen sijaan 
parkettipäällysteinen välipohja VP4. Sitä vastoin standardin mukaisten mittalukujen L’n,w, L’n,w + 
CI, L’n,w + CI,50–2500 ja Rimpact perusteella kelluvat välipohjat VP7 … VP9 kuuluivat neljän parhaan 
rakenteen joukkoon ja välipohja VP4 oli seitsemänneksi paras. 
 
Sukilla kävelyn tuottaman askeläänen määritettyjen tunnuslukujen ja standardin mukaisten 
mittalukujen välillä ei vallinnut lineaarista riippuvuutta. Selitysaste R2 sukilla kävelyn tuottaman 
äänen ja standardin mukaisten mittalukujen välillä oli 0,00 – 0,51. Suurin selitysaste, 0,78 – 0,86, 
saatiin kovapohjaisilla kengillä kävelyn tuottaman äänekkyystason LN ja standardin mukaisten 
mittalukujen välille. 
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6. Yhteenveto 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella standardin mukaisten mittalukujen asettama välipohjien 
paremmuusjärjestys voi olla ihmisen kokemuksen kannalta väärä: paremmuusjärjestys kävelystä 
määritettyjen tunnuslukujen perusteella oli erilainen kuin standardin mukaisten mittalukujen 
perusteella. Toisin sanoen on mahdollista, että standardin mukaisten mittalukujen perusteella 
hyväksyttävät välipohjat ovat todellisuudessa heikkoja rakenteita ja päinvastoin. Standardin 
mukaiset mittaluvut arvioivat esimerkiksi kelluvat rakenteet hyviksi testirakenteiden joukossa, 
vaikka sukilla kävelyyn perustuvien tunnuslukujen mukaan ne ovat heikoimpia rakenteita. 
 
Suomessa asunnoissa kävellään sukat jalassa. Tulosten mukaan sukilla kävelyn ja standardin 
mukaisten mittalukujen välinen korrelaatio oli melko pientä. Näin ollen voidaan todeta, että 
standardin mukainen askelääneneristyksen mittausmenetelmä ei sovellu suomalaisten asuntojen 
askelääneneristyksen arviointiin erityisen hyvin, jos kävelystä aiheutuvia ääniä pidetään 
tärkeimpinä asumisesta aiheutuvina askelääninä. 
 
Kiitokset 
 
Tämä artikkeli on osa tutkimushanketta ”Rakennusten ääniolosuhteiden käyttäjälähtöinen 
kehittäminen ÄKK”, jota rahoittavat Tekes, ympäristöministeriö ja yhdeksän yritystä. Tekijät 
kiittävät Karelia-Upofloor Oy:tä mahdollisuudesta käyttää Nokian askeläänilaboratoriota sekä 
hankkeeseen osallistuvia yrityksiä kokeissa käytetyistä rakennustarvikkeista ja lattianpäällysteistä. 
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ISO CD 16717-1 mukaisten uusien ilmaääneneristyslukujen 
kriittinen tarkastelu 
 
Valtteri Hongisto1 ja Mikko Kylliäinen2 
1 Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio 
2 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
ISO TC 43 SC 2 WG 18 on julkaissut standardiehdotuksen ISO CD 16717-1, joka on tarkoitus 
saattaa jäsenmaiden äänestyksiin aikaisintaan 2014. Jos standardi lopulta hyväksytään, on sillä 
tarkoitus kumota nykystandardi ISO 717-1 siirtymäajan jälkeen. Muutoksella olisi valtavia 
seurannaisvaikutuksia, jos se edellyttää, että ilmaääneneristysluku Rliving määritellään 
taajuusalueen 50 – 3 150 Hz mittaustuloksista eikä taajuusalueen 100 – 3 150 Hz 
mittaustuloksista, johon nykyisin yleisimmin Euroopassa käytetty ilmaääneneristysluku Rw 
perustuu. Tässä artikkelissa verrataan ehdotusta ja nykystandardia, käsitellään 
standardiehdotuksen perusteita ja esitetään suomalaisessa ÄKK hankkeessa saatuja 
tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että taajuusalue 100 – 3 150 Hz tulisi säilyttää. 
Tutkimustuloksilla on jo ollut vaikutusta standardiehdotukseen niin, että on palattu uudemman 
kerran keskustelemaan siitä, voisiko 100 Hz sittenkin olla vaihtoehto alarajataajuudeksi, kun 
aikaisemmissa versioissa ainoa vaihtoehto oli taajuusalue 50 – 5 000 Hz. Taajuuskaistojen 4 000 
ja 5 000 Hz tarpeettomuudesta vallitsee melko suuri yksimielisyys.  
 
1. Standardiehdotuksen sisältö 
 
Komiteavedos ISO CD 16717-1 (myöh. standardiehdotus, WG 18 dokumentti N559) sisältää 
ehdotuksen uusiksi ilmaääneneristävyyden mittaluvuiksi. Tarkoitus on, että standardi 
hyväksytyksi tultuaan korvaisi standardin ISO 717-1 (myöh. nykystandardi). 
Standardiehdotuksen keskeisimmät mittaluvut, Rliving ja Rtraffic, määritetään taajuuksien fu-
3 150 Hz äänieristysarvoista kun nykystandardin mittaluvut, Rw ja Rw+Ctr, määritetään 
taajuuksilla 100 – 3 150 Hz. Alarajataajuus ”fu” on tällä hetkellä jätetty auki, mikä on suuri 
edistys siihen nähden mikä standardiehdotuksessa vallitsi vielä vuosi sitten, jolloin fu = 50 Hz. 
Alarajataajuuteen liittyy perusteltu huoli siitä, että taajuuksien 50 – 80 Hz suuri 
mittausepävarmuus (ISO 140-3) voisi kasvattaa uusien mittalukujen epävarmuutta (luku 2).  
 
Standardiehdotus on kuvattu työryhmän johtajan artikkelissa [1]. Työryhmän jäsenten samoin 
kuin työryhmän toimintaa läheltä seuraavien tutkijoiden, viranomaisten ja yritysten mielipiteet 
standardiehdotuksesta ovat ristiriitaiset. Standardiehdotus lähtee siitä, että mittalukuja olisi vain 
kolme (kuva 1) ja ne määritetään samalla yhtälöllä 1/3-oktaaveittain määritetyistä 
äänieristysarvoista soveltaen taajuuspainotustermejä Li,X. Kuvassa 2 on vertailtu nykystandardin 
ja standardiehdotuksen mittalukuja kolmella erilaisella väliseinärakenteella. Erot ovat 
kevytrakenteilla suuria. Tätä käsittelee luku 3. 
 
Nykystandardi määrittelee yhdeksän mittalukua: ilmaääneneristysluvun Rw ja kahdeksan 
spektripainotustermiä. Mittaluvut määritetään ISO 10140-2:2010:n (painemenetelmä) tai ISO 
15186:n (intensiteettimenetelmä) mukaisista ilmaääneneristystuloksista, jotka tehdään 1/3- tai 
1/1-oktaaveittain. Nykystandardi on vakiintunut etenkin Euroopassa. Eri maiden 
rakentamismääräyksissä on kuitenkin otettu käyttöön eri mittalukuja [2]. Suomen lisäksi 11 
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muussa Euroopan maassa käytetään huoneistojen välisen ilmaäänieristyksen vaatimuksissa 
mittalukua R’w. Maiden väliset erot vaikeuttavat mm. teknistä myyntiä ja rajat ylittävää 
liiketoimintaa. Tarve harmonisoida mittalukuja ylikansallisesti on ilmeinen. 
 
MITTALUKUJEN KÄYTTÖTARKOITUS PAINOTUSTERMI Li,X

X
Rliving Traffic Living Speech RW
Asuntojen ja vastaavien tilojen väliset rakenteet 50 -25 -41
Julkisivurakenteet suurnopeusalueilla. 63 -23 -37
Vastaa nykyistä mittalukua Rw+C50-5000 80 -21 -34

100 -20 -30 -32
Rtraffic 125 -20 -27 -29
Julkisivurakenteet kaupunkinopeusalueilla. 160 -18 -24 -26
Vastaa nykyistä mittalukua Rw+Ctr,50-5000 200 -16 -22 -38 -23

250 -15 -20 -28 -20
Rspeech 315 -14 -18 -18 -17
Puhetilat kuten toimistot, luokkatilat, neuvottelutilat. 400 -13 -16 -10 -14
Kevytrakenteiden käyttöä "edistävä" mittaluku. 500 -12 -14 -10 -13
Tälle ei ole vastinetta aiemmassa standardissa. 630 -11 -13 -10 -12

800 -9 -12 -10 -11
LASKENTAYHTÄLÖ 1000 -8 -11 -10 -10

1250 -9 -10 -10 -9
Kaikki mittaluvut lasketaan ääneneristysarvoista 1600 -10 -10 -10 -9
Ri yhtälöllä 2000 -11 -10 -10 -9

2500 -13 -10 -10 -9
3150 -15 -10 -13 -9
4000 -16 -10 -20
5000 -18 -10 -30 -45
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Kuva 1. Standardiehdotuksen pääsisältö. Vertailuna on esitetty myös RW-spektri. 

 
SEINÄRAKENTEET
1 Siksak-kipsilevyseinä
   120/66 k600 M120
   (2xGN13, 2xEK13) 

2 Tuplarunko-kipsilevyseinä
    2x66 k600 M190
    (6xGN13) 

3 Massiivirakenne
   Teräsbetoni 180 mm

Mittaluku 1 2 3
Rw 62.5 75.1 60.1 N

Rliving 58.1 68.7 59.0 E
Rw+Ctr 55.9 64.5 53.9 N
Rtraffic 46.8 56.7 53.3 E
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Kuva 2. Nykyisten (N) ja ehdotettujen (E) mittalukujen vertailu kolmelle erilaiselle väliseinälle. 
 
2. Mittalukujen vaikutus tuotearvoihin jos alarajataajuus on 50 Hz 
 
Kuvassa 2 esitettiin standardiehdotuksen ja nykystandardin mittalukujen eroja, kun oletetaan, että 
standardiehdotuksen alarajataajuus on 50 Hz. Mielenkiinnon vuoksi tehtiin myös laajempi 
analyysi. Työterveyslaitoksen akkreditoitu ilmaääneneristävyyden testilaboratorio Turussa on 
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toiminut nykymuodossaan vuodesta 1998. Laboratoriossa on testattu pääosin kevytrakenteita 
(alle 100 kg/m2). Vuoteen 2012 asti kertyneet tuotetestitulokset (yli 700 kpl) koottiin ja 
määritettiin näistä mittaluvut. 
 
Tulokset on koottu tuoteryhmäkohtaisesti taulukkoon 1. Standardiehdotuksen mittalukuarvot ovat 
keskimäärin pienempiä kuin nykystandardin mukaiset. Muutos on rakenteesta ja mittaluvusta 
riippuen enimmillään jopa 15 dB. Jos kaksoisrakenteen massa-ilma-massa-resonanssi on 50 –
 200 Hz alueella, mikä on yleistä ohuilla kevytväliseinillä, muutos on suurimmillaan. Tulokset 
ovat yhteneväisiä Schollin ym. kanssa [1]. 
 
Massiivirakenteiden kohdalla vastaavaa analyysiä ei voitu tehdä, koska laboratoriotestituloksia ei 
ollut käytettävissä yhtä laajasti. Laskennallisten äänieristysarvojen pohjalta saatiin kuitenkin 
sama tulos kuin kuvassa 2, jonka mukaan nykystandardin ja standardiehdotusten mittalukujen 
erot ovat korkeintaan muutaman desibelin. [4]. 
 
Jos standardiehdotus hyväksytään niin, että alarajataajuus on fu = 50 Hz, on todennäköistä, että 
nykyisiä massiivirakenteita ei kevennettäisi vaan tavoitetasot pysyisivät nykyisellään. Sen 
seurauksena nykyisin tavoitetasot täyttävät kevytrakenteet eivät enää täyttäisi uusia vaatimuksia 
vaan niiden massaa ja paksuutta tulisi lisätä nykyisestään merkittävästi. Tavoitetasot 
luonnollisesti määritetään ministeriöissä eikä standardeissa, mutta on tärkeää tiedostaa jo tässä 
vaiheessa, mitä mahdollisia seurauksia uusilla mittaluvuilla voisi olla, jos ei etukäteen mietitä 
niiden vaikutuksia. 
 
Taulukko 1. a) Liikennemelun ilmaääneneristyksen mittalukujen ero. b) Huoneistojen välisen 
ilmaääneneristyksen mittalukujen ero. Lukuarvot ovat selvästi positiivisia eli 
standardiehdotuksen kuvaamat uudet mittaluvut (Rtraffic ja Rliving) ovat pienempiä kuin 
nykystandardin mittaluvut. Laskelmissa on oletettu, että uudet mittaluvut käyttävät 
alarajataajuutta fu = 50 Hz. 
a) 
Rw + Ctr ja Rtraffic erotus Keskiarvo Keskihajonta Pienin erotus Suurin erotus 
Ikkuna (45 kpl) 2,7 1,9 -0,2 9,4 
Katto (29 kpl) 4,7 2,5 0,9 10,0 
Ulkoseinä (20 kpl) 6,0 4,0 0,0 14,5 

 
b) 
Rw ja Rliving erotus Keskiarvo Keskihajonta Pienin erotus Suurin erotus 
Ovi, normaaliasennus (110 kpl) 1,2 0,8 -0,3 3,9 
Kevyt väliseinä (113 kpl) 4,1 2,2 0,0 12,2 

 
3. Mittausepävarmuus 
 
Tämä luku sisältää tiivistelmän Acta Acustica -lehdessä 2012 julkaistusta tutkimuksesta, jossa 
vertailtiin standardiehdotuksen (Rliving ja Rtraffic, kun fu=50 Hz) ja nykystandardin (Rw ja Rw+Ctr) 
mittalukujen epävarmuuksia [3]. Ikkuna oli tiivistetty, yksipuitteinen ja kooltaan 1200x1500 mm. 
Se testattiin kaikissa pohjoismaissa menetelmillä A ja B (Kuva 3). Menetelmässä A käytettiin 
painemenetelmää koko taajuusalueella 50 – 5 000 Hz. Menetelmässä B painemenetelmä 
korvattiin intensiteettimenetelmällä taajuuksilla 50 – 160 Hz. 
 
Uusittavuusarvo RU (reproducibility value, ISO 140-2) laskettiin kuvasta 3 yhtälöllä 
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missä n=5, yi on laboratorion i mittaustulos ja Y on keskiarvo yli laboratorioiden. Terssikaistoille 
lasketut uusittavuusarvot esitetään kuvassa 3. Uusittavuusarvo on kohtuuttoman suuri pienillä 
taajuuksilla menetelmällä A. Menetelmällä B arvo on hyväksyttävä. 
 
Kuvan 3 terssiarvoista määritettiin standardiehdotuksen ja nykystandardin mukaiset mittaluvut 
Taulukkoon 2. Menetelmät A ja B tuottivat samoja keskimääräisiä arvoja, mutta laboratorioiden 
väliset erot ovat selvästi suurempia menetelmällä A. Mittaluvun Rtraffic kohdalla havaittiin jopa 
3.2 dB ero laboratorioiden välillä. 
 
Tärkeimmät tulokset eli mittalukujen uusittavuusarvot on esitetty taulukossa 3. 
Mittausmenetelmällä A uusittavuusarvo kasvaa 0,6 dB, kun siirrytään mittaluvusta Rw 
mittalukuun Rliving (fu = 50 Hz). Samoin uusittavuusarvo kasvaa 0,5 dB, kun siirrytään 
mittaluvusta Rw+Ctr mittalukuun Rtraffic (fu = 50 Hz). Mittausmenetelmällä B kaikkien 
mittalukujen uusittavuusarvot ovat aina kohtuullisia. Mittaluvun Rw uusittavuusarvo on pieni ja 
riippumaton menetelmästä. 
 
Tässä luvussa esitetyt tulokset pätevät vain mitatulle ikkunalle mutta tuloksia voitaneen yleistää 
koskemaan pieniä rakennusosia ylipäätään (alle 2,5 m2). Uusittavuusarvot lienevät pienempiä 
suurella näytekoolla, koska pieni näytekoko on herkempi laboratorioiden välisille eroille useista 
syistä [3]. Pienet rakennusosat ovat useimmiten pääasiallisia äänienergian välittäjiä, joten 
testiarvojen tulisi olla luotettavia, koska niitä kehitetään ja testataan paljon. Jos siirrytään 
mittalukuun Rtraffic, etenkin suurimmat tuotevalmistajat havaitsevat nopeasti, mistä laboratoriosta 
parhaat arvot saadaan ja testaustoiminta muuttuu tarkoitushakuiseksi. 
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Kuva 3. Laboratorioiden mittaustulokset ja uusittavuusarvo eri taajuuksilla. 
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Taulukko 2. Kuvasta 3 lasketut yksilukuarvot laboratorioittain ja niiden keskiarvot. 

Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Keskiarvo Lab 1 Lab 2 Lab 3 Lab 4 Lab 5 Keskiarvo
Rw 40.1 41.0 41.5 40.6 40.6 40.8 40.1 41.0 41.5 40.6 40.6 40.8
Rliving 39.0 40.2 41.0 39.5 39.6 39.8 39.1 40.1 40.9 39.6 39.7 39.9
Rw+Ctr100-3150 35.1 36.7 37.9 36.3 35.4 36.3 35.3 36.6 37.8 36.6 36.1 36.5
Rtraffic 35.0 36.6 37.6 34.4 35.3 35.8 35.2 36.3 37.1 35.7 35.4 35.9

Mittausmenetelmä A Mittausmenetelmä B

 
Taulukko 3. Taulukon 1 mittalukujen uusittavuusarvot RU [dB]. Suuri arvo indikoi suuria 
laboratorioiden välisiä eroja ja mittaluvun suurta epävarmuutta.   

Menetelmä A Menetelmä B
Rw 1.5 1.5
Rliving 2.1 1.9
Rw+Ctr 3.1 2.5
Rtraffic 3.6 2.1

 
4. Äänieristyksen kokeminen – laboratoriokoe 
 
Tämä luku perustuu Internoise-kongressissa 2013 esitettyihin tuloksiin ja tämän pohjalta 
laadittiin artikkelikäsikirjoitukset [5] ja [6]. Hyvä ilmaääneneristyksen mittaluku selittää hyvin 
äänieristyskokemuksen riippumatta siitä, onko kyseessä kevytrakenteinen vai massiivinen 
seinärakenne. Esimerkiksi jos betoniseinällä ja levyrakenneseinällä on sama mittaluvun arvo, 
äänieristyskokemuksen tulisi olla samaa luokkaa. Luonnollisesti äänieristyskokemuksen tulisi 
aina parantua kun mittaluvun arvo kasvaa. 
 
Äänieristyksen subjektiivista kokemista on tutkittu erittäin vähän, vaikka standardoidun 
mittaluvun valintaprosessin pitäisi perustua juuri tällaisiin tutkimuksiin. Park ym. [7] ovat 
toteuttaneet metodologisesti mallikelpoisen laboratoriokokeen, jonka pohjalta löydettiin hyvin 
äänieristyskokemuksia selittäviä mittalukuja. Kokeessa oli metodologisia puutteita, sillä siinä 
käytettiin asumisen ääninä vain kahta ääntä, hyvin bassovoittoista musiikkia ja puhetta. Lisäksi 
koehenkilöitä oli vain 15 ja tutkittavat seinät olivat kevytrakenteisia (Rw välillä 33 – 56 dB). 
Tutkimustuloksia ei voi soveltaa suoraan asumisympäristöön, jossa huoneistojen väliseinät ovat 
vähintään Rw = 50 dB.  
 
ÄKK-hankkeessa toteutettiin laboratoriokoe, jonka tavoitteena oli vertailla, miten hyvin 
standardoidut mittaluvut selittävät asumisen ilmaäänten kokemista. Tällä haluttiin tuoda lisävaloa 
erityisesti siihen kysymykseen, pitääkö alle 100 Hz taajuudet ottaa mittaluvussa huomioon 
subjektiiviselta kannalta. 
 
Tutkimus toteutettiin kuuntelukokeen muodossa. Laboratorioon rekrytoitiin 59 koehenkilöä. 
Tutkittavana oli kuusi erilaista asumisen äänilajia (musiikki 1, musiikki 2, puhe, koiran 
haukkuminen, vauvan itku ja akustinen kitara). Jokainen äänilaji kuunneltiin 9 erilaisen seinän 
läpi, tehden yhteensä 54 ääntä. Seinärakenteet olivat huoneistojen välissä käytettäviä 
seinärakenteita (Rw arvot välillä 48 – 75 dB). Jokaisen äänen jälkeen koehenkilö arvioi sen 
äänekkyyttä, häiritsevyyttä ja hyväksyttävyyttä. Tämän jälkeen määritettiin kaikkien 
seinärakenteiden arvot ISO 717-1 mukaisille mittaluvuille Rw, Rw+C100-3150, Rw+C100-5000, 
Rw+C50-3150, Rw+C50-5000, Rw+Ctr,100-3150, Rw+Ctr,100-5000, Rw+Ctr,50-3150 ja Rw+Ctr,50-5000. Rw+C50-3150 
vastaa mittalukua Rliving (fu = 50 Hz). Datan avulla piirrettiin käyriä, joissa esitettiin 
subjektiivisten arvioiden keskiarvo yhdeksän seinärakenteen mittaluvun arvon funktiona. 
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Esimerkkejä on kuvassa 5. Käyriin tehtiin lineaarinen sovitus ja sovituksesta määritettiin 
Pearsonin korrelaatiokerroimen neliö R2, joka on ns. selityskerroin. Sen arvo voi olla välillä 0 ja 
1. Suuri itseisarvo kertoo, että mittaluvun arvon muutos selittää suuren osan subjektiivisesta 
arvon muutoksesta. 
 
Kun tarkastellaan kaikkia kuutta äänilajia yhdessä, parhaiten subjektiivisia kokemuksia selitti Rw. 
Rliving selitti subjektiivisia tuloksia hyvin vain bassovoittoisen musiikin kohdalla, mikä on 
käytännössä hyvin harvoin esiintyvä äänilaji. Tämän äänilajin kohdalla Park ym. [7] ovat saaneet 
saman tuloksen. Kaikilla muilla äänilajeilla Rliving selitti subjektiivisia tuloksia merkittävästi 
huonommin kuin Rw. Tuloksia on käsitelty yksityiskohtaisemmin lähteissä [5] ja [6]. 
 
Tutkimuksen mukaan Rw on siis paras ilmaäänten häiritsevyyden selittäjä ISO 717-1 mukaisten 
mittalukujen joukossa. Aineiston pohjalta on mahdollista luoda vielä Rw:täkin parempi mittaluku, 
mutta sitä ei tässä vielä käsitellä. Koska koehenkilöitä ja äänilajeja oli enemmän kuin missään 
aiemmassa tutkimuksessa, tulos on merkittävä ja aiheuttaa päänvaivaa niille, jotka ovat pitäneet 
Rliving (fu = 50 Hz) mittaluvun käyttöönottoa tieteellisesti perusteltuna. Tulokset on tuotu esiin 
COST TU0901 hankkeen kokouksissa. Alarajataajuuden fu=50 Hz kannattajat näkevät tästä 
huolimatta, että bassomusiikki on pahin äänilaji ja mittaluvun tulisi toimia nimenomaan tällä 
äänilajilla. Lisäksi alarajataajuutta fu=50 Hz perustellaan sillä, että tuplaseinät, joilla on korkea 
massa-ilma-massa-resonanssitaajuus, pitää saada pois markkinoilta. Tutkimuksen nojalla ei 
kuitenkaan tule valita mittalukua Rliving, koska se selittää äänieristyskokemusta hyvin vain 
harvoin esiintyvän äänilajin kohdalla. Parhaiten äänieristyskokemusta selittää Rw. On kokonaan 
eri asia, mitä tavoitetasoja tälle luvulle asetetaan. Jos halutaan, että kevytväliseinän massa-ilma-
massa-resonanssi on alhainen, tulee vaatimus Rw:lle asettaa riittävän korkeaksi.  
 

 

4600

 
 
Kuva 4. Kuuntelukokeessa koehenkilö kuuntelee asumisen ääniä, jotka soitetaan seinän ja verhon 
takana olevista kaiuttimista. Äänitaso kuuntelupisteeseen simuloidaan audiosuodattimilla siten, 
että kuuntelukokemus vastaa samaa, kuin jos ääni kuuluisi viereisestä huoneistosta. Simuloitavia 
seinärakenteita oli yhdeksän. Kuvan seinällä ei ole mitään tekemistä simuloitujen seinien kanssa.  
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Kuva 5. Naapurista kuuluvien puheäänten häiritsevyys kun selittäjänä on seinien a) 
nykystandardin ilmaääneneristysluku Rw tai b) standardiehdotuksen mittaluku Rliving (Rw+C50-

3150). R2 on Pearsonin korrelaatiokertoimen neliö. Häiritsevyyden astetta mitattiin asteikolla 0 Ei 
lainkaan häiritsevä … 10 Erittäin häiritsevä. 
 
5. Pohdinnat hyödyistä ja haitoista 
 
Edellä on kuvattu tutkimustuloksia, jotka puoltavat sitä, että ISO 16717-1 tulisi perustua 
alarajataajuuteen fu = 100 Hz. Jos alarajataajuudeksi valitaan fu = 50 Hz, mittausepävarmuus 
kasvaa (laboratorioiden väliset erot kasvavat), ja mittaluku selittää entistä huonommin 
subjektiivisia kokemuksia. Lisäksi alarajataajuuden muutos aiheuttaisi revoluution tuotearvoissa. 
On vaikea nähdä syitä, miksi alarajataajuudeksi tulisi valita fu = 50 Hz. Alarajataajuuden fu = 50 
Hz eduksi ei myöskään ole esitetty mitään tieteellistä näyttöä, vain ryhmämielipiteitä. 
 
Standardiehdotusta on ryhdytty tekemään ensisijaisesti siksi, koska ISO 717-1 sisältää liikaa 
mittalukuvaihtoehtoja. Lukumäärää halutaan pienentää, jotta harmonisointi eri maiden välillä 
helpottuisi. Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että bassoäänet ovat yleistyneet asunnoissa ja 
alarajataajuus fu = 50 Hz on siksi perusteltu. Asumisviihtyvyyttä halutaan tältä osin parantaa ja 
ainakin välttää heikosti ääntä eristävien kevytväliseinien käyttö. Näkemys on paljolti saksalainen 
ja skandinaavinen (pois lukien Suomi). Näkemys perustuu pitkälti käytännön kokemuksiin 
poikkeustapauksista, jossa on käytetty liian kevyitä kevytväliseiniä. Tarkoitus on hyvä, mutta 
bassoäänten yleistymiselle tai lisä-ääneneristämisen tarpeelle ei ole tieteellistä näyttöä 
laajemmista sosioakustisista tutkimuksista. Voimakas bassoääni toki kuuluu naapuriin mutta 
samoin kuuluu koirien haukunta tai korotettu puheääni. Toisaalta asukkaita neliötä kohti on 
vähemmän kuin koskaan, joten melutaso olisi tässä mielessä ehkä pienempi kuin ennen. 
 
Meluvalitustilanteissa on usein taustalla kohtuuttoman voimakas äänenkäyttö eikä määräysten 
vastainen rakenne. Yli 70 – 75 dBA:n melu voidaan nimittäin kuulla naapurissa, jos siellä on 
muuten hiljaista. Esimerkiksi Serbian lainsäädännöstä (SRPS U.J6.201:1990) käy ilmi, että 
normaali asunnon äänitaso on alle 70 dBA (LA,eq,15min,max). Tätä suurempien tasojen kohdalla 
äänieristystä on lisättävä. Olisiko Suomessakin mietittävä, mikä on kohtuullinen äänitaso 
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asunnoissa sen sijaan, että keskusteltaisiin äänieristysvaatimuksista? Muutaman desibelin 
kasvatus äänieristyksessä ei estä kohtuuttoman äänenkäytön kuulumista naapuriin. 
 
Alarajataajuutta fu = 50 Hz puoltavat testilaboratoriot ovat jo pitkään raportoineet 
laboratoriotestituloksensa taajuusalueella 50 – 5 000 Hz. Nämä tahot olettavat muidenkin 
testilaboratorioiden toimineen näin, jolloin standardimuutos ei edellyttäisi testien uusimista. 
Useimmat laboratoriot toki ovat mitanneet 50 – 5 000 Hz alueen jo vuosia mutta raportoivat 
asiakkaalle vain alueen 100 – 3 150 Hz tulokset, koska tämä on riittävä menettely ja usein 
tulokset alle 100 Hz:llä ovat omituisia ja herättävät enemmän huolta kuin tuottaisivat lisäarvoa. 
Laboratorioiden väliset erot ovat niin suuria (kuva 3), että on järkevämpää jättää 50 – 80 Hz alue 
raportoimatta, jotta mahdollinen vertailumittaus toisessa laboratoriossa ei tuottaisi tarpeetonta 
sekaannusta asiakkaalle. Alarajataajuuden fu = 50 Hz käyttöönotto tarkoittaisi valtavaa 
testausurakkaa, koska suurin osa rakenteista tulisi uudelleen testata kolmen terssikaistan vuoksi. 
Olisiko tästä vastaavaa hyötyä? 
 
Jos kansallisiin äänestyksiin menevässä standardiehdotuksessa esitetään ainoana alarajataajuutena 
fu = 50 Hz, monet maat äänestävät sen puolesta, mutta ehkä vielä useammat ovat sitä vastaan ja 
pitäytyvät nykystandardin mittaluvuissa. Suomen kannasta tulisi keskustella riittävän ajoissa, 
koska Suomen Rakentamismääräyskokoelman osaa C1:1998 on tarkoitus ryhtyä päivittämään 
ÄKK-hankkeen ja COST TU0901 -projektin jälkeen. 
 
6. Johtopäätökset 
 
ISO 717-1 standardille ollaan valmistelemassa korvaajaa ISO 16717-1. Standardiehdotus ISO CD 
16717-1 sisältää voimakkaan suosituksen, että huoneistojen välisten rakenteiden äänieristyksen 
mittaluvuksi tulisi valita Rw+C50-3150, jonka lyhytnimi on Rliving. Tässä artikkelissa saadut 
tutkimustulokset puoltavat sitä, että huoneistojen välisen ilmaääneneristävyyden vaatimusten 
tulisi jatkossakin perustua mittalukuun Rw, joka määritetään kaistalta 100 – 3150 Hz. Tämä 
johtuu siitä, että Rw selittää paremmin äänieristyskokemuksen ja sen mittausepävarmuus on 
pienempi. Tutkimustulokset on saatettu eurooppalaisen äänieristysprojektin COST TU0901 
standardityöryhmän ISO TC 43 SC2 WG18 tietoon ja niillä on jo vaikutettu työhön siten, että 
sopivasta alarajataajuudesta (50 tai/ja 100 Hz) ei ole vielä tehty lopullista päätöstä. 
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Äänieristystyytyväisyys suomalaisissa asuinkerrostaloissa - 
kyselytutkimus 
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1 Työterveyslaitos, sisäympäristölaboratorio, akustiikkaryhmä 
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3 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Tavoitteena oli vertailla äänieristystyytyväisyyttä ja erilaisia meluhaittoja 1950 jälkeen 
rakennetuissa asuinkerrostaloissa. Kartoitukseen valittiin kerrostaloja kuudesta äänioloiltaan 
erilaisesta rakennuskategoriasta. Kyselyyn vastasi 597 asukasta 28 valitusta kerrostalosta. 
Tyytyväisyys äänieristykseen oli melko hyvä kaikissa kategorioissa. Näyttää siltä, että aiemmilla 
äänieristysmääräysten kiristyksillä ei olisi ollut kovin paljon vaikutusta asumistyytyväisyyteen, 
mitä tulee naapurihuoneistosta kuuluvaan meluun. Vanhoissa taloissa valitettiin enemmän 
ympäristömelusta. Äänieristysmääräysten kiristämiselle ei näytä olevan suurta tarvetta. 
 
1. Johdanto 
 
Huoneistojen välistä äänieristystä kuvaa tänä päivänä kaksi mittalukua: ilmaääneneristysluku R’w 
ja askeläänitasoluku L’n,w. Julkisivujen ilmaääneneristysluvun vaatimus lasketaan 
ympäristömelun tason perusteella ja vaatimus vaihtelee alueittain.  
 
Kerrostaloasukkaiden tyytyväisyyttä äänieristykseen ei ole kunnolla tutkittu Suomessa. Suomen 
Rakentamismääräyskokoelmaa (C1:1998) ja rakennusten akustista luokitusta (SFS 5907:2004) 
ollaan todennäköisesti päivittämässä eurooppalaisen COST TU0901 ja suomalaisen ÄKK 
hankkeiden jälkeen. Asuinrakennusten kohdalla on erittäin tärkeää tietää, miten tyytyväisiä 
äänieristykseen ollaan eri-ikäisissä kerrostaloissa, joissa rakenteet ja ympäristömelutasot 
vaihtelevat. 
 
Suurin osa kerrostaloista on rakennettu 1970-luvun jälkeen. Ensimmäiset ehdotukset 
ääneneristysvaatimuksiksi julkaistiin 1955. Ensimmäinen rakentamismääräyskokoelma julkaistiin 
1976. Vaatimuksia kiristettiin vuoden 1998 rakentamismääräyksissä. On erittäin tärkeä tietää, 
miten muutokset äänieristysvaatimuksissa näkyvät äänieristystyytyväisyydessä (Taulukko 1). 
Lisäksi on tärkeää tietää, mitkä äänet häiritsevät eniten ja mitä haittoja eri melulajeilla on.  
 
Taulukko 1. Huoneistojen välisten äänieristysmääräysten tai -suositusten kehittyminen [1]. 
Ajanjakso R’w vaakasuuntaan 

vähintään [dB] 
R’w pystysuuntaan 
vähintään [dB] 

L’n,w 
enintään [dB] 

1955 – 1959 51 dB 51 dB 62 dB 
1960 – 1967 52 dB 52 dB 56 dB 
1967 – 1999 52 dB 53 dB 58 dB 
2000 – 55 dB 55 dB 53 dB 

 
Tutkimukseen valittiin kerrostaloja kuudesta eri rakennuskategoriasta A1 – C2. Näiden merkitys 
on esitetty taulukoissa 2 – 3. Tärkeimmiksi tutkimuskysymyksiksi valittiin seuraavat: 
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1. Miten tyytyväisiä äänieristykseen ollaan eri rakennuskategorioissa? 
2. Mitkä melulajit ovat keskimäärin häiritsevimpiä? Onko kategorioiden välillä eroja? 
3. Onko äänieristystyytyväisyys naapurimelun osalta parantunut vuoden 1955 jälkeen 

betonikerrostaloissa (A1 vs. B vs. C1)? 
4. Onko raskailla (A1) tai kevyillä (A3) rakenteilla eroja äänieristystyytyväisyyden osalta? 
5. Vaikuttaako ympäristömelutaso tyytyväisyyteen vanhoilla (C1 vs. C2) tai uusilla (A1 vs. 

A2) alueilla? 
6. Onko ympäristömelun kokemisessa eroja vanhojen ja uusien alueiden välillä (A2 vs. C2)? 
7. Onko melulla vaikutuksia uneen ja poikkeavatko kategoriat toisistaan tältä osin? 
8. Käytetäänkö ”coping”-keinoja eri mitassa eri kategorioissa? 

 
2. Materiaalit ja menetelmät 
 
Kyselytutkimus toteutettiin Turussa syyskuun 2012 ja huhtikuun 2013 välillä. Kyselyssä 
käytettiin ns. rypäsotantamenetelmää eli pyrittiin suureen vastausprosenttiin kohteiksi valituissa 
asuinkerrostaloissa. Ensin määritettiin kuusi rakennuskategoriaa (RK), joihin liittyi em. 
tutkimuskysymyksiä (taulukot 2 – 3). Kerrostalot valittiin yhteistyössä Turun kaupungin 
rakennusvalvonnan asiantuntijoiden kanssa. Heille kuvattiin RK:n rakennevaatimukset ja he 
ehdottivat sopivan kohteen. Rakennus hyväksyttiin arkkitehtipiirustusten pohjalta. Kohteet 
pyrittiin valitsemaan sosioekonomisesti samankaltaisilta alueilta, joskin erilaisiin RK:hin 
kuuluvia taloja ei voitu löytää samoilta asuinalueilta.  
 
Vastaajien profiilit eri RK:issa on esitetty taulukossa 4. Otantaan kuului 1 024 asuinhuoneistoa 28 
kerrostalosta. Vastauksia saatiin 597 asunnosta. Kustakin asunnosta pyydettiin yksi vastaus. 
 
Kysely kehitettiin tätä tutkimusta varten yhteistyössä kirjoittajien kesken. Kysely oli saatesivun 
kanssa 8-sivuinen. Tässä artikkelissa esitetään vain keskeisimpiä tuloksia. 
 
Tutkimukseen valittuja taloyhtiöitä informoitiin etukäteen puhelimitse mahdollisuudesta 
osallistua tutkimukseen. Yksikään ei kieltäytynyt osallistumasta. Joitakin taloyhtiöitä ei 
kuitenkaan valittu tutkimukseen, koska käynnissä oli rinnakkainen kysely tai saneeraus. 
Asukkaita informoitiin kyselystä viikko etukäteen kirjeellä postilaatikkoon. Paperikyselyt jaettiin 
asuntojen postilaatikkoon ja vastauksia pyydettiin ensisijaisesti palauttamaan porraskäytävään 
sijoitettuun lukittuun vastauslaatikkoon 2 viikon sisällä. Vastausmotivaatiota pyrittiin lisäämään 
palkinnoilla. Vastaajien kesken arvottiin 10 tyynyä ja 60 m2 parkettia.  
 
Tilastolliset analyysit toteutettiin SPSS 20 -ohjelmalla. Jotta luvun 1 tutkimuskysymyksiin voitiin 
vastata, tarvittiin viisi erilaista testiä RK:den välillä: 
 

1. A1 vs. B vs. C1  Betonirakenteiset talot hiljaisilla alueilla (eri rakennepaksuudet) 
2. A1 vs. A3  Betonirakenteiden ja kevyempien rakenteiden ero 
3. A1 vs. A2  Ympäristömelu uusissa rakennuksissa (hiljainen vs. melualue) 
4. C1 vs. C2  Ympäristömelu vanhoissa rakennuksissa (hiljainen vs. melualue) 
5. A2 vs. C2  Ympäristömelu vanhoissa ja uusissa rakennuksissa (melualue) 

 
Testeissä 2 – 5 tilastolliset erot määritettiin riippumattomien otosten testillä (Mann Whitney U). 
Ero katsotaan tilastollisesti merkitseväksi, jos p < .05. Testissä 1 sovellettiin ensin kolmen 
riippumattoman otoksen testiä (Kruskal-Wallis). Jos tilastollisesti merkitsevä päävaikutus löytyi, 
toteutettiin Mann Whitney U -testi pareittain (A1 vs. B, A1 vs. C1, B vs. C1).  
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Taulukko 2. Rakennuskategorioiden kuvaus. R’w ja L’n,w perustuvat taulukkoon 1. Alueen 
tieliikennemelutaso LA,eq perustuu 2012 julkaistuun melukarttaan. 
R'w [dB] L'n,w [dB] LA,eq,07-22 [dB] 
vähintään enintään meluisalla puolella 
55 53 alle 55 
55 53 60-75 
55 53 alle 60 
52/53 58 alle 55 
52 56 alle 55 
52 56 65-75 

 
Taulukko 3. Rakenteiden yleiskuvaus eri rakennuskategorioissa. 
Rakennus-
kategoria 

Huoneisto-
väliseinä Välipohja Julkisivu-

rakenne 
A1 Betoni             

180-200 mm 
ontelolaatta 370 mm tai paikallavalubetoni 270 mm Normaali 

A2 Kuten A1 Kuten A1 Parempi 
A3 Tuplakipsi Paikallaval. betoni 200 mm ja kelluva lattia Normaali 
B Betoni 160 mm Ontelolaatta 265 mm tai paikallavalubetoni 200 mm Normaali 
C1 Betoni 160 mm Paikallavalettu betoni 160 mm Normaali 
C2 Kuten C1 Kuten C1 Normaali 

 
Taulukko 4. Vastaajien profiilit eri rakennuskategorioissa. 
Rakennus- 
kategoria 

Rakennusten 
lukumäärä 

Huoneistojen 
lukumäärä 

Vastausten 
lukumäärä 

Vastaus- 
prosentti 

Vastaajien ikä 
(keskiarvo) 

A1 4 116 72 62 51 
A2 6 161 92 57 46 
A3 2 162 87 54 45 
B 12 318 192 60 55 
C1 2 128 65 51 53 
C2 2 139 89 64 42 
Yhteensä/ Keskiarvo 28 1024 597 58 49 

 
3. Tulokset ja pohdinta 
 
Tyytyväisyys asunnon ääneneristykseen oli verrattain korkea kaikissa RK:ssa (kuvat 1 ja 2). A1, B 
ja C1 sijaitsivat hiljaisen tieliikennemelun alueilla, jolloin tämän melulajin vaikutus tyytyväisyy-
teen ei oletettavasti vaikuta ja naapurimelu on pääroolissa. Kuitenkaan tyytymättömyys ääni-
eristykseen ei kasvanut loogisesti rakennepaksuuksien pienentyessä. Tyytyväisyys oli korkeampi 
A1:ssä kuin B:ssä, mikä oli odotettavaa. Vastoin odotuksia tyytyväisyys C1:ssä oli lähes merkitse-
västi parempi kuin B:ssä, vaikka rakenteet olivat ohuempia C1:ssä. Vastoin odotuksia oli myös 
se, että tyytyväisyys oli tilastollisesti samalla tasolla A1:ssä ja C1:ssä. Kaksi viimeistä havaintoa 
eivät ole linjassa rakennepaksuuksista arvioitavan ääneneristyskyvyn kanssa (taulukko 2). On 
erittäin epätodennäköistä, että ääneneristysarvot C1:ssä olisivat yhtä korkeita kuin A1:ssa, joten 
tässä saatu tulos jäänee voimaan. Ääneneristysvaatimusten kiristäminen ei siten liene parantanut 
tyytyväisyyttä ääneneristykseen naapurihuoneistojen suuntaan. 
 
Tyytyväisyys asunnon ääneneristykseen oli lähes yhtä hyvä A3:ssa (kevytväliseinät, kelluvat 
lattiat) kuin A1:ssä (massiiviset betoniseinät ja lattiat). Rakennetyyppi ei siten näytä vaikuttavan 
äänen kokemiseen. Riittää, että rakentamismääräysten mukainen minimitaso toteutuu.  
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Tyytyväisyys ääneneristykseen oli merkitsevästi parempi A2:ssa kuin C2:ssa. Molemmissa 
RK:issa tieliikennemelun taso oli korkea. Julkisivurakenteiden ääneneristykseen on alettu 
kiinnittämään merkittävästi enemmän huomiota 1990 jälkeen. Tällä toimenpiteellä näyttää olleen 
merkittävä positiivinen vaikutus ääneneristyksen kokemiseen. 
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Kuva 1. Tyytyväisyys asunnon äänieristykseen. Keskiarvot eri rakennuskategorioissa. 
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Kuva 2. Asunnon äänieristystyytyväisyyden jakautuma eri rakennuskategorioissa (%). 
 
RK:t erosivat toisistaan ulkomelusta aiheutuvien haittakokemusten suhteen (kuva 3). Tulokset 
vahvistivat oletuksia siitä, että ulkomelu aiheuttaa merkitsevästi vähemmän haittaa uusissa 
rakennuksissa (A2) kuin vanhoissa rakennuksissa (C2), joissa julkisivun ääneneristys on 
huonompi. Ympäristömelun haitta oli ympäristömelualueella (A2) jopa yhtä alhainen kuin 
hiljaisilla alueilla (A1), joten julkisivurakenteiden voidaan väittää eliminoivan meluhaitan lähes 
kokonaan. Ympäristömelun haitat A3:ssa olivat suuremmat kuin A1:ssä, koska A3 sijaitsi 
keskusta-alueella, jossa oli paljon tontti- ja paikallisliikennettä sekä pihaääniä. Varsinaisen 
tieliikennemelun taso oli kuitenkin alhainen, minkä vuoksi julkisivun ääneneristysvaatimus ei 
ollut korkea ja ympäristömelua kantautui sisään enemmän kuin olisi voinut olettaa. 
 
RK:t erosivat myös toisistaan naapurimelusta aiheutuvien haittakokemusten suhteen (kuva 4). 
Tilastollisesti erittäin merkitsevä ero havaittiin A2:n ja C2:n välillä. Tämä tulos johtunee siitä, 
että C2:ssa on pienemmät rakennepaksuudet. On kuitenkin epäilyttävää, miksi tilastollisesti 
merkitsevää eroa ei muodostunut A1:n ja C1:n välille, jotka molemmat ovat hiljaisella 
ympäristömelun alueella, sillä C2:ssa ympäristömelun voisi olettaa peittävän naapurimelua. 
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Kuva 3. Asuntoon ulkoa kuuluvasta melusta koituva haitta. Keskiarvot eri rakennuskategorioissa. 
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Kuva 4. Naapuriasuntojen melusta aiheutuva haitta. Keskiarvot eri rakennuskategorioissa. 
 
Eri melulajien häiritsevyyttä mitattiin hyvin monipuolisesti (taulukko 4). Naapurihuoneistojen 
melulajeista useat koetaan yhtä häiritsevinä. Naapurimelun häiritsevyys on suurempi vanhoissa 
rakennuksissa. Parempi julkisivun ääneneristys aiheuttanee pienemmän häiritsevyyden kokemisen 
ulkomelusta (A2 vs. C2). 
 
Coping-keinoilla tarkoitetaan käyttäytymisstrategioita, joilla pyritään pienentämään meluhaittaa. 
Tällaisia ovat esimerkiksi oven sulkeminen, naapurille huomauttaminen, merkin antaminen 
naapurille tai korvatulppien käyttö. Erilaisia vaihtoehtoja annettiin 14. Asukkailta kysyttiin, mitä 
näistä keinoista he olivat käyttäneet nykyisessä asunnossaan vähentääkseen asuntoon kuuluvan 
melun aiheuttamaa haittaa. Näistä neljää vaihtoehtoa valittiin niin vähän, että analyysiin otettiin 
vain kymmenen coping-keinoa. Coping-keinojen kokonaislukumäärä oli suurin C2:ssa (kuva 5). 
Eräs coping-keinoista oli ”harkinnut asunnon vaihtamista”. C2:ssa 51 % vastaajista valitsi tämän 
vaihtoehdon, kun muissa RK:issa tämän valitsi keskimäärin 18 % vastaajista. Tulos on linjassa 
muiden tulosten kanssa. 
 
Melun vaikutuksia uneen tutkittiin neljällä kysymyksellä (taulukko 5). Vaikutukset olivat 
suurimpia C2:ssa, jossa sekä ympäristömelun että naapurimelun koettiin aiheuttavan ajoittain 
unihaittaa. Muissa RK:issa vaikutukset olivat erittäin vähäisiä.  
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RK:den välillä ei ollut eroa siinä, miten asukkaat kokivat naapurien ottavan huomioon taloyhtiön 
järjestyssäännöt melun välttämisestä yöaikaan 07 – 22 välillä. Siksi on epätodennäköistä, että 
käyttäytymisen erot eri taloyhtiöissä selittäisivät edellä saatuja tuloksia.  
 
Lopuksi asukkailta kysyttiin, miten huolestuneita he ovat siitä, että oman elämän äänet häiritsevät 
naapureita (kuva 6). A1:ssä tällaista huolta oli merkitsevästi vähemmän kuin B:ssä ja C1:ssä. 
Muissa testeissä eroja ei syntynyt. 
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Kuva 5. Asukkaiden käyttämien coping-keinojen lukumäärä (maksimi 10). Keskiarvot eri 
rakennuskategorioissa. 
 
4. Rajoitukset ja jatkotutkimukset 
 
Tässä esitetyt tulokset ovat vielä alustavia. Laajemmat tulokset on tarkoitus julkaista 
myöhemmin, kun myös ääneneristysmittaukset on saatu tehtyä. Kyselyssä mitattiin myös 
meluherkkyyttä, ikää, stressitasoa, terveyttä, yksinäisyyttä, persoonallisuustekijöitä ja 
sosioekonomisia tekijöitä. Näiden vaikutuksia melureaktioihin on tarkoitus arvioida 
tulevaisuudessa. 
 
Kenttätutkimusten tulokset edustavat vastaajien mielipidettä. Vastauksiin voivat vaikuttaa 
kuitenkin tekijät, joita tutkimuksessa ei osattu ottaa huomioon. Esimerkiksi eri RK:hin 
valikoituneet asukkaat voivat poiketa toisistaan. Myöskään ei tiedetä, edustavatko vastaukset 
kaikkien asukkaiden keskiarvoa vai valikoituuko vastaajiksi tyytymättömiä vai päinvastoin. 
Kiireisimmät tai väsyneimmät ihmiset eivät ehkä vastaa yhtä herkästi kuin muut. Vastaajista 
suurin osa oli joko nuoria tai ikääntyneitä. Ruuhkavuosia viettävillä ei näyttänyt olevan aikaa 
vastata, mikä on ymmärrettävää mutta saattaa vääristää tuloksia jonkin verran. Tutkimus on 
kuitenkin tähän asti laajin asuintalojen melututkimus Suomessa, jolloin siitä voidaan tehdä 
luotettavampia johtopäätöksiä kuin meluasiantuntijoiden omakohtaisten kokemusten pohjalta. 
 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 336



1

2

3

4

A1 A2 A3 B C1 C2
Rakennuskategoria RK

Jatkuvasti

Usein

Joskus

Ei koskaan

p<.007

p<.003

 
Kuva 6. Huoli oman elämisen aiheuttamien äänten häiriöstä naapureille. 
 
5. Yhteenveto 
 
Yhteensä 597 kerrostaloasukasta 28 kerrostalosta vastasi laajaan melukyselyyn, jonka tarkoitus 
oli saada vertailevaa tietoa rakenteiltaan erilaisista kerrostaloista tai tieliikennemelutasoltaan 
erilaisilta alueilta äänieristystyytyväisyyden suhteen. Tutkimus keskittyi vuosien 1950 – 2005 
välillä rakennettuihin taloihin. Tyytyväisyys äänieristykseen oli melko hyvä kaikissa kategori-
oissa. Tarkemmilla mittareilla rakennustyypit ja melualueet poikkesivat kuitenkin toisistaan 
merkitsevästi monessa kohdin. Näyttää, että aiemmilla äänieristysmääräysten kiristyksillä ei olisi 
ollut kovin paljon vaikutusta asumistyytyväisyyteen, mitä tulee naapurihuoneistosta kuuluvaan 
meluun. Huoneistojen välisten äänieristysmääräysten kiristämiselle ei näytä olevan perusteita. 
Nykyiset äänieristysmääräykset julkisivurakenteille lienevät riittävän tiukat, koska ympäristö-
meluvalitukset olivat erittäin vähäisiä uusissa taloissa tiemelualueilla. Sen sijaan vanhoissa 
taloissa valitettiin selvästi enemmän ympäristömelusta, koska näissä ei julkisivun äänieristys 
täytä nykymääräysten tasoa. Julkisivurakenteiden ääneneristyksen parantaminen kannattaisi ottaa 
huomioon vanhoissa taloissa ympäristömelualueilla julkisivusaneerausten yhteydessä. 
 
6. Kiitokset 
 
Tutkimus oli osa ÄKK-hanketta (Rakennusten ääniympäristön käyttäjälähtöinen kehittäminen 
2011 – 2014). Hanketta rahoittivat Tekes, ympäristöministeriö ja 9 yritystä. Kiitokset kuuluvat 
Turun kaupungin rakennusvalvontatoimiston asiantuntijoille (Kai Kodisoja, Reima Ojala) 
erinomaisesta yhteistyöstä rakennusten valinnassa ja rakennekuvien toimittamisessa. Pääkiitokset 
kuuluvat tietenkin kyselyyn vastanneille asukkaille ja taloyhtiöiden hallituksille, jotka antoivat 
luvan tehdä nämä tutkimukset heidän tiloissaan. 
 
Taulukko 4. Melulajien häiritsevyyskeskiarvot eri rakennuskategorioissa. KA kertoo keskiarvon 
koko otoksessa. KA:ta suuremmat arvot on harmaalla taustalla ja  suurin arvo on lihavoitu. 
Asteikko: 1 Ei lainkaan, 2 Vain hieman, 3 Jonkin verran, 4 Melko paljon, 5 Erittäin paljon.  
ÄÄNILAJI KA A1 A2 A3 B C1 C2 
ULKOA KUULUVAT ÄÄNET         
Ajoneuvojen äänet kadulta  1.75 1.49 1.85 1.83 1.57 1.57 2.31 
Roska-, auraus- tai lakaisuauto  1.93 1.93 1.93 2.17 1.71 2.06 2.04 
Ihmisten tai eläinten äänet pihalta  1.51 1.46 1.24 1.77 1.61 1.31 1.47 
Ihmisten tai eläinten äänet parvekkeilta  1.45 1.50 1.42 1.37 1.46 1.35 1.56 
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NAAPURIASUNNOISTA KUULUVAT ÄÄNET         
Puhe 1.49 1.38 1.20 1.32 1.58 1.69 1.67 
Kovaääninen nauru, huuto tai itku 1.82 1.63 1.54 1.52 1.97 1.98 2.10 
Instrumentin soitto tai laulu 1.45 1.14 1.30 1.30 1.52 1.52 1.79 
TV tai musiikki 1.67 1.58 1.50 1.84 1.54 1.82 1.96 
Imurointi 1.22 1.17 1.09 1.09 1.32 1.34 1.25 
Muut kodinkoneet 1.27 1.29 1.12 1.10 1.38 1.40 1.28 
Askelten äänet 1.56 1.63 1.26 1.59 1.65 1.68 1.52 
Tavaroiden tai kalusteiden siirtely 1.66 1.75 1.33 1.49 1.70 1.92 1.84 
Lemmikkien äänet 1.63 1.47 1.20 1.45 1.94 1.65 1.70 
Ovien avaaminen tai sulkeminen 1.76 1.71 1.48 1.51 1.92 1.77 1.99 
PORRASKÄYTÄVÄLTÄ KUULUVAT ÄÄNET         
Hissi 1.43 1.36 1.23 1.00 1.57 1.29 1.91 
Ovien avaaminen tai sulkeminen 1.91 1.85 1.53 1.67 2.09 1.80 2.26 
Askelten äänet 1.57 1.44 1.23 1.69 1.65 1.49 1.79 
Ihmisten äänet, esim. puhe tai huuto 1.74 1.47 1.28 1.45 1.96 1.88 2.15 
Postin jakaminen 1.46 1.56 1.38 1.36 1.49 1.48 1.47 
RAKENNUKSEN ÄÄNET         
Ilmanvaihdon äänet 1.32 1.58 1.43 1.33 1.28 1.11 1.20 
Lämpöpattereiden äänet 1.15 1.22 1.11 1.01 1.23 1.25 1.04 
Veden laskemisesta aiheutuvat äänet 1.49 1.65 1.35 1.40 1.63 1.42 1.34 

 
Taulukko 5. Melun vaikutukset uneen. Keskiarvot. Asteikko: 1 Ei koskaan tai harvoin, 2 
Muutamana yönä kuukaudessa, 3 Muutamana yönä viikossa, 4 Lähes joka yö tai joka yö. 
  A1 A2 A3 B C1 C2 Merkitsevät erot 

Nukahtamisvaikeudet ulkoa 
kuuluvien äänten vuoksi 1.13 1.12 1.17 1.08 1.09 1.26 

C2 > C1 (p<.05), 
C2>A2 (p<.05) 

Nukahtamisvaikeudet 
naapuriasunnoista kuuluvien äänten 
vuoksi 1.25 1.21 1.18 1.27 1.26 1.43 

C2 > C1 (p<.05), 
C2>A2 (p<.01) 

Heräämiset ulkoa kuuluviin ääniin 1.17 1.23 1.31 1.14 1.14 1.38 C2 > C1 (p<.05) 

Heräämiset naapuriasunnoista 
kuuluviin ääniin 1.25 1.16 1.09 1.26 1.14 1.30 

A1>A3 (p<.05), C2>A2 
(p<.05) 
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[1] Lietzén J, Kylliäinen M, The development of sound insulation between Finnish dwellings 

from 1955 to 2008, Proc. 8th European Conference on Noise Control, Euronoise, 1459–
1464 (2012). 
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Akustisten rakenteiden kosteustekniset haasteet 
 
Janne Hautsalo1, Pekka Laamanen2, Henrik Möller1 ja Olli Salmensaari1 
1 Akukon Oy 
2 Vahanen Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Massiivisen rakenteen ääneneristystä voidaan parantaa asentamalla sen päälle ääntä eristävä 
lisärakenne. Ääneneristyssyistä asennettava rakenne koostuu tyypillisesti rakennelevykerroksista, 
jotka on erotettu runkorakenteella taustalla olevasta massiivisesta seinästä. Rakennelevykerrosten 
ja rakennusrungon väliin jäävässä ontelotilassa käytetään tavallisesti mineraalivillaa. Tiloissa, 
joille on asetettu hyvin korkeat ääneneristysvaatimukset, kaikilla huonepinnoilla saatetaan tarvita 
lisärakenne. Rakennuksen ulkovaipan sisäpintaan asennettavat akustiset rakenteet vaativat 
huolellista suunnittelua kosteusteknisestä näkökulmasta. Akustisissa rakenteissa käytettävä 
mineraalivilla lisää lämmöneristävyyttä, minkä seurauksena rakenteen takana oleva rakennuksen 
ulkovaipan sisäpinta jäähtyy, ja sisäilman kosteus voi kondensoitua jäähtyneen rakenteen pintaan. 
Sekä ääni- että kosteustekniset seikat tulisikin ottaa huomioon mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa suunnitteluprosessia tehtäessä päätöksiä uudisrakennuksen runkoratkaisuista tai 
arvioitaessa vanhan rakennuksen soveltuvuutta uuteen, parempaa äänieristystasoa edellyttävään 
käyttötarkoitukseen. 
 
1. Johdanto 
 
Useissa Suomen kaupungeissa vanhoja teollisuuskiinteistöjä on muutettu viimeisen 20 vuoden 
aikana kulttuuritoiminnan käyttöön. Vanhojen teollisuuskiinteistöjen tarjoamat edut ovat 
moninaisia. Tilojen vuokrakustannukset ovat usein suhteellisen pieniä ja tilat sijaitsevat 
keskeisellä paikalla. Suuri huonekorkeus taas mahdollistaa erityisesti musiikkikäytön 
edellyttämien paksujen akustisten vaimennusrakenteiden asentamisen kattoon ja hillitsee tilojen 
sisälle syntyviä äänitasoja. 
 
Musiikin esitys- ja harjoitustiloissa, studiotiloissa ja tanssisaleissa vanhojen rakenteiden 
ääneneristävyyttä on tyypillisesti parannettava. Huonetilojen lattiat toteutaan kelluvina, kattoihin 
asennetaan joustavasti ripustettu ääneneristysalakatto ja kaikille seinille ääneneristystä parantava 
levyrakenteinen lisärakenne. Ääneneristysrakenne tarvitaan usein myös ulkoseinällä ja 
maanvastaisessa alapohjassa ehkäisemään äänen sivutiesiirtymää. Nämä lisärakenteet tarvitaan 
usein myös uudisrakennuksessa rakennettaessa korkean äänieristystason tiloja. Rakennuksen 
ulkovaippaa vasten asennettavat akustiset rakenteet toimivat samalla lämmöneristysrakenteina, 
minkä seurauksena ulkovaipan kosteustekninen toiminta muuttuu ja kondensoitumisriski kasvaa. 
 
Monia vanhoja toimisto- ja teollisuuskiinteistöjä on myös muutettu asuinrakennuksiksi, jolloin 
tilojen välistä ääneneristystä on jouduttu parantamaan. Levyrakenteiset ääneneristysrakenteet ovat 
tässäkin tapauksessa usein helpoin tapa parantaa äänieristystä, jolloin saatetaan kohdata 
kosteusteknisiä ongelmia. 
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2. Tilojen välinen ääneneristys ja akustiset rakenteet 
 
2.1 Ilmaääneneristysluku ja askeläänitasoluku 
 
Yksittäisen rakenteen ilmaääneneristävyys R [dB] määritellään tehosuhteiden kymmenkantaisena 
logaritmina: 
 

2

1
10log10

W
WR =                   (1) 

 
missä W1 = Rakenteeseen osuvan äänen ääniteho 

W2 = Rakenteen läpäisseen äänen ääniteho 
 
Rakenteen ilmaääneneristävyys voidaan mitata standardisoiduissa olosuhteissa laboratoriossa. 
Tuloksena saadaan rakenteen ilmaääneneristävyys terssikaistoittain. Ääneneristävyys koko 
taajuusalueella voidaan ilmaista yhdellä ainoalla luvulla määrittämällä saaduista 
taajuuskohtaisista mittaustuloksista ns. ilmaääneneristysluku Rw standardin ISO 717-1 [1] 
mukaisesti. 
 
Askeläänet ovat runkoääniä, jotka syntyvät kävelystä, esineiden putoilemisesta, huonekalujen 
siirtelemisestä ja muista vastaavista äänistä. Askelääneneristystä kuvataan standardoidun 
askeläänikojeen avulla mitattavan askeläänitasoluvun Ln,w avulla. 
 
2.2 Rakennuksissa mitattu ilmaääneneristysluku ja askeläänitasoluku 
 
Yksittäisen rakenteen ilmaääneneristysluvun Rw testaamiseen käytettävän mittauslaboratorion 
tulee olla rakennettu niin, että ääni siirtyy vain testattavan rakenteen välityksellä. Valmiissa 
rakennuksessa ääni siirtyy kuitenkin paitsi huoneiden välissä olevan mitattavaksi tarkoitetun 
rakenteen välityksellä, myös sivuavia rakenteita pitkin ja mahdollisten muiden yhteyksien kuten 
ilmanvaihtokanavistojen kautta. Rakennuksessa mitattu ilmaääneneristävyys ei siis ole tilojen 
välisen yksittäisen rakennusosan ääneneristävyys, vaan rakennusosan ja kaikkien sivuavien 
rakenteiden ja muiden äänen sivutiesiirtymäreittien yhteiseristävyys. Tässä tapauksessa 
ilmaääneneristysluvusta käytetään merkintää R’w. Vastaavasti rakennuksessa mitatusta 
askeläänitasoluvusta käytetään merkintää L’n,w.  
 
Äänen etenemisreittejä kahden huonetilan välillä on havainnollistettu kuvassa 1. 
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Kuva 1. Äänen etenemisreittejä kahden huonetilan välillä. 
 
Pelkästään suoran äänen torjuminen tekemällä tiloja erottavasta väliseinä- tai 
välipohjarakenteesta mahdollisimman hyvin ääntä eristävä johtaa usein riittämättömään 
lopputulokseen silloin, kun ääneneristysvaatimukset ovat korkeat. Kun parannetaan yksittäisen 
rakenteen ilmaääneneristystä Rw merkittävästi, voi tilojen välillä mitattu R’w parantua vain hyvin 
marginaalisesti, jollei äänen sivutiesiirtymiä vähennetä samanaikaisesti. 
 
Erityisesti silloin, kun huonetilojen välille asetettu ilmaääneneristysluvun R’w vaatimus on yli 40 
dB, välipohja- tai väliseinärakennetta sivuavien rakenteiden vaikutukseen 
kokonaisääneneristävyyden kannalta tulee kiinnittää huomioita. Musiikin harjoitustiloissa ja 
studiotiloissa ilmaääneneristysluvun vaatimus on tyypillisesti yli 60 dB (tai jopa yli 70 dB), mikä 
vaatii ääneneristyksen huolellista suunnittelua. Tilojen välistä ilmaääneneristystä voidaan arvioida 
laskennallisesti standardin EN 12354-1 [2] perusteella ja markkinoilla on tähän standardiin 
perustuvia kaupallisia laskentaohjelmistoja. 
 
Huonetta sivuavaa rakennetta pitkin tapahtuvan sivutiesiirtymän suuruuteen vaikuttaa keskeisesti: 

• Sivuavan rakenteen ääneneristys. Kaksinkertaisessa rakenteessa sisäkuoren äänieristys on 
sivutiesiirtymän kannalta keskeisin tekijä. Käytännössä sisäkuoren ääneneristystä voidaan 
kasvattaa sen massaa lisäämällä. Myös rakenteen säteilyominaisuudet vaikuttavat 
sivutiesiirtymän suuruuteen. 

• Nurkkapistevaimennus rakenteiden liittymäkohdissa. Nurkkapistevaimennus kuvaa 
värähtelynopeuden vaimenemista rakenteiden liitoskohdissa.  

 
2.3 Äänen sivutiesiirtymien ehkäiseminen lisärakenteiden avulla 
 
Kuvassa 2 on esitetty ääneneristystä parantavia tyypillisiä lisärakenteita. Ulkoseinää pitkin 
tapahtuvaa äänen sivutiesiirtymää on vähennetty huonekohtaisilla lisäverhouksilla. Tyypillinen 
ulkoseinän kautta tapahtuvaa äänen sivutiesiirtymää vähentävä rakenne on esimerkiksi: 

• 2 x 13 mm kipsilevytys 
• noin 70 mm runko ja mineraalivilloitus 

 
Tyypillinen kelluva lattiarakenne on: 

• 70 mm betonilaatta tai 25 - 50 mm tasoitelattia 
• 30 - 50 mm mineraalivilla 
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Kuva 2. Tyypillisiä ääneneristystä parantavia lisärakenteita. 
 
Kuvassa 2 esitettyjä ulkoseinän lisäverhouksia saatetaan joissain tapauksissa tarvita myös 
ulkotilan ja sisätilojen välisen äänieristyksen takia. Vanhojen massiivirakenteiden äänieristys 
esimerkiksi tieliikennemelua vastaan on kuitenkin usein riittävä. 
 
2.4 Ääntä vaimentavat rakenteet 
 
Edellä kuvattujen äänieristystä parantavien rakenteiden lisäksi musiikkitiloissa tilapinnoille 
asennetaan tyypillisesti tilojen jälkikaiuntaa vähentäviä, ääntä vaimentavia huokoisia 
materiaaleja. Musiikkitiloissa seinä- ja kattopinnoilla käytetään tyypillisesti 10 – 20 cm paksuista 
pinnoitettua mineraalivillalevytystä tai reikälevytystä, jonka taustalle asennetaan 
mineraalivillalevytys. Studiotiloissa saatetaan tarvita jopa yli 1 metrin paksuisia ääntä 
vaimentavia mineraalivillakerroksia. 
 
3. Kosteusongelmien välttäminen 
 
3.1 Kosteusriskin arviointi 
 
Ääneneristysrakenteissa käytettävät mineraalivillat toimivat tehokkaina lämmöneristeinä, jolloin 
akustisen rakenteen takana oleva rakennuksen vaipan sisäpinta jäähtyy. Tästä voi edelleen seurata 
ulkoseinissä ja yläpohjissa kylmänä vuodenaikana sisäilman kosteuden tiivistyminen lämpöä 
eristävän ääneneristysrakenteen taakse. Maanvastaisissa rakenteissa kondenssiriski on 
mahdollinen myös kesäkuukausien aikana. 
 
Akustisten rakenteiden suunnittelu ulkovaipan sisäpintaan edellyttää kastepisteriskin 
kokemusperäistä arviointia tai tarvittaessa laskennallista kastepistetarkastelua. Käytännön 
suunnittelussa karkeana ohjeena voidaan pitää, että kerroksellisessa rakenteessa höyrynsulun 
sisäpuolisen ja tämän ulkopuolelle tulevan lämmöneristeen lämmönvastusten suhde tulisi olla 
kosteusolosuhteiltaan tavanomaisissa rakennuksissa kuten asunnoissa ja toimistoissa 1:3. 
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Käytännöstä tyypillinen esimerkki on puurunkoinen pientalon ulkoseinä, jossa höyrynsulun 
sisäpuolella on 50 mm mineraalivillaa ja höyrynsulun ulkopuolella on 150 mm mineraalivillaa.  
 
Huipputason musiikkitiloissa käytetään yleisesti sisäilman kostutusta. Tavoitteena pidetään usein 
tasoa RH 50 %, joka on tarpeen puurakenteisten soittimien ja laulajien kannalta. Pakkasjaksoilla 
ulkoilman absoluuttinen kosteus on matala. Kun ilma johdetaan ilmanvaihtolaitteella sisälle ja se 
lämmitetään, laskee sen suhteellinen kosteus kuivana pakkasjaksona jopa tasolle RH 10 %. Tämä 
johtaa siihen, että tavoitetaso RH 50 % edellyttää ilmankostutusta. Talviolosuhteissa jatkuva 
ilmankosteustaso RH 50 % on vaativa olosuhde, mikä edellyttää erityistä huomiota rakennuksen 
vaipparakenteen suunnittelulta. Sisäilman kostutus lisää merkittävästi kondenssiriskiä 
rakennuksen ulkovaipan sisäpuolelle asennettavien akustisten rakenteiden takana. 
Vaipparakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistamiseksi onkin usein tarpeellista tukeutua 
tämänkaltaisissa erikoistiloissa myös laskennalliseen tarkasteluun. 
 
Kun muutetaan vanha teollisuuslaitos musiikkitiloiksi, edellä esitetyn sisäilman kondenssiriskin 
ohella tulee huomioida myös ulkopuolinen kosteusrasitus. Hyvin tyypillisesti vanhoissa 
tiilipintaisissa massiivitiiliseinissä voi olla rankkasateiden aiheuttamia vesivuotoja 
vaipparakenteen sisälle. Sisäpinnan muurattu tiilipinta tai huokoinen hyvin vesihöyryä läpäisevä 
rappaus mahdollistaa seinien kuivumisen myös rakennuksen sisätiloihin haittaa aiheuttamatta. 
Ääntä eristävät ja ääntä vaimentavat rakenteet tämänkaltaisen ulkoseinärakenteen pinnassa voivat 
aiheuttaa vakavan kosteus- ja mikrobivaurioriskin, jolla voi olla vaikutus sisäilman laatuun. 
 
Vanhemmassa rakennuskannassa on myös maanvastaisia rakenteita, joista maakosteutta haihtuu 
sisäilmaan hallitusti haittaa aiheuttamatta täysin pinnoittamattomista tai vesihöyryä hyvin 
läpäisevillä tuotteilla pinnoitetuista tiili- tai betonirakenteista. Näissä rakenteissa voidaan niin 
ikään aiheuttaa vakavia ongelmia akustisten lisärakenteiden asennuksen yhteydessä, ellei 
rakenteen kosteusteknistä toimintaa oteta huomioon. 
 
3.2 Kosteusongelmien välttäminen 
 
Rakenteen sisällä tapahtuvaan sisäilman kondenssiriskiin voidaan vaikuttaa pyrkimällä 
valitsemaan ratkaisuja, joissa akustisten rakennekerrosten lämpöä eristävä vaikutus on 
mahdollisimman vähäinen. Tyypillisesti käytetyt mineraalivillapohjaiset tuotteet paksuina 
kerroksina ovat tässä suhteessa kosteusteknisesti haasteellisia, mutta riittävän ääneneristystason 
saavuttamisen kannalta usein käytännössä välttämättömiä. 
 
Uudisrakentamisessa tulisi korkeat ääneneristysvaatimukset ottaa huomioon jo rakennuksen 
runkoa suunniteltaessa. Suunnittelemalla rakennusrunko siten, että äänen sivutiesiirtymät ovat 
lähtökohtaisesti pieniä, eivät rakennuksen ulkovaippaa vasten asennettavat lisärakenteet ole 
kaikissa tapauksissa välttämättömiä. Esimerkiksi ulkoseinän tapauksessa äänen sivutiesiirtymää 
voidaan vähentää huomattavasti tekemällä betonisesta sisäkuoresta mahdollisimman massiivinen 
tai katkaisemalla sisäkuori väliseinän kohdalla (kuva 3). 
 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 343



 
Kuva 3. Ulkoseinää pitkin tapahtuvan äänen sivutiesiirtymän vähentäminen. 
 
Lisättäessä ääneneristeeksi lämpöä eristäviä rakenteita esimerkiksi vanhojen ulkoseinien 
sisäpintaan voidaan rakenteen kosteustekniseen toimintaan vaikuttaa uudella erillisellä 
höyrynsululla. Uusi höyrynsulkukerros asennetaan ääntä eristävän rakenteen sisäpintaan 
sisäverhouslevyjen taakse. Ratkaisuun liittyy kuitenkin riskejä, koska rakenteen kuivumiskyky 
yleensä heikkenee. Rakenne voi sisältää jo ennestään erillisen höyrynsulkukerroksen tai vanha 
massiivinen betoni- tai muurattu rakenne toimii höyrynsulkuna. Uuden höyrynsulkukerroksen 
asennuksen jälkeen rakenteita on kahden tiiviin rakennekerroksen välissä, jolloin rakenteen 
mahdollisesti kastuessa sen kuivumiskyky on erittäin huono. Pääsääntöisesti tämänkaltaisia 
kahden höyrynsulun välissä olevia tuulettumattomia rakenteita tulisi mahdollisuuksien mukaan 
välttää. 
 
Kondenssiriskin välttämiseksi ääntä eristävän rakenteen ja ulkovaipan väliin voidaan jättää myös 
tuuletettava ilmatila. Jotta ilmatilan tuuletus olisi riittävän tehokas, tulee se yleensä järjestää 
koneellisesti. Ulkovaipan ulkopinnassa, esimerkiksi ulkoseinissä ja yläpohjissa käytettävissä 
tuuletusväleissä, ilman liike perustuu tuulen aiheuttamiin ilmanpaine-eroihin ja lisäksi 
lämpötilaeroihin, joita syntyy varsinkin auringon säteilylämmön vaikutuksesta. Tuuletusväleissä 
lämpenevä ilma kevenee ja nousee ylöspäin. Ulkoilmaan yhteydessä olevissa ulkovaipan 
tuuletusväleissä ilmavirtauksen kuivatuskyky perustuu ilman kyllästysvajaukseen. Tuuletusvälissä 
ilma sitoo tuuletusvälistä kosteutta ja siirtää sitä tuuletusvälistä ulkoilmaan. Vastaavaa ilmiötä ei 
voi yhtä tehokkaasti syntyä rakennuksen ulkovaipparakenteen sisäosissa, joissa lämpötilaerot ovat 
pienempiä. Tämä merkitsee sitä, että tuuletus akustisten rakenteiden takana tulee varmistaa 
koneellisesti. 
 
Rakennuksen ulkovaipan sisäosien kuivana pidon varmistamisessa tuuletettujen ratkaisujen 
haittapuolena on tuuletusvälin pölyyntyminen. Tätä tapahtuu tuloilman suodattimista huolimatta. 
Mikäli kosteustaso nousee esimerkiksi tuuletusjärjestelmän käyttöhäiriön takia, voivat 
epäpuhtaudet toimia mikrobikasvulle otollisena ravinnekerroksena. 
 
Tuuletuksen vaihtoehtona tai sen rinnalla akustisten rakenteiden takana voidaan käyttää 
kondenssin välttämiseksi lämmitystä. Ratkaisuna voi olla esim. betoniseinän tai muuratun seinän 
sisäpintaan upotetut vastuskaapelit, joilla estetään kokonaan kondenssiriski. Samalla pinnan 
lämpötila nousee ja suhteellinen kosteus pinnalla laskee, mikä estää mikrobikasvun syntymisen. 
 
Tuuletusvälin kuivanapito koneellisella tuuletuksella ja lämmittämällä perustuu teknisiin 
laitteisiin, joiden vikaantumista ja tästä seuraavaa ratkaisun toimintakyvyn menetetystä ei voida 
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sulkea pois. Näiden ratkaisujen vikasietoisuus on huono suhteessa luonnollisiin 
tuuletusjärjestelmiin, joita käytetään ulkovaipan ulkopinnoilla. Sähköverkkoon kytkettyihin 
kuivanapitojärjestelmiin tulee liittää seurantajärjestelmä, jonka perusteella tarvittaviin huolto- ja 
korjaustoimiin voidaan ryhtyä riittävän ajoissa, jotta kosteus- ja sisäilmaongelmat voidaan välttää. 
 
Ääneneristyksen edellyttämien lisärakenteiden tarvetta voidaan vähentää tilasijoittelun avulla. 
Tämä tulee kyseeseen erityisesti silloin, kun korkeat äänieristysvaatimukset koskevat vain pientä 
osaa rakennuksen tiloista. Tyypillinen esimerkki on koulun musiikkiluokka, joka kannattaa 
sijoittaa siten, että sen välittömässä läheisyydessä ei ole muita opetustiloja. Musiikkiluokan ja 
muiden opetustilojen väliin sijoitetaan esimerkiksi varasto- tai pukuhuonetiloja. Mikäli toiminnot 
edellyttävät akustisia rakenteita kaikilla seinäpinnoilla, kosteusfysiikan kannalta turvallisin tapa 
olisi sijoittaa kyseiset toiminnot rakennusmassan keskelle siten, että ne eivät rajaudu rakennuksen 
ulkovaippaan, eivätkä varsinkaan yläpohjiin ja ulkoseiniin. Tällöin korkean äänieristystason tilan 
ympärillä on jatkuvasti tavanomaiset sisäilmaolosuhteet ja kosteuden tiivistymistä ääntä 
eristävien kerroksellisten rakenteiden sisään ei voi tapahtua. Alapohjan osalta tilanne ei ole siinä 
määrin haasteellinen kuin ulkoseinien ja yläpohjan osalta, koska varsinkin rakennusmassan 
keskiosilla maapohjan lämpötila vakiintuu varsin lähelle sisäilman lämpötilaa. Toisaalta 
alapohjan suunnittelussa on huomioitava mahdollinen maapohjasta tuleva kosteustuotto 
diffuusiolla, mikä on huomioitava alapohjan rakennekerrosten suunnittelussa. 
 
Suunniteltaessa vanhojen rakennusten musiikkitilakäyttöä tulee jo hankesuunnitteluvaiheessa 
arvioida tilojen soveltuvuutta uuteen käyttötarkoitukseensa huomioimalla sekä äänieristykseen 
että kosteustekniikkaan liittyvät näkökohdat ja riskit. Kosteusteknisten riskien hallitseminen ja 
toisaalta poistaminen kokonaan edellyttää osaavaa suunnittelua ja joissakin tapauksissa jatkuvaa 
rakenteiden toiminnan seurantaa ja kuivanapitolaitteiden huoltoa. Mikäli musiikkitilat rajautuvat 
kosteusteknisesti erittäin vaikeasti hallittaviin ulkovaipparakenteisiin, tulisi tiloille harkita muuta 
käyttötarkoitusta. 
 
4. Yhteenveto 
 
Hyvää ääneneristystasoa ja huoneakustiikkaa edellyttävissä tiloissa rakennuksen ulkovaippaa 
vasten asennettavat akustiset lisäverhoukset toimivat samalla lämmöneristyskerroksina. 
Lisäverhousrakenteiden suunnittelu edellyttää kastepisteriskin kokemusperäistä arviointia tai 
tarvittaessa laskennallista kastepistetarkastelua. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon sekä ääni- 
että kosteustekniset näkökulmat mahdollisimman aikaisessa suunnitteluvaiheessa arvioitaessa 
tilojen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen. 
 
Uudisrakentamisessa korkeat ääneneristysvaatimukset tulisi ottaa huomioon jo suunniteltaessa 
rakennuksen runkorakenteita. Suunnittelemalla esimerkiksi ulkoseinän sisäkuori riittävän 
massiiviseksi voidaan merkittävästi vähentää sen välityksellä tapahtuvaa äänen sivutiesiirtymää, 
eikä lisärakenteita välttämättä tarvita. 
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Rakennusten ilmanpitävyyden parantaminen – kokemuksia Oulusta 
 
Markku Hienonen1, Kimmo Illikainen2, Timo Kauppinen3 ja Krista Niemi1 
1 Rakennusvalvonta Oulu 
2 Oulun seudun ammattikorkeakoulu 
3 VTT 
 
 
Tiivistelmä  
 
Suomalaisiin rakennuksiin on vaadittu tehtäväksi energiatodistuksen sisältävä energiaselvitys 
vuodesta 2008 lähtien. Vaatimukset on esitetty Maankäyttö- ja rakennuslaissa, -asetuksessa ja 
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ja ne perustuvat rakennusten energiatehokkuus-
direktiiviin (EPBD). Rakennuksen ulkovaipan ilmanpitävyyttä on mitattu jo 1970-luvulta lähtien, 
mutta vasta sen sisällyttäminen energiaselvitykseen on johtanut ilmanpitävyysarvojen 
merkittävään kohentumiseen. Suunnitteluarvona käytetään rakentamismääräysten mukaista 
ilmanvuotoluvun raja-arvoa q50 = 4 m3/(h∙m2). Tätä parempiin eli pienempiin arvoihin pyrittäessä 
ne on pystyttävä osoittamaan luotettavalla tavalla, esim. tiiviysmittauksiin perustuen. 
 
Yli 30 vuotta sitten ilmanvuotoluvun n50 arvo on vaihdellut suomalaisissa omakotitaloissa välillä 
6 – 7 1/h (ilmanvaihtoa tunnissa 50 Pascalin paine-erolla mitattuna). Ennen ilmanpitävyyden 
sisällyttämistä määräyksiin, arvo on ollut suomalaisissa omakotitaloissa keskimäärin 2 – 4 1/h. 
 
Oulun rakennusvalvonnassa ilmanpitävyyden parantaminen on ollut keskeinen osa rakentamisen 
ennakoivaa laadunohjausta jo vuodesta 2005 lähtien. Tämä on johtanut Oulun seudulla muuta 
Suomea nopeampaan rakennusten ilmanpitävyyden paranemiseen. Nykyisellään n50 -
ilmanvuotoluvuissa päästään alle 1 1/h ja paras saavutettu n50-arvo on 0,08 1/h. 
 
1. Johdanto  
 
Rakennuksen vaipan ja talotekniikan ominaisuuksilla pyritään saavuttamaan mahdollisimman 
hyvät sisäilmasto-olosuhteet, alhainen energiankulutus sekä oikeanlainen ja riskitön rakenteiden 
rakennusfysikaalinen toiminta. Vaipan ilmanpitävyydellä tarkoitetaan sen osien: ulkoseinien, 
yläpohjan, alapohjan, ikkunoiden ja ovien sekä niiden liitosten kykyä estää hallitsemattomat ja 
haitalliset ilmavuodot. Myös talotekniset asennukset vaikuttavat merkittävästi rakennusten 
ilmanpitävyyteen ja kaikkia vaipan lävistyksiä voidaan pitää potentiaalisina vuotokohtina. Lisäksi 
ilmanvaihtokanaviston tiiviys (läpiviennit ja kanavien liitokset) vaikuttaa energiankulutukseen ja 
rakenteiden kosteusriskeihin silloin, kun ne on asennettu vaipan ilmasulun ulkopuolelle. 
Kanaviston vuodot eivät yleensä tule esiin tavanomaisissa tiiviysmittauksissa, koska 
ilmanvaihtokanavien pääte-elimet on suljettu sisätiloissa. 
 
Hyvä ilmanpitävyys parantaa asumisviihtyisyyttä, vähentää rakennuksen energiankulutusta ja 
pienentää kosteusriskejä. Hyvin ilmanpitävä rakennus ei myöskään ole herkkä sään vaihteluille 
kuten esimerkiksi tuulen jäähdyttävälle vaikutukselle lämmityskaudella. 
 
Rakennuksen ilmanpitävyyttä mitataan erityisillä laitteilla ja mittauksessa voidaan hyödyntää 
myös rakennuksen omia ilmanvaihtolaitteita. Kokonaisilmanvaihtuvuus (joka sisältää 
hallitsemattoman ja hallitun ilmanvaihdon) voidaan mitata merkkiainekaasun pitoisuuden 
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aleneman avulla. Yksittäisiä ilmavuotokohtia paikallistetaan esim. lämpökamerakuvauksin, 
savukokein, kynttilän liekin tai merkkiainekaasun avulla ja käsin tunnustelemalla, mikäli 
ulkolämpötila on riittävän alhainen. Yleensä mittaus tehdään luomalla erillisellä puhaltimella 
paine-ero rakennuksen sisä- ja ulkotilan välille ja mittaamalla samanaikaisesti puhaltimen 
läpimenevä ilmamäärä aikayksikköä kohden. Ilmanpitävyyden lukuarvo perustuu rakennuksen 
ilmatilavuuteen (n50) ja/tai rakennuksen vaipan pinta-alaan (q50). Suomessa painerona käytetään 
yleisesti 50 Pascalia. Ilmanvuotoluku esitetään yli- ja alipaineessa saadun tuloksen keskiarvona. 
 
2. Viranomaismääräykset  
 
2.1 Vaipan ilmanpitävyys ja viranomaismääräykset 
 
Suomessa ei ole ollut lukuarvoihin sidottua vaatimusta rakennuksen ilmanpitävyydelle ennen 
vuotta 2008. Ainoa suora maininta rakentamismääräyksissä on antanut ilmanpitävyyden 
suositeltavaksi arvoksi n50 alle 1,0 vaihtoa tunnissa 50 Pa:n paine-erolla, millä voidaan varmistaa 
rakenteiden ja ilmanvaihdon moitteeton toiminta. Myös kanaviston tiiviydelle on asetettu 
määrittelyt ja luokittelut. Vaatimusten tultua energiaselvitykseen mukaan lukuarvoina vuosina 
2008 ja 2012, rakentamisen sektorilla heräsi voimakas kiinnostus ilmanpitävyyden 
parantamiseen. Nykyisten, 1.7.2012 voimaan tulleiden rakentamismääräysten [1] mukaan raja-
arvona käytetään q50 = 4,0 m3/(h∙m2) ja tätä paremmat elipienemmät arvot on osoitettava 
luotettavalla tavalla, esimerkiksi mittaamalla tai ohjeessa RT 80-10974 (”Teollisesti 
valmistettujen asuinrakennusten ilmanpitävyyden laadunvarmistusohje”) [2] esitetyllä tavalla. 
Tämän perusteena on käytetty rakentamismääräyksissä viitattua standardia SFS-EN 13829 [3]. 
Rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelmissa ilmanpitävyyden vertailuarvona käytetään arvoa 
q50 = 2,0 m3/(h∙m2). Suomen rakentamismääräyksissä [4] vaipan ilmanpitävyys luokitellaan 
energiankulutuksen ja lämmitystarpeen mukaan taulukon 1 mukaisesti. 
 

Taulukko 1. Ilmanvuotoluvut rakennustyypeittäin. 
Luokka Rakennuksen tyyppi Tyypillinen n50 -arvo [1/h] 
Hyvä 
 

Pientalot 
Asunnot, toimistot 

1…3 
0,5…1,5 

Keskimääräinen 
 

Pientalot 
Asunnot, toimistot 

3…5 
1,5…3 

Heikko Pientalot 
Asunnot, toimistot 

5…10 
3…7 

 
Uudessa sisäilmaston laatuluokituksessa [5] suositus vaipan ilmanvuotoluvun maksimiarvoksi 
omakotitaloissa on n50 < 1 – 2 1/h, ja muissa rakennuksissa n50 < 0,5 – 0,7 1/h. Vastaavasti 
kerrostalohuoneistoissa suositus on n50 < 0,5-0,7 1/h (mikä sisältää sekä sisäiset vuodot että 
vuodot ulkotiloihin päin). 
 
2.2 Aiemmat tulokset vaipan ilmanpitävyydestä  
 
VTT aloitti ilmanpitävyyden mittaukset vuonna 1980. Tiiviys on parantunut kuluneiden 30 
vuoden aikana merkittävästi. Nykyään parhaimmat talot ovat passiivitaloille asetetun 
kansainvälisen standardin (n50 = 0,6 1/h) mukaisia. 
 
Ilmanpitävyyden tason selvittämiseksi VTT teki vuonna 1981 mittauksia 42 omakotitalossa, 
joiden lämmöneristeinä oli mineraalivillaa ja sahanpurua [6] (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Ilmanvuotoluku rakennustyypeittäin (1981). 
Rakennuksen tyyppi Määrä n50 (keskiarvo) 
Omakotitalot, rakennettu –1973 7 7,9 
Omakotitalot, rakennettu 1973 – 9 6,6 
Rivitalot, rakennettu –1973 1 9,3 
Rivitalot, rakennettu 1973 – 15 9,8 
Hirsitalot 10 9,7 

 
Kokemuksen ja mittausten perusteella ilmanpitävyys riippuu suunnittelun, rakentamisen ja 
varusteasennusten aikana tehdyistä ratkaisuista. Tiiviyden perustavanlaatuinen parantaminen 
jälkikäteen on hyvin hankalaa, joten suunnittelu- ja rakennusvaiheen ratkaisujen merkitys on 
tärkeää ymmärtää työmaalla ja toteuttaa ratkaisut huolellisesti. 
 
3. Rakennusvalvonnan rooli Suomessa  
 
3.1 Suomessa yleensä 
 
Suomessa lähes kaikkien uudisrakennusten ja isompien korjausten toteuttaminen edellyttää 
rakennuslupaa. Rakennusvalvonnalle muodostuu siis luonnollinen kontakti rakentajiin jo ennen 
rakentamisen aloittamista. Tämä mahdollistaa perusvelvollisuuksien lisäksi 
rakennusvalvontaviranomaisen tärkeäksi kokemien asioiden esiin tuomisen ja vaikuttamisen koko 
rakentajakenttään. Voidaan syystäkin puhua eräänlaisesta momentumista. 
 
Rakennusvalvonnan velvollisuutena on huolehtia, että rakennukset suunnitellaan ja rakennetaan 
lain, asetusten ja asemakaavan mukaan, hyvää rakennustapaa noudattaen. Erittäin suositeltavaa on 
myös, että rakennusvalvonta auttaa ja opastaa rakennusten tekemisessä mahdollisimman 
energiatehokkaiksi ja elinkaareltaan pitkiksi. Monien kuntien rakennusvalvonnassa on kuitenkin 
resurssipulaa, jolloin aika kuluu perusvelvoitteiden täyttämisessä. 
 
3.2 Rakennusvalvonnan rooli Oulussa – Oulun malli 
 
Oulun rakennusvalvonta pyrkii käyttämään em. momentum-vaihetta tehokkaasti ja tavoitteena on: 

• tuottaa mitattavaa lisäarvoa rakennushankkeille, asiakkaille ja Oulun kaupungille 
• auttaa ja palvella kuntalaisia rakennusasioissa 
• uskaltaa neuvoa ja ottaa kantaa asioihin (nykyisen tiedon/kokemuksen perusteella) 
• olla yhteistyöhaluinen ja -hakuinen 
• mennä julkisuuteen ja hyödyntää julkista mediaa (tiedotus, mainonta yms.) 
• tehdä tavoitteellista kehitystyötä yhdessä rakennuttajien, suunnittelijoiden ja 

ammattirakentajien kanssa 
• verkottua kattavasti paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten alan toimijoiden 

kanssa 
• olla pelkäämättä työnsä jonkin osa-alueen avaamista ulkopuolisille (esim. 

katselmukset) 
 
Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on ollut painopistealueena Oulussa yli viisi 
vuotta. Ilmanpitävyyden parantaminen on hyvin tärkeä osa-alue silloin, kun rakennusten 
energiatehokkuutta edistetään kohtuullisilla kustannuksilla. Samalla kosteusriskien määrä 
vähenee, sisäilmaston laatu paranee ja viihtyisyys lisääntyy. 
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4. Tiiviyden parantamisen työkaluja Oulussa  
 
4.1 Yleistä työkaluista 
 
Kaikkeen tekemiseen tarvitaan jotain ”kättä pitempää”. Oulussa on kehitetty työkaluja myös 
rakennusten ilmatiiviyden parantamiseen. Eräänlaisena työkaluna voitaneen pitää myös varsin 
mittavaa koulutusta pienrakentajille ja heidän palkkaamilleen ammattilaisille sekä 
ammattirakentajille ja heidän käyttämilleen ammattilaisille. Viimeisten 12 vuoden aikana Oulun 
rakennusvalvonta on järjestänyt yhteistyössä paikallisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten 
yhteistyökumppaneiden kanssa laaja-alaista koulutusta yli 12 500 henkilökoulutuspäivän verran. 
Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat olleet Oulun seudun ammattikorkeakoulu (OAMK) ja 
VTT. Näissä koulutuksissa tiiviyden tai vaipan ilmanpitävyyden parantaminen on ollut yhtenä 
keskeisenä aiheena. 
 
4.2 Tärkeimpiä työkaluja 
 

• Sivusto Internetissä: http://www.ouka.fi/oulu/rakennusvalvonta/ [7] 
• Interaktiivinen ohjelma Internetissä, www.pientalonlaatu.fi [8] (Suomen 

Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n palkinto vuonna 2006, 1. sija) 
• Laatukortit: http://www.ouka.fi/oulu/pientalorakentaminen/laatukortit [9] 

 

  
Kuva 1.  Tiiviyskortti, sivut 1 ja 2 [9]. 
 
Tiiviyskorttia on käytetty tiiviystavoitteen asettelussa, ja siinä esitetyillä ehdoilla toteutettu 
menettely on katsottu riittäväksi todentamiseksi ilmanvuotolukuun n50 = 2 1/h saakka (kuva 1). 
Tätä parempi (pienempi) ilmanvuotoluku on todettava joko RT 80-10974 -ohjeen [2] mukaisella 
menettelyllä tai mittaamalla. Oulussa vaaditaan tiiviyskortti täydennettyine tietoineen liitettäväksi 
energiaselvitykseen ja se on myös päivitettävä energiaselvityksen päivityksen yhteydessä. Kun 
vaipan ilmanpitävyyden yksikkö Suomessa on 1.7.2012 vaihtunut tilavuuden suhteen annetusta 
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vaipan pinta-alan mukaiseen arvoon (n50 → q50), joudutaan myös tiiviyskorttiin tekemään 
vastaavat päivitykset. 1-kerroksisissa pientaloissa lukuarvot säilyvät suurin piirtein samoina, 1½- 
ja 2-kerroksissa pientaloissa arvot saattavat poiketa toisistaan ja useampikerroksisissa 
rakennuksissa poikkeama voi olla erittäin merkittävä. 
 
Ilmanpitävyys on otettu huomioon myös ammatillisessa koulutuksessa: Oulun Ammattioppilaitos 
käyttää säännöllisesti aikuisopetuksessaan lämpökameraa ja tiiviysmittausta työkohteidensa 
laadunvarmistukseen. 
 
5. Tiiviyden parantamisen tuloksia Oulussa 
 
5.1 Tiiviyden kehitys 
 
Oulun alueella vaipan ilmanpitävyys on nykyään noin neljä kertaa parempi kuin se oli ennen 
tiiviystyön aloittamista 8 vuotta sitten (vaihteluvälit n50: 3 – 6 → 0,4 – 1,9) ja ylittää myös 
kansallisen keskiarvon. Yksistään tiiviyden parantaminen on nostanut rakennusten 
energiatehokkuutta 20 – 25 %, hyvin kohtuullisilla kustannuksilla. Kustannuksia syntyy 
materiaaleista (mm. teipit, kitit, laipat) ja uusien työtapojen opettelusta. Kuitenkin keskeistä on 
asennemuutos: jo pelkkä tietoisuus siitä, että kohde tullaan mittaamaan, parantaa yleensä tuloksia. 
 
5.2 Tiiviyden/ilmanpitävyyden mittauksen haasteita 
 
Omakotitalojen ilmanpitävyyden parantuessa tasolle n50 = 0,5 – 1,0 1/h havaittiin, että eri 
valmistajien laitteet antoivat toisistaan suuresti poikkeavia tuloksia sekä kenttämittauksissa 
keväällä 2009 että VTT:n testauslaboratoriossa (testausseloste 8.5.2009) [10]. Kun selvitettiin 
laitteiden valmistajilta alkuperäisiä mittausalueen raja-arvoja, havaittiin, että yhden Suomessa 
hyvin yleisesti käytössä olleen laitteen ilmamäärän alaraja oli niin korkealla, että se ei 
soveltunutkaan Suomessa pienten tiiviiden talojen mittauksiin. Pienillä ilmamäärillä laite antoi 
liian hyviä tuloksia sekä kenttämittauksissa että laboratoriossa; poikkeama oli suurimmillaan noin 
0,5 1/h.  
 
Tulevina vuosina kiinnitetään yhä enemmän huomiota rakennusten tilankäytön tehokkuuteen. 
Tällöin osa pientaloista rakennetaan nykyistä pienemmiksi ja suhteellisen tiiviiksi. On tärkeää, 
että jatkossa tiiviysmittauskalustolla pystytään mittaamaan nykyistä pienempiä ilmamääriä 
luotettavasti. 
 
5.3 Ilmanpitävyys/tiiviystaso Oulun seudulla vuonna 2012 – 2013 
 
Merkittävä osa talovalmistajista mittauttaa kaiken tuotantonsa. Pienten paikallisten yritysten 
tuotteet edustavat parhaimpia arvoja (n50=0,5 – 1,0 1/h). Hyvän tiiviyden saavuttaminen on heillä 
helpompaa kuin isommilla, koko valtakunnan alueella toimivilla yrityksillä. Isojen yritysten 
haasteena on ilmeisesti tasalaatuisen työn saavuttaminen työmaaorganisaation kaikissa 
yksiköissä. Pienempää ja tiiviimpää suunnittelija- ja toteuttajatiimiä on ilmeisesti helpompi 
motivoida ja sitouttaa yhteisten tiiviystavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Perinteinen ajatusmalli, että tietystä materiaalista tehty talo olisi automaattisesti tiivis ja toisesta 
materiaalista tehty vähemmän tiivis, ei näytä pitävän paikkaansa. Ohjeen RT 80-10974 [2] 
mukainen laskutapa kannustaa hyvään ja tasalaatuiseen tuotantoon, -suuri hajonta kumpaan 
suuntaan tahansa heikentää tulosta voimakkaasti. 
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Kuva 3. Näkymä tiiviystilastosta 19.10.2012 [9]. 
 
6. Kohde 1: Omakotitalo L Kempeleen Ekokorttelissa 
 
6.1 Kohteen yleiskuvaus 
 
Talo sijaitsee Pohjois-Suomessa noin 15 km Oulusta etelään niin kutsutussa Kempeleen 
Ekokorttelissa (kuva 5). Kortteliin kuuluu kymmenen matalaenergiatasoista omakotitaloa ja CHP-
rakennus, jossa tuotetaan hakkeen polttoon ja kaasutukseen perustuen kaikki lämpö ja sähkö 
korttelin taloihin. Ekokortteli voitti vuonna 2010 Suomen Rakennusinsinöörien liiton (RIL) 
1. palkinnon [11]. 
 

 
Kuva 5. Talo L. 
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6.2 Talo L:n rakenteet 
 
Talo L on kaksikerroksinen ja siinä on betonirakenteinen vaippa: 

• seinät Sandwich-elementti, yläpohja ontelolaatta, alapohja maanvarainen teräsbetonilaatta 
• laajuus 347 brm2, lämmin ilmatilavuus 897 m3 
• ET-luku 115 kWh/brm2/vuosi, Energialuokka A (2010) 

 
6.3 Kuinka Talo L:n hyvä ilmanpitävyys on saavutettu 
  
Rakentajalla, talon omistajalla on vankka, yli 25 vuoden kokemus sekä rakenteiden 
suunnittelusta, että toteutuksesta. Tähän kokemukseen perustuen rakentaja on suunnitellut ja 
myöskin tehnyt itse tärkeimmät tiiviyteen vaikuttavat yksityiskohdat: 

• lattian ja ulkoseinän liitos on tiivistetty umpisoluisella nauhalla ja kestoelastisella massalla 
• lähes kaikki putkistot ja kanavistot sijaitsevat vaipan ilmasulun sisäpuolella 
• kaikki vaipan lävistykset (joitakin putkia ja sähkökaapeleita) on tiivistetty kestoelastisella 

massalla 
• kaikki ikkunoiden ja ovikarmien liitokset ulkoseiniin on tiivistetty polyuretaanilla ja kesto-

elastisella massalla (pelkkä polyuretaanivaahdolla tehty tiivistys päästää ilmaa läpi) 
• kaikki avattavien ikkunoiden saranat on säädetty työmaalla asennuksen jälkeen 

(tehdasasennuksena tiivisteet eivät olleet ilmatiiviitä) 
• tehtiin ilmanpitävyyden esimittaus ja kriittisten kohtien korjaus sen jälkeen (esimittauksen 

tulos n50 oli 0,1 1/h) 
 

6.4 Talo L:n ilmanpitävyyden mittaus 
 
Koska esimittaus näytti erittäin hyvää tulosta, varsinainen mittaus päätettiin tehdä useammalla 
kuin yhdellä mittaajalla ja mittauslaitteella. Lopullinen mittaus suoritettiin neljällä kalibroidulla 
Blower Door -painekoelaitteistolla ja kolmen kokeneen mittaajan tekemänä. Tulos pysyi kaikissa 
mittauksissa lähes samana, n50 = 0,08 1/h (0,07 – 0,08). Suhteellisen suuresta ilmatilavuudesta 
huolimatta ilmavuodot ja ilmamäärät jäivät niin vähäisiksi, että mittalaitteen automatiikka ei 
riittänyt. Säädöt jouduttiin lopulta tekemään manuaalisesti. Testien lopussa havaittiin myös, että 
itse mittalaitteen asennuksessa oli pieniä ilmavuotoja.  
 
6.5 Talo L, tulosten arviointi 
 
Hyvä tulos on seurausta hyvästä suunnittelusta ja jokaisen yksityiskohdan erittäin huolellisesta 
toteutuksesta. Se osoittaa, että jopa yli seitsemän kertaa kansainvälisen passiivitalon raja-arvoa 
n50=0,6 1/h parempi tiiviys on mahdollista saavuttaa. Näin hyvä tiiviys tuo haasteita talon 
käytölle. Näihin haasteisiin on tässä kohteessa vastattu kehittämällä ilmanvaihdon säätöä siten, 
että painesuhteet ulko- ja sisätilan välillä pystyttäisiin pitämään mahdollisimman vakiona eri 
käyttötilanteissa. Kehitystyö tältä osin ei ole vielä loppuun saatettu. Hyvän ilmanpitävyyden 
saavuttamista eivät ole estäneet esimerkiksi kohteen hyvin persoonalliset arkkitehtooniset 
ratkaisut tai isot liukuovet (kuva 6). 
 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 355



 
Kuva 6.  Liukuikkuna/-ovi olohuoneessa 
 
7. Kohde 2: 4 omakotitaloa EEQ-korttelissa Oulun Ritaharjussa. 
 
7.1 Kuvaus kohteesta ja tiiviyden toteutumisesta omakotitaloissa 
 
Pientalot sijaitsevat EU-Interreg Nord IVA- rahoitteisen projektin puitteissa rakennetussa 
Energiakorttelissa Oulun Ritaharjussa. Kaksi taloista on puurankarakenteisia, yksi 
kivirakenteinen ja yksi massiivihirsirakenteinen. Taloissa on Suomen oloihin nähden hyvin 
kattava eri rakenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden ja energian tuoton sekä käytön mittaus, 
joiden tiedot menevät reaaliaikaisesti palvelimelle seurattaviksi ja analysoitaviksi. Talojen 
rakentamisvaihetta on seurattu tiiviisti lähes vuoden ajan ja Krista Niemi on tehnyt seurannasta 
Oulun seudun ammattikorkeakouluun opinnäytetyön ”Työmaatoteutuksen laatu 
energiatehokkaassa pientalorakentamisessa” [12]. Opinäytetyössä on yhtenä merkittävänä osana 
ollut rakennuksen ilmatiiviyden laadukkaan toteuttamisen seuranta työmaalla. Toisena merkittävä 
osa-alueena oli rakennustyömaan kosteuden hallinta, jonka onnistuminen on energiatehokkaassa 
rakentamisessa avainasemassa. Tiiviystavoite kaikilla Energiakortteliin rakennettavilla 
rakennuksilla oli n50 ≤ 0,6 1/h. 
 
Tämän testikohteen taloissa työmaahenkilöstö onnistui toteuttamaan rakennustyöt tiiviyden 
suhteen hyvin, ja kolme valmista taloa onkin yltänyt tiiviystavoitteeseen. Yhtä taloa ei ole vielä 
mitattu täysin valmiina, mutta on odotettavaa, että sekin saavuttaa tavoitearvon. Huomionarvoista 
on myös se, että ennakkoluuloista poiketen esim. massiivihirsirakennuksen tiiviys oli samaa 
luokkaa muiden rakennusten kanssa ja saavutti asetetun tiiviystavoitteen. 
 
8. Yhteenveto 
 
Merkittävästi aiempaa parempi ilmanpitävyys on mahdollista saavuttaa systemaattisella työllä, ei 
ainoastaan pilottikohteissa, vaan myös kaikissa uusissa rakennuksissa. Keskeistä on tehdä 
etukäteen riittävän yksityiskohtainen suunnittelu jo ennen työmaavaihetta. Rakennuttajien on 
tiedostettava ja asetettava tiiviyden tavoitteet. Suunnittelijoiden, vastaavien työnjohtajien, 
työmaan ”nokkamiesten” sekä työntekijöiden koulutus on välttämätöntä: ei pelkästään oikeiden 
työtapojen löytämiseksi, vaan myös siksi, että asetettujen tiiviystavoitteiden syyt ja seuraukset 
ymmärretään. Eri tahojen on oltava perillä tiiviyden tavoitteista ja myös toimittava niiden 
edellyttämällä tavalla. 
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Detaljit eivät saa olla liian monimutkaisia ja vaikeita toteuttaa, ja useita erilaisia yksityiskohtia 
samassa kohteessa tulee välttää. Vuotopaikkojen havaitsemiseksi ja korjaamiseksi tarvitaan 
ilmanpitävyyden mittaus ja samanaikainen lämpökamerakuvaus normaali- ja alipaineessa. Jo 
pelkästään tietoisuus tulevasta mittauksesta voi vaikuttaa merkittävästi saataviin tuloksiin. Oulun 
asuntomessuilla vuonna 2005 saatuun kokemukseen perustuen on havaittu, että ilmanpitävyys voi 
parantua neljästä kahteen (q50 tai n50). Rakennettaessa passiivitasoisia taloja on entistäkin 
tärkeämpää pystyä rakentamaan talot riittävän tiiviiksi. Kokemus on osoittanut tämän olevan 
mahdollista. Osa urakoitsijoista mittaa koko tuotantonsa ja rakentaa kaikki talonsa tasolle 
n50/q50 ≤ 0,6 – 1,0 1/h. 
 
Tiiviys ei ole itse tarkoitus, vaan ilmanpitävyyden parantamisella parannetaan myös 
energiataloutta ja sisäolosuhteita. Tiiviyden parantaminen asettaa kuitenkin 
ilmanvaihtojärjestelmän asianmukaiselle toimivuudelle suuret vaatimukset. Rakennusta täytyy 
tarkastella kokonaisuutena; toimivuus on rakennuksen vaipan, taloteknisten järjestelmien, 
olosuhteiden ja käytön muodostama kokonaisuus, jossa jokaisen osan täytyy toimia suunnitellulla 
tavalla. Julkisessa keskustelussa vedetään usein esiin ”pullotalot” negatiivisena ilmiönä. Tämän 
vuoksi onkin painotettava ilmanvaihtojärjestelmän toimivuutta, johon kuuluu myös säännöllinen 
kanaviston puhdistus ja suodattimien vaihto sekä ilmamäärien ja painesuhteiden hallinta. 
 
Ammattioppilaitoksissa on jo otettu käyttöön rakennusvaiheen aikaisia 
laadunvalvontamenetelmiä. Myös isot ja osittain pienemmät rakennusyritykset ovat lisänneet 
toimivuuden varmistusmenetelmiä, mm. tiiviysmittauksia. Tärkeintä olisi saada kartoitettua jo 
suunnitteluvaiheessa ilmanpitävyyden riskitekijät, tuoda työmaalle riittävän yksityiskohtaiset 
suunnitelmat ja myös valvoa niiden toteuttamista. Tässä yksittäisten työntekijöiden ja työmaan 
johdon ammattitaidolla/asenteilla on erittäin ratkaiseva merkitys. 
 
Ilmanpitävyyden muutos esimerkiksi arvosta 1,0 1/h arvoon 0,1 1/h ei sinänsä enää merkittävästi 
vähennä energiankulutusta, vaan esimerkiksi sisälämpötilaa laskemalla voidaan saavuttaa 
suurempia säästöjä. Ilmanpitävyyden merkitystä tarkasteltaessa täytyy ottaa myös huomioon 
ulkovaipan ulkopuolisten rakenteiden toimivuus ja tuulensuojauksen asianmukainen toiminta. 
 
Edelleenkin on olemassa tiettyjä haasteita, joille on syytä pyrkiä löytämään toimivat ratkaisut 
mahdollisimman pian: 
 
Uudisrakennukset: 

• Taloautomaatio pitäisi suunnitella ja tehdä niin toimivaksi, että tulisijan, liesituulettimen ja 
keskuspölyimurin käyttäminen vähintään kukin erikseen on mahdollista. Varsinkin 
liesituulettimen käytön ajaksi voi ulko-oveen syntyä nk. ”lapsilukko” ja tulisijan 
savupiipusta voi tulla korvausilmahormi. 

• Tulisijan korvausilman saanti on suunniteltava riittäväksi siten, että tulisija toimii 
moitteettomasti ja asuintilojen viihtyvyys säilyy –  pelkkä ”reikä seinässä” voi turvata 
riittävän korvausilman, mutta asumisviihtyvyys menetetään tulisijan käytön ajaksi. 

• Joissakin osissa Suomea ei ole vielä riittävästi ammattitaitoisia tiiviysmittaajia. 
• Jos ulospuhalletun poistoilman määrä on esimerkiksi 100 l/s, sisään puhallettavan ilman 

määrässä tulisi ottaa huomioon rakennuksen tiiviys (varsinkin erittäin tiiviissä 
rakennuksessa) ja säätää IV-laitteisto sen mukaisesti. Osataanko rakennuksen tiiviys ottaa 
IV-laitteen säädöissä huomioon? 
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• Jos kyseessä on erittäin ilmatiivis talo ja ilmanvaihtokone jostain syystä pysähtyy, 
tarvittaisiinko jossain tapauksissa hiilidioksidihälytin (erityisesti, jos kyseessä on 
huonekohtainen tulo- ja poistoilmanvaihto ja huoneiden äänieristetyt, hyvin tiivistetyt ovet 
pidetään yöllä suljettuina)? 

• Esimerkiksi kerrostalojen huoneistokohtaisessa ilmanvaihdossa pakkasolosuhteissa 
tuloilmavirtausta katkotaan lämmön talteenoton jäätymisen estämiseksi, jolloin syntyy 
paine-eropiikki. 

 
Olemassa olevat rakennukset: 

• Ilmanpitävyyden mittaaminen ja siihen yhdistetty lämpökuvaus normaalitilanteessa ja 
alipaineessa olisi usein tärkeä lähtötieto korjaustoimenpiteitä suunniteltaessa. 

• Esimerkiksi yläpohjan lisäeristäminen saattaa lisätä kosteusriskejä, mikäli yläpohjassa on 
merkittäviä ilmavuotoja. Pelkästään lämmöneristyksen lisäämisellä ei tällöin saavuteta 
tavoiteltua energiansäästöä, vaan myös tiiviys tulee huomioida korjauksessa. 

• Yksistään tiiviyden parantaminen on hyvä keino parantaa energiataloutta. Samalla on 
kuitenkin huolehdittava ilmanvaihdon korvausilman riittävästä saannista hallitusti.  

• Jos tiiviyden parantaminen aiheuttaa korvausilman imemisen ”väkisin” rakenteiden läpi, 
voivat sisäilmaolosuhteet heikentyä merkittävästi. 
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Asuntokohtainen ilmatiiviys uusissa kerrostaloissa 
 
Jani Heikari 

Insinööritoimisto Entec Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Rakenteiden ilmatiiviyteen on viime vuosina kiinnitetty entistä enemmän huomiota. 
Kerrostalojen osalta on tutkittu sekä koko rakennuksen ulkovaipan ilmatiiviyttä että 
asuntokohtaista tiiviyttä. Tutkimuksissa tehdyt mittaukset osoittavat, että kerrostalojen 
asuntokohtainen ilmatiiviys on erittäin hyvällä tasolla uudisrakennuksissa. Mitattujen 233 
asunnon keskimääräinen n50-luku oli 0,90 1/h ja q50-luku 0,70 m3/(h m2). Mittausten mediaanit 
olivat n50-luvulle 0,76 1/h ja q50-luvulle 0,59 m3/(h m2). 
 
1. Johdanto  
 
Ilmatiiviysmittauksilla pyritään lähtökohtaisesti toteamaan rakennuksen ulkovaipan 
ilmanpitävyys. Kerrostaloasunnoissa huomiota tulisi kiinnittää myös asuntokohtaiseen 
ilmanpitävyyteen, sillä asunnot toimivat omina ilmanvaihdollisina osastoinaan. Huoneistojen 
välisten seinien ja välipohjien ilmatiiviydellä on tärkeä vaikutus rakenteiden äänitekniikkaan, 
asuntojen painesuhteisiin, paloturvallisuuteen sekä hajujen ja epäpuhtauksien kulkeutumiseen 
asunnosta toiseen, [1], [2]. 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää uusien kerrostaloasuntojen asuntokohtaisen 
ilmatiiviyden arvoja rakenteilla olevista kohteista. Mittauksia suoritettiin yhteensä 233 rakenteilla 
olevasta asunnosta vuosien 2010 ja 2013 välillä Etelä-Suomessa. Tutkimus on osa 
rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen lopputyötä ja mittaustulokset esitellään tarkemmin 
lopputyöraportissa sen valmistuttua. 
 
Ilmanvuotoluvun mittaaminen on yleistynyt kerrostalokohteissa ja uusissa kohteissa se tehdään 
lähes poikkeuksetta. Rakentamismääräyskokoelma mahdollistaa tiiviysmittauksen suorittamisen 
kerrostaloista joko koko rakennuksen mittauksena tai asuntokohtaisena mittauksena. Vuoden 
2012 heinäkuussa voimaan tulleen rakentamismääräyskokoelman D3:n mukaan ilmanpitävyys 
voidaan osoittaa mittaamalla vähintään 20 % huoneistoista. Jos ilmanpitävyyttä ei osoiteta 
mittaamalla tai muulla menettelyllä, rakennusvaipan ilmanvuotolukuna käytetään arvoa q50 = 
4 m3/(h m2). Aiemmin Suomessa ilmavuotolukuna on käytetty n50-arvoa, jolloin vuotoilman 
määrä on suhteutettu kohteen ilmatilavuuteen (yksikkö 1/h). Uusien rakentamismääräyksien 
myötä on siirrytty käyttämään q50-lukua, jolloin vuotoilman määrä suhteutetaan rakennuksen 
vaipan alaan (yksikkö m3/(h m2)). Tässä tutkimuksessa on esitetty asunnoista molemmat tulokset. 
 
2. Uusien kerrostaloasuntojen asuntokohtainen ilmatiiviys 
 
2.1 Tutkitut kohteet 
 
Mittauksia suoritettiin vuosien 2010 – 2013 välillä yhteensä 233 asunnosta. Kohteet olivat usean 
eri rakennusliikkeen toteuttamia ja joukossa oli sekä urakkakohteita että myyntiin toteutettuja RS-
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kohteita. Kohteiden rakenteet oli pääosin toteutettu normaaleilla liitosdetaljeilla 
(ilmanpitävyyteen ei ollut kiinnitetty erityishuomiota detaljisuunnittelun osalta). 
 
Tutkitut asunnot olivat rungoltaan betonielementtirakenteisia. Ei-kantavat ulkoseinät olivat 45 
asunnossa puurakenteisia ja 188 asunnossa betonirakenteisia. Välipohjat olivat pääosin 
ontelolaattarakenteisia. Kohteissa suoritettujen tutkimusten ajankohta osui hankkeen 
luovutusvaiheeseen, jolloin asunnot olivat käytännössä valmiita. Aikaisemmassa 
rakennusvaiheessa tehtyjä mittaustuloksia ei ole sisällytetty tutkimustuloksiin. Mitatut asunnot 
ovat pääosin nurkkahuoneistoja, joissa on eniten ulkovaippapinta-alaa. 
 
Mittaukset suoritettiin Minneapolis Blower Door -laitteistolla. Ilmanvuotoluku määritettiin 
standardin SFS-EN 13829 mukaisella tavalla mittausmenetelmällä B (rakennuksen vaipan 
testaus) siten, että rakennuksen tarkoitukselliset ilmanvaihtoa varten tehdyt aukot suljettiin 
tiiviisti. Ilman tilavuusvirrat määritettiin 10 Pa:n porrastuksella 30 Pa:sta 70 Pa:iin. Mittaus 
suoritettiin jokaisesta asunnosta sekä ali- että ylipaineisena ja tutkimuksessa esitetyt 
ilmanvuotoluvut ovat näiden mittausten keskiarvoja. 
 
2.2 Tulokset asunnoista, jotka ovat täysin betonirakenteisia 
 
Täysin betonirakenteisia asuntoja tutkimuksessa oli yhteensä 188. Asuntokohtaisten 
mittaustulosten jakauma n50-luvun osalta oli välillä 0,22 1/h ja 5,92 1/h. q50-luvun osalta jakauma 
oli vastaavasti välillä 0,17 m3/(h m2) ja 4,64 m3/(h m2). Mittausten tuloksia on esitetty kuvissa 1 
ja 2. 
 

 
Kuva 1. Täysin betonirakenteisten asuinkerrostalohuoneistojen n50-lukujen mittaustulokset 
(n = 188 kpl). 
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Kuva 2. Täysin betonirakenteisten asuinkerrostalohuoneistojen q50-lukujen mittaustulokset 
(n = 188 kpl). 
 
Täysin betonirakenteisten asuntojen mittausten keskiarvoksi saatiin n50-luvun osalta 0,89 1/h ja 
q50-luvun osalta 0,70 m3/(h m2). Mittaustuloksissa voidaan havaita yksittäisiä korkeita piikkejä. 
Esimerkiksi yli 3,0 1/h n50-luvun saaneet asunnot olivat kaikki samassa kohteessa, jossa oli 
järjestelmällisesti ongelmia LVI-tekniikan läpivientien tiivistyksessä välipohjan osalta. Näin 
pienessä otannassa näillä yksittäisillä mittaustuloksilla on merkittävä vaikutus keskiarvoon. 
 
Tärkeimmät mittausarvot on esitetty taulukossa 1. 
 
Taulukko 1. Täysin betonirakenteisten asuntojen tärkeimmät tulokset. 
Tulos n50-luku (1/h) q50-luku (m3/(h m2)) 
Keskiarvo 0,89 0,70 
Mediaani 0,72 0,58 
Keskihajonta 0,65 0,51 
Paras tulos 0,22 0,17 
Huonoin tulos 5,92 4,64 

 
2.3 Tulokset asunnoista, joissa ei-kantavat ulkoseinät ovat puurakenteisia 
 
Puurakenteisilla ei-kantavilla ulkoseinillä toteutettuja asuntoja oli tutkimuksessa mukana 45 kpl. 
Mittaustulosten jakauma oli n50-luvun osalta 0,41 – 2,19 1/h ja q50-luvun osalta 0,32 – 1,91 m3/(h 
m2). Mittausten tuloksia on esitetty kuvissa 3 ja 4. 
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Kuva 3. n50-lukujen mittaustulokset kerrostaloasunnoista, joissa ei-kantavat ulkoseinät olivat 
puurakenteisia (n = 45kpl). 
 

 
Kuva 4. q50-lukujen mittaustulokset kerrostaloasunnoista, joissa ei-kantavat ulkoseinät olivat 
puurakenteisia (n = 45kpl). 
 
Mittausten keskiarvoksi saatiin n50-luvun osalta 0,93 1/h ja q50-luvun osalta 0,73 m3/(h m2). 
Tärkeimmät mittaustulokset on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Tärkeimmät mittaustulokset kerrostaloasunnoista, joissa ei-kantavat ulkoseinät olivat 
puurakenteisia. 
Tulos n50-luku (1/h) q50-luku (m3/(h m2)) 
Keskiarvo 0,93 0,73 
Mediaani 0,94 0,73 
Keskihajonta 0,44 0,35 
Paras tulos 0,41 0,32 
Huonoin tulos 2,19 1,91 

 
2.4 Tulokset kaikista mitatuista asunnoista 
 
Kaikkiaan mitattuja kohteita oli 233 kpl. Mittausten keskiarvoksi saatiin n50-luvun osalta 0,90 1/h 
ja q50-luvun osalta 0,70 m3/(h m2). Mittausten tulokset on esitetty kuvissa 5 ja 6 sekä taulukossa 
3. 
 

 
Kuva 5. n50-lukujen mittaustulokset kaikista mitatuista kohteista (n = 233kpl). 
 

 
Kuva 6. q50-lukujen mittaustulokset kaikista mitatuista kohteista (n = 233kpl). 
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Taulukko 3. Tärkeimmät mittaustulokset. 
Tulos n50-luku (1/h) q50-luku (m3/(h m2)) 
Keskiarvo 0,90 0,70 
Mediaani 0,76 0,59 
Keskihajonta 0,62 0,49 
Paras tulos 0,22 0,17 
Huonoin tulos 5,92 4,64 

 
2.5 Havaitut vuotokohdat  
 
Vuotokohdat paikannettiin pääosassa tutkituista asunnoista lämpökameran ja merkkisavujen 
avulla. Ulkovaipan ilmavuotokohdat havaittiin hyvin vähäisiksi ja suurimmat ongelmat liittyivät 
asuntojen välisiin sisäisiin vuotoihin. Näillä ei ole juurikaan vaikutusta rakenteiden lämpö- tai 
kosteustekniseen toimintaan, mutta suuret sisäiset ilmavuodot voivat vaikuttaa rakenteiden 
äänieristävyyteen, painesuhteisiin, palotilanteisiin sekä esimerkiksi hajujen ja epäpuhtauksien 
kulkeutumiseen asunnosta toiseen [2]. Äänitekniikan kannalta asuntojen väliset ilmavuodot ovat 
erityisen ongelmallisia, sillä pienikin vuotokohta voi pilata rakenteen ilmaääneneristävyyden [3]. 
Sisäisiä vuotoja havaittiin eniten tekniikan tiivistämättömistä läpivienneistä välipohjasta ja 
väliseinistä. Myös ontelolaattojen kautta havaittiin monessa asunnossa vuotoja. Nämä tapahtuvat 
usein ontelolaattoihin porattujen vesireikien kautta (reiät jäävät auki alas laskettujen kattojen 
osalla, jossa ontelolaatan alapintaa ei tasoiteta). Pelkkä auki oleva vesireikä ei sellaisenaan ole 
ilmavuotokohta, mutta monesti esimerkiksi ontelolaatan päädyn valu ei ole täydellinen ja ontelon 
kautta syntyy vuotoreitti toiseen tilaan. 
 
Ulkovaipan vuotokohdat keskittyivät ikkunan ja seinärakenteen liitoskohtiin sekä ikkunan 
tiivistevuotoihin. Myös parvekeovien kynnyksen alustat olivat useassa asunnossa tiivistämättä. 
Rakenteiden liitoksissa havaittiin kokonaisuudessaan hyvin vähän ongelmakohtia. Esimerkiksi 
betonielementtien saumavaluissa havaittiin tutkimuksessa vain yksi yksittäinen suurempi 
ilmavuoto. Asuntokohtaisella ilmanvaihtokoneella varustetuissa huoneistoissa havaittiin jonkin 
verran raitisilmakanavan läpiviennin puutteellisesta tiivistyksestä johtuvia ilmavuotoja 
ulkoseinän osalla. Raitisilmakanava kulkee usein kipsilevykotelossa ja puutteellinen läpiviennin 
tiivistys aiheuttaa ulkoilman kulkeutumisen kipsilevykoteloon jäähdyttäen rakenteen pintoja. 
Tällainen tyypillinen ilmavuotokohta on esitetty kuvassa 7.  
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Kuva 7. Raitisilmakanavan läpivienti ulkoseinästä on epätiivis. Tämä aiheuttaa ilmavuotoa 
kipsilevykotelon sisään viilentäen sen pintoja. 
 
3. Yhteenveto 
 
Tutkimuksessa suoritettujen mittausten perusteella voidaan todeta, että uusien kerrostalojen 
asuntokohtainen ilmatiiviys on erittäin hyvällä tasolla. Tutkimuksessa mitattujen 233 asunnon 
n50-lukujen keskiarvo oli 0,92 1/h ja q50-lukujen 0,70 m3/(h m2). Mittausten keskiarvotulokset 
ovat merkittävästi parempia kuin rakentamismääräysten vaatimustaso tai energiaselvityksissä 
käytettävä vertailutaso. Havaitut ilmavuotokohdat ovat olleet pääosin hyvin pienimuotoisia ja 
tämän tutkimuksen perusteella pohjalta voidaan arvioida, että hyvän ilmatiiviyden saavuttaminen 
kerrostalorakentamisessa ei edellytä erityisiä suunnitteluratkaisuja. Työn huolellinen 
suorittaminen on tärkeämmässä asemassa ja työntekijöiden perehdyttämiseen tulisi panostaa, jotta 
yksittäisten suurten huolimattomuus- ja työvirheiden määrä pystytään karsimaan. 
 
Keskustelua herättää paljon se, tulisiko kerrostalojen tiiviysmittaus suorittaa asuntokohtaisesti vai 
koko rakennuksen mittauksena. Koko rakennuksen mittaus kerralla kuvaa paremmin ilmavuotoja 
rakennuksen ulkovaipan osalta, mutta asuntokohtainen mittaus on kerrostalossa monesti parempi 
lähtökohta kokonaisuutta ajatellen. Aiemmin n50-lukua käytettäessä asuntokohtaisten ja koko 
rakennuksen mittausten tulokset korreloivat hyvin keskenään (koko rakennuksen mittaukset 
yleisesti alle 1,0 1/h). Siirryttäessä q50-lukuun asia käy hankalammaksi. Tässä tutkimuksessa 
havaittiin asuntokohtaisten q50-lukujen olevan hyvin alhaisia (keskiarvo 0,70 m3/(h m2)). Koko 
rakennuksen mittauksissa q50-lukujen on havaittu olevan kuitenkin huomattavasti suurempia, 
monesti 1,5 – 2,0 m3/(h m2). Tämän vuoksi mittaukset voivat yhä suuremmassa määrin ohjautua 
asuntokohtaisiin mittauksiin, koska niiden kautta rakennukselle saadaan parempi ilmavuotoluku. 
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Perinteisten ikkunoiden tiivistysvaihtoehtojen tutkiminen 
ilmanpitävyysmittauksin 
 
Anu Aaltonen1, Pekka Saatsi2 ja Juha Vinha1 

1 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
2 Tampereen teknillinen yliopisto, Arkkitehtuurin laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Artikkelissa esitellään kenttämittausmenetelmä, jolla kartoitetaan ilmanpitävyysmittausten ja 
lämpökamerakuvausten avulla erilaisten tiivistystapojen vaikutusta perinteisen hirsitalon 
ikkunoiden ilmanpitävyyteen. 
 
Tutkittu menetelmä osoittautui käytännön toteutukseltaan toimivaksi ja tuloksiltaan riittävän 
tarkaksi. Nyt saatujen tutkimustulosten perusteella tullaan selvittämään, minkälaisia parannuksia 
perinteisen hirsirakennuksen ilmanpitävyyteen ja energiatehokkuuteen voidaan saavuttaa 
ikkunoiden tiivistystoimenpiteillä. 
 
1. Johdanto 
 
Esiteltävä ilmanpitävyystutkimus kuuluu osana arkkitehti SAFA Pekka Saatsin Tampereen 
teknillisen yliopiston Arkkitehtuurin laitoksella tekeillä olevaan väitöskirjatyöhön, jonka 
tavoitteena on mm. kehittää kustannuksiltaan edullisia ja samalla arkkitehtonisesti laadukkaita 
ratkaisuja perinteisen hirsitalon ikkuna- ja ulkoseinärakenteiden energiatehokkuuden 
parantamiseen. 
 
TTY:n Rakennustekniikan laitoksen rakennusfysiikan tutkimusryhmässä on tehty tutkimukseen 
liittyviä laboratorio- ja kenttäkokeita sekä laskennallista mallinnusta, joiden avulla arvioidaan 
erilaisten ikkuna- ja ulkoseinärakenteiden korjaustapojen vaikutuksia perinteisen hirsitalon 
lämpöenergiankulutukseen. Laboratoriokokeet käsittivät Calibrated Hot Box -menetelmään 
perustuvalla laitteistolla tehtyjä lämmönläpäisykokeita, joilla määritettiin korjaustoimenpiteiden 
vaikutuksia perinteisten ikkunoiden U-arvoon. Myös ilmatiiviyksiä mitattiin laboratorio-oloissa 
standardin SFS-EN 12114 mukaisella mittauslaitteistolla. 
 
Kenttäkokeissa tutkittiin tyypillisten perinteisten hirsitalojen ilmanpitävyyksiä neljässä eri 
koekohteessa. Tavanomaisen tiiviysmittauksen lisäksi painekokeen avulla tarkasteltiin myös 
ikkunoiden tiivistysvaihtoehtoja sekä kartoitettiin ilmavuotoja lämpökamerakuvausten avulla. 
 
2. Kokeiden toteutus 
 
2.1 Menetelmät 
 
Painekoemittaukset suoritettiin pääosin standardissa SFS EN 13829:2000 [1] esitetyn 
painekoemenetelmän mukaisesti ulko-oven tai mittaustilavuutta rajaavan oven aukkoon 
asennetulla tietokoneohjatulla painekoelaitteistolla (Minneapolis Blower Door Standard -
laitteisto, jossa DG-700-painemittari ja Tectite-ohjelma). 
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Ennen painekokeita rakennusten ilmanvaihtoa varten tarkoituksellisesti tehdyt läpiviennit, 
raitisilmaventtiilit, tulisijat ym. ilman kulkureitit suljettiin teippaamalla ja/tai muovittamalla. 
Teippausten pitävyys ja mahdolliset vuotokohdat tarkistettiin tutkimalla mitattava rakennus 
aistinvaraisesti 50 Pa vakioalipaineen vallitessa. Kaikki väliovet avattiin niissä tiloissa, jotka 
kuuluivat mitattavaan tilavuuteen. 
 

 
Kuva 1. Mittauslaitteisto ja tiiviiksi teipattu tulisija eräässä koekohteessa. 
 
Rakennusten ilmavuotokohtien havaitsemisessa käytettiin Flir ThermaCAM B2 -lämpökameraa.. 
Rakennusta kuvattiin aluksi normaaleissa paineoloissa tavanomaisen käyttötilanteen 
arvioimiseksi. Sen jälkeen rakennuksen sisä- ja ulkopuolen välille luotiin painekoelaitteiston 
avulla 50 Pa alipaine, jota pidetiin yllä 15 – 30 minuutin ajan ennen kuvauksia, jotta kylmä 
ilmavirta jäähdyttäisi rakenteiden mahdolliset ilmavuotokohdat tehokkaasti. Näin voitiin vertailla 
paineistettua ja paineistamatonta tilannetta sekä havaita ilmavuotokohdat paremmin. 
 
2.2 Menetelmien soveltaminen tutkimukseen 
 
Tutkimuksessa pyrittiin arvioimaan perinteisten hirsirakennusten tyypillisiä ilmavuotolukuja sekä 
erilaisten ikkunatiivistystapojen vaikutuksia ilmavuotomääriin. Kaikissa neljässä kohteessa 
tehtiin painekokeita niin, että ensin tehtiin perusmittaus ikkunoiden ollessa tiivistämättömiä ja 
sen jälkeen vertailumittauksia erilaisilla tiivistystavoilla. Kaikissa kohteissa tehtiin vähintään yksi 
vertailumittaus niin, että ikkunat oli tiivistetty maalarinteipillä, mikä vastaa tiivistystekniikaltaan 
ja ilmanpitävyydeltään perinteistä liimapaperitiivistystä. Yhdessä kohteessa tutkittiin lisäksi 
karmiraon tiivistämisen vaikutusta ja yhdessä kohteessa ikkunat tiivistettiin kumitiivisteellä. 
 
Kaikkien mittausten yhteydessä tehtiin myös ikkunoiden ja muiden mahdollisten rakenteiden 
lämpökamerakuvausta tyypillisten ilmavuotokohtien kartoittamiseksi ja tiivistämisen vaikutusten 
arvioimiseksi. 
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2.3 Koekohteet 
 
Tutkittavat kohteet olivat keskenään varsin erilaisia: peruskorjattu, asuinkäytössä oleva rakennus, 
kunnan entinen virastotalo, jossa pyrittiin ulkovaipan osalta minimikorjauksiin, täysin 
peruskorjattava ja laajennettava, työn alla oleva asuinrakennus sekä kesäkäytössä oleva 
peruskuntoinen asuinrakennus. Yhteistä kaikille oli kuitenkin selkeä, neliömäinen hirsikehikko 
runkoratkaisuna sekä perinteiset sisään-ulos aukeavat kaksinkertaiset ikkunat. 
 

 
Kuva 2. Yksi koekohteista, peruskorjattavana oleva asuinrakennus. 
 
Kohteet mitattiin niin, että mittaustilavuus rajattiin alkuperäiseen hirsikehikkoon tai osaan siitä; 
kuisteja, uudisrakennusosia tai muita kehikon ulkopuolisia osia ei otettu mukaan. Osassa kohteita 
meneillään olevat rakennustyöt rajoittivat mitattavia tiloja tai asettivat muita reunaehtoja. Esim. 
eräässä kohteessa rakenteilla olevasta yläpohjaeristyksestä puuttui vielä ilmansulkukerros, joten 
rakenteiden läpi virtaava ilmamäärä oli valtava ja mittauslaitteiston kapasiteetti venyi 
äärimmilleen mitattavan tilan pienestä koosta huolimatta. 
 
Eräässä kohteessa oli tarkoitus tehdä suunnitelmien mukaiset kaksi mittausversiota teippaamatto-
min ja teipatuin ikkunoin. Valmisteluvaiheessa huomattiin kuitenkin, että ikkunoiden karmiraot 
olivat varsin merkittävä ilmavuotoreitti. Tutkimukseen päätettiin siksi ottaa mukaan kolmas 
mittausversio, jossa sekä ikkunat että karmiraot tiivistettiin teippaamalla. 
 
Neljästä kohteesta kolmessa toteutettiin kaksi erillistä mittauskertaa, joiden välillä oli tapahtunut 
erilaisia muutoksia mm. ikkunoiden tiivistyksissä (kumitiivisteet lisätty tiivistämättömiin 
ikkunoihin), karmirakojen tiivistyksissä (ensimmäisen kerran väliaikaiset teippaustiivistykset oli 
toisella kerralla korvattu lopulliseksi jäävällä rakennuspahvisuikaleella) ja mittaustilavuudessa 
(rakennustöiden edistyessä mittaustilavuutta voitiin suurentaa). Kaikkien muutosten vaikutus 
pystyttiin kuitenkin todentamaan mittauksissa ja näin tulokset ovat vertailukelpoisia. 
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3. Tulokset 
 
3.1 Painekokeet 
 
Ilmavuotoluvun lopullinen arvo ilmoitetaan tavallisesti ali- ja ylipainekokeen keskiarvotuloksena. 
Painekoemenetelmällä saadun lopullisen tuloksen tarkkuuden on arvioitu olevan ± 10 % [2] tai 
tavallisesti < ± 15 % [1]. 
 
Tulosten laskennassa käytettiin arvoja, jotka kuvaavat rakennuksen ulkovaipan tai mittaustila-
vuutta rajaavan ilmanpitävän, lämpöä eristävän rakenneosan sisätilavuutta [m3] sekä rajaavien 
rakenneosien vaipan alaa [m2]. Sisätilavuutta laskettaessa on otettu mukaan väliseinien osuus*, 
mutta ei välipohjia. 
* Laskentatapa poikkeaa tältä osin standardista SFS EN 13829:2000, mutta kuvaa paremmin tutkittavan rakennuksen 
sisätilavuutta. 
 
Taulukossa 1 on esitetty yhteenveto mittausversioista kohteittain. 
 
Taulukko 1. Kohteissa tehdyt mittaukset. 
Kohde Mittausversio 
  
Kohde A ikkunat teippaamatta 

ikkunat teipattu 
Kohde B, 1. mittaus ikkunat teippaamatta, karmiraot teippaamatta 

ikkunat teipattu, karmiraot teippaamatta 
ikkunat ja karmiraot teipattu 

Kohde B, toinen mittaus ikkunat teippaamatta, karmiraot paperoitu 
ikkunat teipattu, karmiraot paperoitu 

Kohde C, 1. mittaus ikkunat teippaamatta 
ikkunat teipattu 

Kohde C, 2. mittaus ikkunat teippaamatta, YP ilmansulkupaperi 
ikkunat teipattu, YP ilmansulkupaperi 

Kohde D (kahden 
mitttauskerran tulokset 
yhdistetty) 

ikkunat teippaamatta 
ikkunoissa kumitiiviste 
ikkunat teipattu 

 
Tiivistystoimenpiteistä pyrittiin saamaan myös mittauskohteista riippumatonta, yleistä tietoa, 
joten kustakin kohteesta mitattiin tiivistettyjen ikkunarakojen juoksumetrit. Näin voidaan arvioida 
ilmanpitävyyden paranemista jakamalla kunkin kohteen absoluuttinen muutos juoksumetreillä, 
jolloin saadaan tiivistystavan muutosvaikutus yksikköä kohti. 
 
Tulokset tullaan esittämään arkkitehti SAFA Pekka Saatsin myöhemmin julkaistavassa 
väitöskirjassa. Niistä voidaan kuitenkin tässä vaiheessa todeta, että valittu tutkimusmenetelmä 
osoittautui toimivaksi ja toi selvällä ja suhteellisen luotettavalla tavalla esiin ikkunoiden 
tiivistystapojen erot. Mittaustulosten tarkkuus on tosin aiemmin mainittua 10 – 15 %:a huonompi, 
kun kyseessä ovat vanhat rakennukset, joissa mittaustulokseen vaikuttavia muuttujia on runsaasti. 
Vaihtelusta huolimatta eri kohteiden ja mittausvariaatioiden tulokset olivat hyvin linjassa 
toistensa kanssa ja havaittujen poikkeamien syyt pystyttiin jäljittämään rakennuksen 
ominaisuuksiin tai itse mittaustilanteeseen. 
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3.2 Lämpökamerakuvaukset 
 
Lämpökamerakuvista esitetään tässä esimerkinomaisesti joitakin tapauksia, jotka kuvaavat 
tutkittuja ilmiöitä hyvin ja tyypillisesti. Kuva-aineisto kokonaisuudessaan käsittää kunkin kohteen 
kaikki ikkunat ja niiden tiivistysvaihtoehdot sekä ulkovaipan rakennusosien liitokset ja muut 
havaitut ilmavuotokohdat. 
 
Kuvaryhmissä esitetään kustakin kuvauspisteestä vasemmalla tavallinen valokuva, keskellä 
lämpökamerakuva normaalipaineessa ja oikealla lämpökamerakuva 50 Pa alipainetilanteessa. 
Jokaisessa lämpökamerakuvassa on oma lämpötila-asteikkonsa, joten kuvien samat sävyt eivät 
välttämättä esitä samaa lämpötilaa. 
 

 
Kuva 3. Käyttöullakon ikkuna ja ulkoseinän/yläpohjan/välipohjan/kevyen väliseinän liitokset. 
 
Kuvassa 3 nähdään uusi, vanhan mallin mukaan rakennettu lämpimän käyttöullakon ikkuna. 
Luonnollisen paine-eron vuoksi rakennuksen yläkerta on yleensä lievästi ylipaineinen. Tässäkään 
ullakon nurkassa ei juuri tapahdu ilmavuotoa sisäänpäin normaalipaineessa (lämpökamerakuvat 
keskellä). Vasta 50 Pa:n alipaineessa voidaan nähdä sisään virtaavan kylmän ilman aiheuttama 
rakenteiden viileneminen. Ylhäällä oikealla kuvataan tilanne ilman ikkunan tiivistysteippausta: 
ilma virtaa sisään puiteraosta, joka erottuu selvästi ympäristöään kylmempänä (tummempana). 
Alhaalla oikealla ikkuna on teipattu, mutta ilmavuoto jatkuu rakenneosien liitosten silmin 
havaitsemattomista vuotokohdista. 
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Kuva 4. Tyypillinen perinteinen ikkuna ja sen liittyminen seinärakenteeseen. 
 
Kuvassa 4 teippaamatonta tilannetta edustavat ylärivin kuvat poikkeavat edellisestä: ikkuna on 
alakerrassa ja mahdollinen lievä alipaine aiheuttaa kylmän ilman sisään virtausta jo normaali-
tilanteessa. Kyseinen julkisivu oli myös kuvausajankohtana tuulen puolella, mikä voimistaa 
ilmiötä. Teippaus rauhoittaa ikkunaraon virtaukset lähes täysin, mutta alipaine voimistaa 
vastaavasti ilmavuotoa ympäröivistä rakenteista. Ikkunan vasemmalla puolella näkyy pyöreänä 
pisteenä följarin kiinnityspultti, joka on tyypillinen kylmäsilta – lämpökamerassa näkyvä kylmä 
alue pysyy muuttumattomana paineolosuhteista riippumatta. 
 
4. Yhteenveto 
 
Voidaan todeta, että ikkunat ja niiden liitokset ympäröiviin rakenteisiin ovat perinteisessä 
hirsirakennuksessa merkittävä hallitsemattomien ilmavuotojen lähde. Nyt saatujen 
tutkimustulosten perusteella tullaan selvittämään, minkälaisia parannuksia perinteisen 
hirsirakennuksen ilmanpitävyyteen ja energiatehokkuuteen voidaan saavuttaa ikkunoiden 
tiivistystoimenpiteillä. 
 
Suunniteltujen mittausten ohella päästiin arvioimaan myös karmiraon tiivistämisen ilmatiiviyttä 
parantavaa vaikutusta. Perustellusti voidaan olettaa myös haitallisten aineiden ja mikrobien 
hallitsemattoman virtauksen ulkoa ja rakenteista sisäilmaan vähenevän. Vaihtoehtoa, jossa 
karmirakoa ei tiivistetä, tulisi siksi käyttää erittäin harkiten ja ehkä vain erityisin museaalisin 
perustein. 
 
Lähdeluettelo 
 
[1] SFS-EN 13829 2000. Thermal performance of buildings. Determination of air permeability 

of buildings. Fan pressurization method (ISO 9972:1996, modified). Suomen 
Standardisoimisliitto SFS ry. 

[2] Byggnader – Bestämning av lufttäthet. 1987. Standardiseringskommissionen i Sverige. 
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A10. Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakenteiden  
kosteusteknisessä toiminnassa 
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Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset 
vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten 
energiankulutuksessa – FRAME-projektin yhteenveto 
 
Juha Vinha1, Anssi Laukkarinen1, Mikael Mäkitalo1, Sakari Nurmi1, Petteri Huttunen1, Tomi 
Pakkanen1, Paavo Kero1, Elina Manelius1, Jukka Lahdensivu1, Arto Köliö1, Kimmo Lähdesmäki1, 
Jarkko Piironen1, Vesa Kuhno1, Matti Pirinen1, Anu Aaltonen1, Jommi Suonketo1, Juha Jokisalo2, 
Olli Teriö1, Anssi Koskenvesa3 ja Tuomas Palolahti3 
1 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
2 Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos 
3 Mittaviiva Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
FRAME-projektissa on tutkittu ennustetun ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen 
vaikutuksia mm. vaipparakenteiden kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan, rakennusten 
energiankulutukseen, sisäilman olosuhteisiin ja LVI-järjestelmien toimintaan Suomen ilmastossa. 
Tutkimuksessa selvitettiin myös, millä rakenteellisilla tai muilla teknisillä ratkaisuilla 
vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja rakennustyömaan kosteudenhallintaa voidaan 
parhaiten jatkossa parantaa. Tutkimustulokset osittavat, että ilmastonmuutos ja lämmöneristyksen 
lisääminen heikentävät useiden nykyisellä tavalla toteutettujen vaipparakenteiden kosteusteknistä 
toimintaa ja vikasietoisuutta. Rakenteiden dimensioiden ja toteutustapojen muutokset lisäävät 
myös rakenteiden kosteusvaurioriskiä, koska suunnittelu- ja toteutusvirheiden mahdollisuus 
lisääntyy ja kokemusperäinen tieto rakenteiden toiminnasta puuttuu. Muutosten vaikutus 
rakenteiden toimintaan on tunnettava, jotta rakenneratkaisut voidaan toteuttaa oikealla tavalla. 
Tästä johtuen rakennusalalla tarvitaan jatkossa paljon lisää koulutusta. Toisaalta 
vaipparakenteiden lämmöneristyksen lisääminen Suomen rakentamismääräysten nykyisestä 
vertailutasosta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa kerrostaloissa ja toimistorakennuksissa. 
Pientaloissa kannattavuus riippuu siitä, kuinka pitkä takaisinmaksuaika lisäeristämiselle 
hyväksytään. 
 
1. Johdanto 
 
TTY laati ympäristöministeriölle v. 2008 selvityksen, jossa arvioitiin monien nykyisten 
vaipparakenneratkaisujen kosteusteknisen toiminnan heikkenevän lämmöneristyksen lisäyksestä 
ja ennustetusta ilmastonmuutoksesta johtuen. Tämän seurauksena v. 2009 aloitettiin FRAME-
projekti (Future envelope assemblies and HVAC solutions), jossa on tutkittu tavanomaisten ja 
riskialttiiksi arvioitujen rakenneratkaisujen kosteus- ja lämpöteknistä toimintaa sekä nykyisessä 
että tulevaisuuden ilmastossa. Tutkimuksessa on selvitetty myös lämmöneristyksen lisäyksen ja 
ilmastonmuutoksen vaikutuksia rakennuksen energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin. 
Tämä tutkimusosio toteutettiin Aalto-yliopiston Energiatekniikan laitoksella LVI-tekniikan 
tutkimusyksikössä. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu rakentamisen aikaista kosteudenhallintaa 
TTY:n ja Mittaviiva Oy:n toimesta. Tutkimuksessa oli mukana myös ulkomaisia 
yhteistyöyliopistoja: Chalmers ja Lund Ruotsista sekä Dresden Saksasta. Tutkimus kesti runsaat 
kolme vuotta ja päättyi vuoden 2012 lopussa. Tutkimuksen rahoittajina olivat Tekes, 
ympäristöministeriö, Rakennusteollisuuden toimialaliitot ja rakennusalan yritykset. 
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2. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
 
Ilmastonmuutoksen ennustetaan nostavan ulkoilman keskilämpötilaa 2–5 °C ja sademäärää 10–
20 % kuluvan vuosisadan loppuun mennessä (kuva 1). Olosuhteiden ennustetaan muuttuvan 
eniten talvella. Myös pilvisyyden ennustetaan lisääntyvän varsinkin syksyllä ja talvella. Nämä 
muutokset heikentävät monella eri tavalla rakenteiden kosteusteknistä toimintaa: 

• Viistosaderasitus julkisivupinnoille kasvaa 
• Kosteuden kondensoitumiselle ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät varsinkin 

rakenteiden ulko-osissa 
• Kosteuden siirtyminen ulkoa sisälle päin lisääntyy varsinkin julkisivuissa, joihin imeytyy 

sadevettä. Kesäaikana kondenssi- ja homehtumisriski lisääntyy näissä rakenteissa myös 
sisäpinnan lähellä. 

• Rakenteen kuivumiskyky vähenee ja hidastuu poutajaksojen lyhentyessä ja pilvisyyden 
lisääntyessä. 

• Vanhojen lisähuokostamattomien betonijulkisivujen pakkasrapautuminen lisääntyy sateen ja 
pakkasen yhteisvaikutuksesta 

 

 
Kuva 1. Vuotuisen keskilämpötilan kohoaminen ja sademäärän kasvu vuosina 2000–2100 
verrattuna perusjakson 1971–2000 keskiarvoon. A2, A1B ja B1 kuvaavat erilaisia 
kasvihuonekaasujen päästöskenaarioita. [1] 
 
3. Lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset 
 
Myös lämmöneristyksen lisääminen heikentää monien vaipparakenteiden kosteusteknistä 
toimintaa, koska lämpötila- ja kosteusolosuhteet rakenteissa muuttuvat: 

• Rakenteiden ulko-osat viilenevät, jolloin kosteuden kondensoituminen ja homeen kasvulle 
suotuisat olosuhteet lisääntyvät rakenteissa. 

• Rakenteiden vikasietoisuus heikkenee samasta syystä, jolloin rakenteissa olevien vikojen ja 
puutteiden aiheuttamat ajoittaiset kosteusvuodot rakenteisiin synnyttävät herkemmin 
kosteusvaurioita kuin aikaisemmin. 

 
Olosuhdemuutosten lisäksi lämmöneristyksen paksuuden kasvu aiheuttaa rakenneratkaisujen, 
lämmöneristetyyppien ja toteutustapojen muutoksia. Muutoksia tehdään mm. seuraavista syistä: 

• Vaipparakenteita pyritään ohentamaan käyttämällä mm. tehokkaampia 
solumuovilämmöneristeitä, joiden vesihöyrynläpäisevyys on merkittävästi suurempi kuin 
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perinteisten mineraalivillojen. Tämä lisää eristeiden sisäpuolella olevien kivirakenteiden 
kuivumisaikaa kuivumisen tapahtuessa suurelta osin sisälle päin. 

• Paksuissa rankarakenteissa pyritään vähentämään rungon kantavuuden osalta tarpeetonta 
ylimitoitusta ja rungon kylmäsiltavaikutusta, jolloin runkotyypit muuttuvat. 

• Paksumpien rakenteiden läpi tehtyjen kannatusten ja ripustusten momenttirasitus kasvaa, 
jolloin niiden dimensiot ja kylmäsiltavaikutus kasvavat. 

• Paksumpien eristekerrosten kokoonpuristuminen ja liikkeet lisääntyvät, mikä aiheuttaa 
muutoksia liitosten ja liikuntasaumojen mitoituksessa. 

 
Edellä kuvatut rakenteiden muutokset aiheuttavat kosteusvaurioriskin lisääntymistä, koska 
suunnittelu- ja toteutusvirheiden mahdollisuus lisääntyy ja kokemusperäinen tieto rakenteiden 
toiminnasta puuttuu. 
 
Eristepaksuuksien lisääminen aiheuttaa myös rakennuksen jäähdytystarpeen lisääntymisen, koska 
kesäaikana rakennuksen sisällä oleva ylimääräinen lämpö ei pääse yhtä tehokkaasti poistumaan 
vaipan läpi. Tällöin eristämisen hyöty energiankulutuksen kannalta vähenee merkittävästi. 
 
4. Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmä 
 
Tutkimuksen yhteydessä TTY:llä saatiin valmiiksi uusi rakenteiden kosteusteknisen toiminnan 
analysointimenetelmä, jolla voidaan aiempaa luotettavammin tarkastella rakenteissa ilmeneviä 
kosteusriskejä sekä nykyisessä että tulevaisuuden ilmastossa. Suurin osa tämän tutkimuksen 
tuloksista perustuu tällä menetelmällä tehtyihin laskennallisiin mallinnuksiin. Menetelmällä 
saatujen tulosten avulla rakenteet voidaan suunnitella jatkossa siten, että ne kestävät myös 
poikkeuksellisen rasittavien sääolojen vaikutukset muuttuvassa ilmastossa. 
 
Analysointimenetelmää on kehitetty TTY:llä yli 10 vuoden ajan eri tutkimuksien yhteydessä. 
Tutkimusprojekteja on toteutettu yhteistyössä Aalto-yliopiston, VTT:n ja Ilmatieteen laitoksen 
kanssa. Analysointimenetelmän osat on esitetty kuvassa 2. 
 

 
Kuva 2. Periaatekuva laskennallisissa mallinnuksissa käytetystä rakenteiden kosteusteknisen 
toiminnan analysointimenetelmästä ja sen osista. [2] 
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4.1 Rakennusfysikaaliset testivuodet Suomen ilmastossa 
 
Tärkeä osa uutta analysointimenetelmää ovat ulkoilman rakennusfysikaaliset testivuodet Suomen 
ilmastossa. Nämä testivuodet määritettiin TTY:llä Ilmatieteen laitoksen mittaaman ja määrittämän 
säädatan avulla sekä nykyilmastossa että tulevaisuuden ilmastossa (vuosien 2050 ja 2100 
ilmastot). Jokaisesta ilmastosta määritettiin kaksi testivuotta, joiden avulla voidaan tarkastella 
lähes kaikkien vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa kriittisissä kosteusolosuhteissa. 
Vantaan testivuodet (Vantaa 2007, Vantaa 2050 ja Vantaa 2100) edustavat kriittisiä olosuhteita 
rakenteille, joissa sade vaikuttaa rakenteen sisäosan kosteustekniseen toimintaan. Jokioisen 
testivuodet (Jokioinen 2004, Jokioinen 2050 ja Jokioinen 2100) on puolestaan määritetty 
rakenteille, joissa sateella ei ole merkittävää vaikutusta rakenteen sisäosan toimintaan. 
Tulevaisuuden ilmastoista määritetyt testivuodet perustuvat kasvihuonekaasujen 
päästöskenaarioon A2 (ks. kuva 1), jonka perusteella Ilmatieteen laitos on laatinut ennusteen 
ulkoilman olosuhteiden muuttumisesta nykyilmaston testivuosiin verrattuna [3, 4]. Testivuosien 
määritystä on käsitelty tarkemmin mm. tämän julkaisun artikkelissa ”Rakennusfysikaalisten 
testivuosien määrittäminen Suomen ilmastossa” sekä lähteessä [2]. 
 
4.2 Analysointimenetelmän uutuusarvot 
 
Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmässä on useita uutuusarvoja, jotka 
tekevät siitä tällä hetkellä parhaan käytössä olevan laskentamenetelmän rakenteiden 
kosteusteknisen toiminnan tarkasteluun. Näitä uutuusarvoja ovat mm. seuraavat asiat: 

• Ulkoilman olosuhteina käytetään rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta kriittisiä 
testivuosia (Vantaa 2007 ja Jokioinen 2004), joiden valinnassa on otettu huomioon kaikki 
rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta keskeiset ulkoilman olosuhdetekijät 
taivaalle lähtevää pitkäaaltoista lämpösäteilyä lukuun ottamatta. Nykyilmaston testivuodet 
ovat todellisia toteutuneita vuosia. 

• Testivuosien valinnassa on otettu huomioon myös erityyppiset rakenteet. 
Laskentatarkasteluissa ulkoilman testivuosi valitaan tarkasteltavan rakenteen mukaisesti ja 
samoja testivuosia voidaan käyttää useiden eri rakenteiden tarkasteluissa. 

• Testivuodet on valittu nykyilmaston lisäksi myös vuosien 2050 ja 2100 ilmastoista (Vantaa 
2050, Jokioinen 2050, Vantaa 2100 ja Jokioinen 2100). Tulevaisuuden testivuodet on 
määritetty A2-kasvihuonekaasuskenaarion perusteella. 

• Sisäilman lämpötila- ja kosteusolosuhteiden mitoitusarvot perustuvat suomalaisissa 
asuinrakennuksissa mitattuihin arvoihin. 

• Rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisina ominaisuuksina käytetään valtaosin Suomessa 
käytettävien materiaalien arvoja, joista suuri osa on määritetty lämpötilan ja suhteellisen 
kosteuden funktiona. 

• Rakenteiden homehtumisriskin arvioinnissa käytetään VTT–TTY homemallia, joka on 
kehittynein homeen kasvua kuvaava laskentamalli maailmassa. Mallin avulla voidaan 
arvioida konkreettinen homeen kasvun määrä eri materiaaleissa ja niiden välisissä 
rajapinnoissa. 

• Menetelmän avulla voidaan laskea, kuinka paljon vaipparakenteen homehtumisriski 
muuttuu eri tilanteissa. Tämä mahdollistaa rakenteen toiminnan parantamisen erilaisilla 
rakenneratkaisuilla siten, että homehtumisriski saadaan halutulle tasolle tai poistettua 
kokonaan. 
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5. Rakenteiden kosteus- ja lämpötekninen toiminta 
 
Suurin osa tutkimuksesta toteutettiin simuloimalla vaipparakenteiden toimintaa 
rakennusfysikaalisilla laskentaohjelmilla, mutta tutkimuksessa tehtiin myös laboratorio- ja 
kenttäkokeita. Seuraavassa on lueteltu keskeisimpiä tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä liittyen 
rakenteiden kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan. Yksityiskohtaisemmat tutkimustulokset on 
esitetty FRAME-projektin loppuraportissa [2]. Tutkimustulosten ja käytännön kokemusten 
perusteella projektissa on laadittu lisäksi tavanomaisille matalaenergia- ja passiivitalojen 
rakenteille ja liitoksille suunnittelu- ja toteutusohjeita [5]. 
 
Betoni- ja kivirakenteiden kuivumiseen on varattava lisää aikaa, jos niiden ulkopuolella käytetään 
lämmöneristeenä solumuovieristeitä. Käytettävästä eristelaadusta riippuen kuivumisaika voi 
pidentyä useita kuukausia perinteisiin mineraalivillaeristeisiin verrattuna. Liitosten ja detaljien 
toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Niillä on oleellisen merkitys koko rakenteen 
toimivuudelle. 
 
Uudet betonirakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia, jos ne tehdään nykyisten ohjeiden 
mukaisesti. Raudoitteiden sijainti tulee olla normien ja toleranssien mukainen ja ruostumattomien 
terästen käyttö julkisivuissa on suositeltavaa (erityisesti pieliteräkset). Pakkasenkestävyyden 
suhteen nykyinen vaatimustaso on riittävä, jos betoni lisähuokostetaan ohjeiden mukaisesti. 
Pakkasrapautumisvaurioita saattaa kuitenkin alkaa esiintyä vanhassa rakennuskannassa myös 
sisämaassa ilmastonmuutoksen myötä. Lämmöneristyksen lisäys ei vaikuta betonijulkisivun 
kosteustekniseen toimintaan. 
 
Puurakenteiden kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa merkittävästi laittamalla kantavien 
rakenteiden ulkopuolelle lämmöneristystä. Lämmöneristys voidaan toteuttaa esimerkiksi lämpöä 
eristävän tuulensuojan avulla. 
 
Massiivirakenteet, kuten hirsi- ja kevytbetonirakenteet, tulisi lämmöneristää aina ulkopuolelta 
hyvin vesihöyryä läpäisevällä eristeellä. Jos rakenteita eristetään sisäpuolelta, niiden on päästävä 
kuivumaan riittävästi ennen sisäpuolisen lämmöneristeen ja höyrynsulun laittoa. Höyrynsululta 
vaadittava vesihöyrynvastus riippuu oleellisesti sisäpuolisen lämmöneristyksen 
lämmönvastuksesta. 
 
Matalassa tiiliverhotussa puurunkoisessa ulkoseinässä tarvitaan erittäin hyvin lämpöä eristävä 
tuulensuoja puurakenteen ulkopuolella. Sisäpuolen höyrynsulkuna on suositeltavaa käyttää 
esimerkiksi hygrokalvoa, joka sallii rakenteen kuivumisen sisäänpäin suhteellisen kosteuden 
noustessa sen takana korkeaksi ulkoa sisälle päin siirtyvän kosteuden seurauksena. Korkeassa 
tiiliverhotussa ulkoseinässä (>10 m) puurakenteen ja tiiliverhouksen väliin on laitettava 
kummaltakin puolelta tuuletettu höyrynsulkukerros, joka estää kosteuden siirtymisen diffuusiolla 
verhouksesta takana olevaan seinärakenteeseen. Tämä höyrynsulkukerros toimii samalla 
rakennusaikaisena sääsuojana. 
 
Puurankarakenteen päälle tehtävän eristerappauksen käytöstä on syytä luopua kokonaan, koska 
sadevesi pääsee tunkeutumaan herkästi ulkoverhouksen liitos- ja läpivientikohdista rakenteeseen 
ja sen kuivuminen on hidasta. Rappauspinta voidaan tehdä puurunkoisiin ulkoseiniin kuitenkin 
tuuletettua levyrappausta käyttämällä. 
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Puurakenteisiin tuuletettuihin yläpohjiin tulisi laittaa lämmöneristystä kantavien puurakenteiden 
yläpuolelle. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi lämpöä eristävän aluskatteen tai tuulensuojan 
avulla. Aluskatteen ja tuulensuojan on samalla täytettävä myös kaikki muut niille asetetut 
vaatimukset. 
 
Ryömintätilaisissa alapohjissa maanpinnan tulee olla kauttaaltaan lämmöneristetty varsinkin 
puurakenteista alapohjaa käytettäessä. Myös sepelikerroksen käyttö maanpinnalla parantaa 
ryömintätilaisen alapohjan kosteusteknistä toimintaa merkittävästi. Kantavien puurakenteiden 
alapuolella olevan tuulensuojan tulee olla kosteutta kestävä ja hyvin lämpöä eristävä. 
 
Kosteuden tiivistyminen ja huurtuminen ikkunoiden ulkopintaan lisääntyy voimakkaasti, jos 
ikkunoiden lasiosien lämmönläpäisykerrointa eli U-arvoa parannetaan nykyisestä tasosta. 
Kosteuden tiivistyminen on ajoittain ongelmana jo nykyisissäkin ikkunoissa. Ikkunan ulkopintaan 
laitettava selektiivipinnoite poistaa tämän ongelman. 
 
Uusien talojen vaipparakenteet voidaan myös tulevaisuudessa toteuttaa niin, että erillisiä teknisiä 
laitteita ja järjestelmiä (kuivaimet, lämmittimet tai ilmanvaihtojärjestelmät) ei tarvita rakennuksen 
käytön aikana rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistamisessa. Sen sijaan korjausten 
yhteydessä tehtävän lisäeristämisen seurauksena joidenkin rakenteiden toiminta voi edellyttää 
näiden laitteiden käyttöä. 
 
Yläpohjien lämmöneristekerroksessa tapahtuvat ilmavirtaukset heikentävät paksujen 
puhalluseristeiden lämmöneristyskykyä merkittävästi. Ilmavirtausten vähentäminen edellyttää 
puhalluseristeiden ilmanläpäisevyyden pienentämistä esimerkiksi tiheyttä kasvattamalla tai 
käyttämällä eristeen joukossa sideaineita. Ulkoseinärakenteissa ilmavirtausten vaikutus 
rakenteiden toimintaan on nykyisillä eristepaksuuksilla oleellisesti vähäisempi. 
 
Keskeinen edellytys vaipparakenteiden luotettavalle kosteustekniselle toiminnalle on niiden 
saaminen mahdollisimman ilmatiiviiksi. Hyvää ilmatiiviyttä tarvitaan, jotta rakenteisiin ei siirry 
sisäilmasta ylimääräistä kosteutta ja jotta rakenteissa ja niiden ulkopuolella olevat haitalliset 
aineet ja epäpuhtaudet eivät siirry sisäilmaan. Samalla kun rakennus tehdään ilmatiiviiksi, on 
huolehdittava siitä, että rakennuksessa on riittävä ja oikein säädetty ilmanvaihto. 
 
Rakenteiden vikasietoisuuden heikkeneminen ja rakenneratkaisujen muuttuminen korostavat 
entisestään rakentamisen laadun ja rakennusaikaisen kosteudenhallinnan merkitystä. Huolellinen 
liitosten ja saumojen toteutus, materiaalien valinta sekä rakenteiden kuivumiskyvyn 
varmistaminen ovat tärkeitä tekijöitä hyvän lopputuloksen aikaan saamisessa. Rakennusaikana 
rakenteet ja materiaalit tulee lisäksi suojata sadeveden vaikutuksilta niin hyvin kuin mahdollista, 
ja rakenteille on varattava riittävästi kuivumisaikaa ennen tiiviiden pinnoitteiden asentamista. 
Varsinkin puurakenteiset talot on suositeltavaa tehdä suojateltan sisällä. 
 
Kaiken kaikkiaan hyvin lämmöneristettyjen vaipparakenteiden oikeaoppinen toteuttaminen 
edellyttää paljon lisäkoulutusta. 
 
6. Rakennusten energiankulutus ja sisäilman olosuhteet 
 
Rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin liittyvät keskeiset tutkimustulokset ja 
johtopäätökset ovat seuraavat. 
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Vaipparakenteiden lämmöneristyksen lisääminen Suomen rakentamismääräysten nykyisestä 
vertailutasosta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa kerrostaloissa ja toimistorakennuksissa. 
Pientaloissa kannattavuus riippuu siitä, kuinka pitkä takaisinmaksuaika lisäeristämiselle 
hyväksytään. Tämä johtuu lisäeristämisellä saavutettavan energiansäästön vähenemisestä ja 
rakennusten jäähdytystarpeen kasvusta. Jo vuoden 2007 lämmöneristysmääräykset olisivat olleet 
kerrostaloissa ja toimistorakennuksissa varsin riittäviä. 
 
Rakennusten kesäaikainen ylilämpeneminen lisääntyy ilmastonmuutoksen myötä, ellei 
rakennusten jäähdytysratkaisuihin kiinnitetä nykyistä enemmän huomiota jo rakennusten 
suunnitteluvaiheessa. Tällöin ikkunoiden pinta-alaan, suuntaukseen ja varjostusratkaisuihin tulisi 
kiinnittää eritystä huomiota. Kesäaikainen lämpöolojen hallinta tulee tehdä ensisijaisesti 
rakenteellisia ratkaisuja, passiivisia jäähdytysratkaisuja tai vapaajäähdytysratkaisuja käyttäen ja 
koneellista jäähdytystä tulisi käyttää vasta tarvittaessa. 
 
Nykyisissä ilmasto-oloissa raskaiden betonirakenteisen rakennusten lämmitys- ja 
jäähdytysenergian kulutus on hieman pienempi kuin kevytrakenteisten rakennusten, rakenteiden 
termisestä massasta johtuen. Termisen massan tuoma energiansäästö tulee ennustetun 
ilmastonmuutoksen myötä kuitenkin hieman pienenemään, ellei termisen massan energiateknistä 
toimintaa paranneta esimerkiksi tehostetulla yötuuletuksella. 
 
7. Yhteenveto 
 
Ennustettu ilmastonmuutos ja lämmöneristyksen lisääminen heikentävät useiden nykyisellä 
tavalla toteutettujen vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja vikasietoisuutta, koska 
lämpötila- ja kosteusolosuhteet rakenteiden sisällä muuttuvat homeen kasvun kannalta 
suotuisammiksi. Rakenteiden dimensioiden ja toteutustapojen muutokset lisäävät myös 
rakenteiden kosteusvaurioriskiä, koska suunnittelu- ja toteutusvirheiden mahdollisuus lisääntyy ja 
kokemusperäinen tieto rakenteiden toiminnasta puuttuu. 
 
Lähes kaikki uudet vaipparakenteet saadaan kuitenkin kosteusteknisesti toimiviksi seuraavan 100 
vuoden aikana rakenteellisten muutosten ja toteutusohjeiden muutoksien avulla. Suurimmat 
rakenteiden toteutustapojen muutokset koskevat puurunkoisia tiiliverhottuja ulkoseiniä, 
ryömintätilaisia alapohjia sekä tuuletettuja yläpohjia. Lisäksi puurankarakenteen päälle tehtävän 
eristerappauksen käytöstä on syytä luopua kokonaan. 
 
Korjauskohteissa lämmöneristyksen lisääminen voi edellyttää rakenteellisten muutosten lisäksi 
myös teknisten laitteiden käyttöä (lämmitys, kuivaus tai ohjattu koneellinen ilmanvaihto) 
rakenteiden kosteusteknisen toiminnan varmistamiseksi. 
 
Kerrostalojen ja toimistorakennusten osalta vaipparakenteiden lämmöneristyksen lisääminen 
Suomen rakentamismääräysten nykyisestä vertailutasosta ei ole enää taloudellisesti kannattavaa. 
 
Tutkimuksen yhteydessä on laadittu matalaenergia- ja passiivitalojen rakenteille ja liitoksille 
suunnitteluohjeet, joissa esitetään keskeisiä toteutusperiaatteita ja huomioon otettavia asioita 
vaipparakenteita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Ohjeessa on keskitytty tavanomaisimpien ja 
tyypillisimpien rakenteiden tarkasteluun. 
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Tiivistelmä 
 
FRAME-projektin (Future envelope assemblies and HVAC-solutions) yhteydessä on määritetty 
rakennusfysikaaliset testivuodet Suomen ilmastossa vaipparakenteiden kosteusteknisen toiminnan 
tarkastelua varten. Testivuodet on määritetty siten, että ne edustavat kriittisiä olosuhteita 
vaipparakenteiden homehtumis- ja kondensoitumisriskin tarkasteluissa. Testivuodet on määritetty 
sekä nykyilmastossa että vuosien 2050 ja 2100 ilmastoissa. Tulevaisuuden ilmastoissa määritetyt 
testivuodet perustuvat A2-kasvihuonekaasuskenaarion mukaiseen ilmasto-olosuhteiden 
muutokseen. Jokaisessa ilmastossa on määritetty kaksi testivuotta. Vantaan testivuodet (Vantaa 
2007, Vantaa 2050 ja Vantaa 2100) edustavat kriittisiä olosuhteita rakenteille, joissa sade 
vaikuttaa rakenteen sisäosan kosteustekniseen toimintaan. Jokioisen testivuodet (Jokioinen 2004, 
Jokioinen 2050 ja Jokioinen 2100) on puolestaan määritetty rakenteille, joissa sateella ei ole 
merkittävää vaikutusta rakenteen sisäosan toimintaan. 
 
1. Johdanto 
 
Rakenteiden kosteusteknisissä tarkasteluissa on oleellista tutkia rakenteiden toimintaa rasittavissa 
ulkoilman olosuhteissa, jotka edustavat kosteusrasitusten osalta olosuhdevaihteluiden ääripäätä. 
Rakennusfysikaalisten tarkastelujen osalta on esitetty, että edustavien olosuhteiden tulisi vastata 
90 % kriittisyystasoa 30 vuoden ilmastodatan perusteella määritettynä [1]. Tämä tarkoittaa sitä, 
että vähintään 90 % vuosista on vähemmän kriittisiä kuin tarkasteluihin valittu vuosi. 
 
Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta kriittisten testivuosien löytäminen on erityisen 
tärkeätä siksi, että rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa ei käytetä ulkoilman olosuhteiden osalta 
lisävarmuuksia tai varmuuskertoimia. Muutenkin erilaisten varmuuksien käyttö 
rakennusfysikaalisissa laskelmissa on tapauskohtaista eikä niistä ole annettu yleisiä ohjeita tai 
määräyksiä. 
 
Rakennusfysikaalisia testivuosia tai ns. kosteusreferenssivuosia (MRY) on määritetty eri maissa 
ja tutkimuksissa, mutta niiden määritykseen ei ole olemassa yhteisiä ohjeita ja sääntöjä. Osittain 
tämä johtuu siitä, että rakenteiden kosteustekniseen toimintaan vaikuttavat monet ulkoilman 
olosuhdetekijät yhtä aikaa ja rakenteesta sekä tarkasteltavasta toimintakriteeristä riippuen eri 
tekijöiden keskinäinen merkitys vaihtelee. Esimerkiksi homeen kasvu on ollut toimintakriteerinä 
vain hyvin harvoissa tutkimuksissa [2, 3], koska sen kuvaaminen laskennallisten mallien avulla 
on ollut aiemmin puutteellista. 
 
Rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta keskeiset ulkoilman olosuhdetekijät ovat: 

• lämpötila 
• suhteellinen kosteus 
• tuuli (tuulen suunta ja nopeus) 
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• sade/ viistosade (sademäärä, tuulen suunta ja nopeus) 
• auringonsäteily (suora ja diffuusi säteily, pilvisyys) 
• lämpösäteily taivaalle (taivaan tehollinen lämpötila, pilvisyys) 

 
Edellä mainitut tekijät vaihtelevat rakennuksen maantieteellisen sijainnin ja tarkasteltavan 
ilmansuunnan mukaan. 
 
Ulkoilman olosuhdetekijöiden lisäksi rakenteiden lähellä olevan ulkoilman olosuhteisiin 
vaikuttavat myös monet rakennuksen paikalliseen sijaintiin ja muotoon liittyvät tekijät, jotka 
aikaansaavat rakennuksen ympärille ns. mikroilmaston. Näitä tekijöitä ovat mm. 

• rakennuksen korkeusasema 
• rakennuksen koko, muoto ja korkeus 
• ulkopintojen suojarakenteet (pellitykset, räystäät, markiisit, lipat, säleiköt) 
• rakenteiden ulkopintojen detaljit ja struktuuri (ulokkeet, syvennykset, pinnan ominaisuudet) 
• lähiympäristö (muut rakennukset, puusto ja kasvillisuus, maaston muodot, vesialueet) 

 
Rakennuksen ympärillä olevan mikroilmaston olosuhteet voivat poiketa merkittävästi 
säähavaintoasemalla mitatuista ulkoilman olosuhteista, joten niiden vaikutukset on otettava 
tarkasteluissa tarvittaessa huomioon. 
 
Tärkeä periaatteellinen kysymys testivuoden määrittämisessä on se valitaanko mittausdatan 
perusteella testivuodeksi joku todellinen vuosi vai pyritäänkö mittausdatassa esiintyvien 
olosuhdevaihteluiden perusteella luomaan ns. synteettinen testivuosi. Synteettinen testivuosi voi 
olla esimerkiksi usean vuoden olosuhdejaksoista yhdistämällä luotu vuosi, jossa kukin 
olosuhdejakso kuvaa voimakkaasti rasittavaa tasoa rakenteiden kosteusteknisen toiminnan 
kannalta. Esimerkiksi rakennusten energiankulutuslaskennassa käytettävä testivuosi määritetään 
nykyisin synteettisenä vuotena, joka koostuu eri vuosista kerätyistä kuukauden pituisista 
olosuhdejaksoista [4, 5]. 
 
2. Testivuosien valintaperiaatteet FRAME-tutkimuksessa 
 
FRAME-tutkimuksessa testivuodet valittiin siten, että ne vastaavat todellisia esiintyneitä vuosia. 
Tällöin ei ole tarvetta arvioida sitä ovatko olosuhteet vertailukelpoisia todellisiin olosuhteisiin 
nähden, kuten on tilanne synteettisiä testivuosia käytettäessä. Toisaalta lyhyempien 
olosuhdejaksojen valitseminen synteettisten vuosien muodostamista varten olisi ollut myös hyvin 
hankalaa ja työlästä johtuen mm. valintakriteerien vaihtelusta eri tilanteissa. 
 
Testivuosien valinnassa eri ilmastoissa (nykyilmasto ja tulevaisuuden ilmastot) käytettiin 
seuraavia periaatteita: 

• Testivuosien määrityksessä otettiin huomioon kaksi rakenteiden toimintakriteeriä: homeen 
kasvu ja kosteuden kondensoituminen 

• Tarkasteltaessa ulkoilman olosuhteiden kriittisyyttä valittujen toimintakriteerien kannalta 
tavoitteena oli, että vähintään 90 % vuosista on vähemmän kriittisiä kuin valittu testivuosi. 

• Testivuodet valittiin neljältä eri paikkakunnalta mitatusta 30 vuoden ilmastodatasta. 
Ilmastodatan tarkastelujaksoksi valittiin 1980–2009 välinen ajanjakso. Yhteensä 
tutkimuksessa tarkasteltiin siis 120 vuoden mittausdataa yhden ilmaston osalta. 

• Tarkasteltaviksi paikkakunniksi valittiin Vantaa, Jokioinen, Jyväskylä ja Sodankylä, koska 
nämä paikkakunnat sijaitsevat maantieteellisesti eri puolilla Suomea ja eri ilmastoalueilla 
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(rannikko/ sisämaa). Näiltä paikkakunnilta oli saatavissa myös kattavin ilmastodata 
tutkimukseen valitulla ajanjaksolla. Lisäksi paikkakuntien valinnassa otettiin huomioon 
rakentamisen volyymi Suomessa siten, että ne painottuvat jossain määrin Etelä-Suomeen. 

• Suomen maantieteellisen alueen katsottiin olevan niin pieni ja ilmasto-olosuhteiden siinä 
määrin yhteneväisiä, että valittavien testivuosien katsottiin kuvaavan riittävän hyvin koko 
maata. 

• Tarkasteluissa otettiin huomioon kaikilta vuosilta seuraavat ulkoilman olosuhteita kuvaavat 
suureet: lämpötila, suhteellinen kosteus, auringon kokonaissäteily (suora ja diffuusi säteily), 
sademäärä vaakapinnalle sekä tuulen nopeus ja suunta. Ulkoilman olosuhteina käytettiin 3 
tunnin välein mitattujen/määritettyjen suureiden arvoja, jotka interpoloitiin siten, että 
laskennassa oli käytettävissä jokaiselta vuodelta tunnin välein määritetty säädata. Lähteissä 
[5] ja [6] on esitetty tarkemmin ulkoilman olosuhteiden määrittämiseen liittyvät periaatteet. 

• Tarkasteluissa otettiin huomioon kaikki ilmansuunnat siten, että testivuodet määritettiin 
rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta kriittisimmässä ilmansuunnassa (etelä tai 
pohjoinen). Rakenteesta ja käytettävästä testivuodesta riippuen kriittisin ilmansuunta 
vaihtuu. 

 
Testivuosien valinnassa pyrittiin ottamaan huomioon kaikki rakennusfysikaalisten tarkastelujen 
kannalta keskeiset ulkoilman olosuhdetekijät. Tutkimuksen aikana todettiin kuitenkin, että 
pitkäaaltoisen lämpösäteilyn mittaustulokset puuttuivat suurimmasta osasta vuosia, joten taivaalle 
lähtevän lämpösäteilyn vaikutus jouduttiin jättämään valintakriteereistä pois. 
 
Testivuosia määritettiin kolmessa eri ilmastossa: nykyilmastossa (1980–2009), vuoden 2050 
ilmastossa (2040–2069) ja vuoden 2100 ilmastossa (2070–2099). Ilmatieteen laitos modifioi 
nykyilmaston 30 vuoden ilmastodatan olosuhteita siten, että ne vastasivat ennustettua 
olosuhteiden muutosta kriittisen A2-kasvihuonekaasuskenaarion mukaisesti. A2-skenaario 
valittiin tarkasteluihin, jotta tutkimustulokset rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta olisivat 
varmalla puolella. Näin ollen jokaisen kolmen ilmaston testivuosien määrittämistä varten oli 
käytettävissä 120 vuoden ilmastodata. Tulevaisuuden ilmastodatan modifioinnin periaatteet on 
esitetty tarkemmin julkaisuissa [5] ja [6]. 
 
3. Testivuosien määrittämisessä käytetyt rakenteet 
 
Rakennusfysikaalisten testivuosien määrittämiseksi valittiin erilaisia testirakenteita (taulukko 1), 
joiden kosteusteknistä toimintaa tarkasteltiin kaikilla 120 vuodella kussakin ilmastossa. Tällä 
tavalla tarkasteluihin saatiin mukaan sekä ulkoilman olosuhteiden yhteisvaikutus että rakenteiden 
vaikutus oikealla tavalla, mutta toisaalta tarkastelu edellytti suurta määrää laskentatarkasteluja. 
Lähes kaikilla testirakenteilla tehtiin yhteensä 360 laskentatapausta kolmessa eri ilmastossa. 
Ennen näitä laskelmia testivuodet pyrittiin määrittämään pelkästään ulkoilman olosuhteita 
vertaamalla, mutta tämä tapa ei johtanut luotettavaan lopputulokseen. 
 
Eri testirakenteilla tehtiin vertailulaskelmia myös mm. ilmansuunnan, rakennuksen korkeuden, 
materiaaliominaisuuksien, tuuletuksen, sadeveden imeytymisen sekä laskenta-ajan aloitushetken 
ja pituuden vaikutuksista homeen kasvuun ja kosteuden kondensoitumiseen. 
 
Testirakenteet pyrittiin valitsemaan siten, että erilaisilla ulkoilman olosuhdetekijöiden 
yhdistelmillä olisi vaikutusta niiden kosteustekniseen toimintaan. Rakenteissa oli mukana 
julkisivuverhouksia, jotka estivät sadeveden pääsyn syvemmälle rakenteeseen ja verhouksia, 
joihin sadevesi pääsi imeytymään. Rakenteet erosivat toisistaan myös kosteuskapasiteettien 
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suhteen. Lisäksi rakenteet pyrittiin valitsemaan sellaisiksi, että niissä esiintyisi kosteuden 
kondensoitumiselle ja homeen kasvulle otollisia olosuhteita. 
 
Erityyppisten testirakenteiden avulla pyrittiin selvittämään sitä, kuinka paljon rakenteiden 
kosteusteknisen toiminnan kannalta kriittiset vuodet vaihtelevat eri rakenteilla. Koska rakenteet 
otettiin mukaan jo testivuosien valintaan, saattoi tarkastelun lopputulos olla periaatteessa jopa 
sellainen, että kullekin rakennetyypille tulisi määrittää oma testivuosi. Tämä hankaloittaisi 
kuitenkin oleellisesti testivuosien käyttöä laskentatarkasteluissa. Lisäksi, kuten jo aiemmin 
luvussa 3 todettiin, kullekin toimintakriteerille voidaan joutua määrittelemään omia testivuosia, 
koska eri toimintakriteerien kannalta kriittiset ulkoilman olosuhdeyhdistelmät ovat usein erilaisia 
ja vaikuttavat eri aikaan vuodesta. Tämä voi pahimmassa tapauksessa lisätä testivuosien määrää 
vielä entisestään. Testivuosien sujuvan käytön kannalta on kuitenkin tärkeää, että niitä on 
mahdollisimman vähän. 
 
Taulukko 1. Rakennusfysikaalisten testivuosien määrittämisessä käytetyt testirakenteet. 
Taulukossa on esitetty myös ulkoilman olosuhdetekijöiden vaikutus eri rakenteiden 
kosteustekniseen toimintaan (merkinnät: X = olosuhdetekijällä on merkittävä vaikutus, (X) = 
olosuhdetekijällä on jonkin verran vaikutusta, O = olosuhdetekijällä ei ole merkittävää 
vaikutusta rakenteen toimintaan) 
Testirakenne Käytetyt 

lämmön-
eristeet 

Ulkoilman olosuhdetekijöiden vaikutus rakenteen 
sisäosan kosteustekniseen toimintaan 
Lämpö-
tila 

RH Sade/ 
viisto-
sade 

Auringon-
säteily 

Lämpö-
säteily 
taivaalle 

1. Tiiliverhottu rankaseinä 
 

lasivilla X X X X (X) 

2. Puuverhottu rankaseinä lasivilla, 
puukuitueriste 

X X O (X) X 

3. Eristerapattu betoniseinä 
(paksurappaus) 

lasivilla X X X X X 

4. Betonisandwich 
 

lasivilla X (X) (X) (X) (X) 

5. Sisäpuolelta lisäeristetty 
hirsiseinä 

lasivilla X O O (X) (X) 

6. Tuulettumaton yläpohja 
 

lasivilla X O O X X 

7. Vähän tuuletettu yläpohja 
 

lasivilla X (X) O X X 

8. Tuuletettu yläpohja 
 

puukuitueriste X X O X X 

 
Kuvassa 1 on esitetty esimerkkinä testirakenteiden 1 ja 2 rakennekerrokset. Kaikkien 
testirakenteiden rakennekerrokset on esitetty lähteessä [7]. Homeen kasvua ja kosteuden 
kondensoitumista tarkasteltiin testirakenteissa lämmöneristeen ulko- ja sisäpinnassa, joissa 
esiintyy rakenteen toiminnan kannalta kriittisimmät lämpötila- ja kosteusolosuhteet. Sisäilman 
kosteuslisänä käytettiin laskennassa RIL 107-2012:ssa [8] annettua kosteusluokan 2 mukaista 
kosteuslisää. Laskennassa käytetyt materiaaliominaisuudet on esitetty myös lähteessä [7]. 
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Rakennekerrokset ulkoa 
sisälle päin: 
Tiiliverhous 85 mm 
Tuuletusväli 30 mm 
Tuulensuojakalvo 
Lasivilla 250 
Höyrynsulkumuovi 
Kipsilevy 13 mm 

Rakennekerrokset ulkoa 
sisälle päin: 
Puuverhous 20 mm 
Tuuletusväli 20 mm 
Tuulensuojakalvo 
Lasivilla 250 mm 
Höyrynsulkumuovi 
Kipsilevy 13 mm 

Kuva 1. Testivuosien määrittämisessä käytetty tiiliverhottu rankaseinä (vasemmalla) ja puuverhottu 
rankaseinä (oikealla). [7] 
 
Laskenta toteutettiin siten, että jokaisen vuoden ulkoilman olosuhteissa laskettiin 2–3 vuoden 
pituinen ajanjakso ja homeindeksin maksimiarvo sekä kondensoituneen kosteuden määrä 
laskettiin viimeisen laskentavuoden lämpötila- ja RH-arvojen perusteella. Homeindeksin 
maksimiarvot laskettiin testivuositarkasteluissa yleensä aina homehtumisherkkyysluokassa 
HHL2, jotta eri vuosien välille saatiin riittävän suuret erot ja jotta homeindeksille saatiin arvoja 
myös niissä tarkastelupisteissä, joissa homehtumisriski oli vähäisempi. Todellisuudessa 
lämmöneristeen sisä- ja ulkopinnan homehtumisherkkyysluokka olisi ollut testirakenteissa HHL3 
tai HHL4. Varsinaisissa eri rakenneratkaisujen homehtumisriskitarkasteluissa käytettiin kuitenkin 
aina tarkasteltavaan pintaan rajoittuvien materiaalien mukaista homehtumisherkkyysluokkaa. 
 
Puuverhottu rankaseinä mallinnettiin testivuositarkasteluissa ilman viistosateen ja 
ulkoverhouksen vaikutusta. Viistosadetta ei otettu tarkasteluihin mukaan, koska puuverhous estää 
oikein toteutettuna sen vaikutuksen rakenteen sisäosiin. Tällöin rakenteesta voitiin jättää myös 
ulkoverhous pois, jolloin olosuhteet rakenteen sisällä saatiin muuttumaan homeen kasvun ja 
kosteuden kondensoitumisen kannalta hieman kriittisemmiksi. Tällä menettelyllä eri vuosien 
väliset erot homeindeksin maksimiarvoissa saatiin paremmin esiin. Varsinaisissa puurunkoisten 
rakenteiden laskentatarkasteluissa viistosade ja ulkoverhous olivat kuitenkin tarkasteluissa 
mukana. 
 
4. Ulkoilman olosuhteiden kriittisyyteen vaikuttavat tekijät nykyilmastossa 
 
Tässä luvussa on tarkasteltu eri vuosien ulkoilman olosuhteiden kriittisyyttä rakenteiden 
kosteusteknisen toiminnan kannalta sekä vuosien kriittisyysjärjestykseen vaikuttavia tekijöitä 
nykyilmastossa. Kaikissa laskentatuloksia esittävissä kuvissa on mukana koko 120 vuoden 
ryhmä, joka koostui Vantaan, Jokioisen, Jyväskylän ja Sodankylän 30 vuoden mittausdatasta. 
Tarkastelut on tehty käyttäen kuvassa 1 esitettyjä testirakenteita. Tiiliverhotulla rankaseinällä 
tarkasteltavana ilmansuuntana on käytetty etelää ja puuverhotulla rankaseinällä pohjoista, koska 
nämä ilmansuunnat osoittautuivat kriittisimmiksi rakenteiden kosteusteknisen toiminnan 
kannalta. Ilmansuunnan vaikutuksia rakenteiden toimintaan on käsitelty tarkemmin lähteessä [7]. 
 
4.1 Rakenteen homehtumisriskin riippuvuus ulkoilman olosuhteista 
 
Kuvassa 2 on tarkasteltu ulkoilman kosteusolosuhteita kuvaavien tekijöiden (viistosade ja 
ulkoilman homeindeksin maksimiarvo) vaikutuksia tiiliverhotun rankaseinän sisäosan 
homehtumisriskiin. Kuvasta voidaan todeta, että eri vuosien välillä on erittäin suuria eroja sen 
suhteen, kuinka suuren homehtumisriskin ne saavat aikaan seinärakenteessa. Tämä osoittaa 
selvästi sen, kuinka tärkeää on löytää rakennusfysikaalisiin laskentatarkasteluihin juuri kaikkein 
kriittisimmät vuodet. Toki homehtumisriskin erot johtuvat osittain myös eri paikkakuntien 
maantieteellisistä eroista, sillä suurin osa rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta 
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kriittisimmistä vuosista esiintyi Vantaalla ja vähiten kriittisimmät vuodet puolestaan 
Sodankylässä. 
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Kuva 2. Viistosateen ja ulkoilman homeindeksin maksimiarvon (HHL2) vaikutus yli 10 m korkean 
tiiliverhotun rankaseinän homehtumisriskiin lämmöneristeen ulkopinnassa (vasemmalla) ja 
sisäpinnassa (oikealla) 120 vuoden ulkoilman olosuhteissa Suomen nykyilmastossa. Myös 
ulkoilman homeindeksi on laskettu homehtumisherkkyysluokan HHL2 mukaisilla 
materiaaliominaisuuksilla. Vuodet on esitetty homeindeksin maksimiarvojen mukaisessa 
kriittisyysjärjestyksessä. [7] 
 
Kuvasta 2 huomataan myös, että seinäpinnalle tulevan viistosateen määrällä ja ulkoilman 
homeindeksin maksimiarvolla ei ole selvää yhteyttä rakenteen sisäosan homeindeksin 
maksimiarvoihin. Lämmöneristeen ulkopinnasta lasketun homeindeksin voidaan tosin sanoa 
korreloivan jossain määrin näiden arvojen kanssa, kun tarkastellaan koko 120 vuoden sarjaa. 
Viistosateella ja ulkoilman homeindeksin maksimiarvolla pitäisi kuitenkin olla yksittäisinä 
ulkoilman tekijöinä suurimmat vaikutukset myös tiiliverhotun rakenteen sisäosan 
kosteusolosuhteisiin. 
 
Tulokset osoittavat, että tyypillisesti kaikilla ulkoilman olosuhdetekijöillä ja tarkasteltavalla 
rakenteella on merkittävä vaikutus siihen, kuinka kriittinen jokin vuosi on rakenteen 
kosteusteknisen toiminnan kannalta. Tästä syystä rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta 
kriittisiä vuosia ei kyetty löytämään FRAME-projektin alussa tehdyissä tarkasteluissa, joissa 
testivuosia yritettiin määrittää pelkästään ulkoilman olosuhteiden perusteella. 
 
4.2 Homeen kasvun ja kosteuden kondensoitumisen keskinäinen riippuvuus 
 
Kuvassa 3 on esitetty eri vuosien kriittisyys rakenteiden toimintakriteereiksi valittujen homeen 
kasvun ja kosteuden kondensoitumisen osalta tiiliverhotussa rankaseinässä. Kuvasta voidaan 
todeta, että homeen kasvu lämmöneristeen ulkopinnassa voi olla erittäin voimakasta, vaikka 
kosteuden kondensoituminen samassa kohdassa olisikin suhteellisen vähäistä. Puurakenteissa 
kondensoituneen kosteuden hyväksyttävänä maksimimääränä käytettiin FRAME- tutkimuksessa 
lämmöneristeen ulkopinnassa 150 g/m2. Kuvasta huomataan, että tämä raja-arvo alittui yli 
puolella tarkastelluista vuosista, mutta sen sijaan homeindeksin sallittuna maksimiarvona käytetty 
1,0 alittui ainoastaan alle 10 %:ssa vuosista. Tässä tapauksessa homehtumisriskin ja kosteuden 
kondensoitumisriskin välillä on havaittavissa kuitenkin kohtuullisen selkeä korrelaatio, joten 
näille toimintakriteereille on mahdollista löytää myös yhteisiä testivuosia. 
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Kuva 3. Homeindeksin maksimiarvot (HHL2) ja kondensoituneen kosteuden maksimimäärät 
lämmöneristeen ulkopinnassa yli 10 m korkeassa tiiliverhotussa ulkoseinässä 120 vuoden 
ulkoilman olosuhteissa Suomen nykyilmastossa. Vuodet on esitetty homeindeksin maksimiarvojen 
mukaisessa kriittisyysjärjestyksessä. [7] 
 
4.3 Rakennuksen korkeuden vaikutus eri vuosien kriittisyyteen 
 
Kuvassa 6 on tarkasteltu seinän korkeuden vaikutusta tiiliverhotussa rankaseinässä esiintyvään 
homehtumisriskiin. Kuvasta nähdään, että korkeassa rakennuksessa tiiliverhouksen takana 
homehtumisriski on oleellisesti suurempi kuin matalassa rakennuksessa. Tämä johtuu ennen 
kaikkea viistosateen voimakkuudesta, joka on korkeilla seinillä yleensä merkittävästi suurempi 
kuin matalilla seinillä. 
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Kuva 6. Homeindeksin maksimiarvo (HHL2) lämmöneristeen ulkopinnassa (vasemmalla) ja 
sisäpinnassa (oikealla) korkeassa (> 10 m) ja matalassa (≤ 10 m) tiiliverhotussa rankaseinässä 
120 vuoden ulkoilman olosuhteissa Suomen nykyilmastossa. Vuodet on esitetty korkeilla seinillä 
esiintyvien homeindeksin maksimiarvojen mukaisessa kriittisyysjärjestyksessä. [7] 
 
Kuvasta 6 huomataan myös, että saman vuoden kriittisyys korkeassa ja matalassa rakennuksessa 
vaihtelee hyvin paljon. Koko 120 vuoden sarjaa tarkasteltaessa voidaan nähdä kuitenkin 
jonkinlainen korrelaatio näiden arvojen välillä. Erot korkean ja matalan rakennuksen välillä 
johtuvat ennen kaikkea viistosateen laskentakaavoihin valituista viistosadekertoimista. 
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4.4 Yhteenveto ulkoilman olosuhteiden kriittisyyteen vaikuttavista tekijöistä 
 
Edellä esitetyt laskentatulokset osoittavat, että monilla eri tekijöillä on merkittävä vaikutus 
ulkoilman olosuhteiden kriittisyyteen rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta. Näitä 
tekijöitä ovat: 

• tarkasteluihin valitut ulkoilman olosuhdetekijät ja niiden keskinäinen vaihtelu 
• käytettävät rakenneratkaisut ja materiaalit 
• valitut toimintakriteerit ja niitä kuvaavat vertailusuureet 
• rakennuksen maantieteellinen sijainti ja ilmansuunnat 
• rakennuksen koko, muoto, yksityiskohdat ja lähiympäristö, jotka synnyttävät rakennuksen 

ympärille mikroilmaston 
 
5. Testivuosien määrittäminen nykyilmastossa 
 
Eri testirakenteilla tehdyistä laskentatarkasteluista muodostettiin 120 vuoden sarjoja, joissa 
vuodet asetettiin kriittisyysjärjestykseen homeindeksin maksimiarvon ja kondensoituneen 
kosteuden maksimimäärän perusteella vastaavalla tavalla kuin edellisessä luvussa on esitetty tiili- 
ja puuverhottujen rankaseinien osalta. Kondensoitumistarkastelujen osalta vertailuun otettiin 
toiseksi vaihtoehdoksi vielä yhtäjaksoinen kondensoitumisaika, koska sitä oli käytetty TTY:llä 
aikaisemmin kondensoitumisriskiä kuvaavana vertailusuureena [2]. 
 
Tämän jälkeen tutkittiin löytyykö tarkasteltavien vuosien joukosta sellaisia, jotka olisivat kriittisiä 
useilla eri rakenteilla ja vielä samanaikaisesti sekä homeen kasvun että kosteuden 
kondensoitumisen osalta. Tutkimuksen tuloksena havaittiin, että jotkut vuosista ovat yleiskriittisiä 
eli ne täyttävät 90 % kriittisyystason (tai ovat hyvin lähellä sitä) useilla eri testirakenteilla, 
molemmilla rakenteiden toimintakriteereillä ja eri tarkastelutilanteissa. Tällöin riittää, että 
kosteusteknisiä tarkasteluja varten valitaan muutama testivuosi, joita voidaan käyttää laajasti eri 
rakenteilla tehtävissä tarkasteluissa. Tämä oli testivuosien käytettävyyden kannalta erittäin hyvä 
tulos. 
 
Kuvassa 7 on esitetty kolme yleiskriittisintä vuotta sellaisille testirakenteille, joissa viistosade 
vaikuttaa rakenteen sisäosan kosteustekniseen toimintaan. Tarkastellut seinärakenteet olivat 
tiiliverhottu rankaseinä, paksurappauksella toteutettu eristerapattu seinä sekä betonisandwich-
seinä. Tässä tapauksessa tarkastelut tehtiin eteläjulkisivuille, koska vertailulaskelmissa oli 
todettu, että viistosateen rasittava vaikutus on siellä voimakkaampi. 
 
Kuvasta 7 nähdään, että kriittisimmät vuodet (Vantaa 2007, Vantaa 2005 ja Jokioinen 1982) 
sijoittuvat monessa laskentavaihtoehdossa kriittisimpään 10 % joukkoon kaikista tarkastelluista 
vuosista eli 12 kriittisimmän vuoden joukkoon. 
 
Aiemmissa laskelmissa oli havaittu, että valittujen raja-arvojen johdosta homehtumisriski oli 
yleensä rakenteen toiminnan kannalta kriittisempi tekijä kuin kosteuden kondensoitumisriski. 
Tästä syystä testivuoden valinnassa painotettiin enemmän homehtumisriskin mukaan määritettyjä 
vuosien kriittisyysjärjestyksiä. Lisäksi kondensoitumisen osalta suurempi painoarvo annettiin 
tarkasteluille, joissa kondensoitumisriskiä arvioitiin kondensoituneen kosteuden maksimimäärän 
perusteella. Tarkastelujen perusteella testivuodeksi valittiin Vantaa 2007 sellaisille rakenteille, 
joiden sisäosan kosteustekniseen toimintaan sateella/ viistosateella on vaikutusta. 
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Merkkien selitykset: 
Bw = Tiiliverhottu rankaseinä mass = kondensoituneen kosteuden maksimimäärä 
Rw = Eristerapattu seinä time = yhtäjaksoisen kondensoitumisajan maksimipituus 
CSw = Betonisandwich-seinä e = lämmöneristeen ulkopinta 
Mould = homehtumisriskitarkastelu i = lämmöneristeen sisäpinta 
Cond =kondensoitumisriskitarkastelu N = pohjoisjulkisivu 
low = matala rakennus  
 
Kuva 7. Eri vuosien ulkoilman olosuhteiden kriittisyys homehtumisriskin ja kosteuden 
kondensoitumisriskin osalta testirakenteissa, joissa viistosade vaikuttaa rakenteen sisäosan 
kosteustekniseen toimintaan. Testirakenteet olivat tiiliverhottu rankaseinä, paksurappauksella 
toteutettu eristerapattu betoniseinä sekä betonisandwich-seinä. [7] 
 
Kuvasta 7 voidaan havaita myös, että yleiskriittiset vuodet olivat pääsääntöisesti kriittisiä sekä 
kondensoituneen kosteuden maksimimäärän että yhtäjaksoinen kondensoitumisajan pituuden 
osalta. Kondensoituneen kosteuden maksimimäärä korreloi kuitenkin vielä paremmin 
testirakenteissa esiintyneen homehtumisriskin kanssa. Kondensoituneen kosteuden 
maksimimäärälle on myös jonkin verran helpompi määrittää hyväksyttäviä raja-arvoja. Näistä 
syistä johtuen se valittiin tutkimukseen kosteuden kondensoitumista kuvaavaksi vertailusuureksi. 
 
Kuvassa 7 esitettyjen vuosien kriittisyys oli alhaisin betonisandwich-seinän osalta tarkasteltaessa 
kosteuden kondensoitumisriskiä. Tämä tulos johtuu todennäköisesti siitä, että betonisandwich-
seinässä viistosade ei tunkeudu yhtä voimakkaasti ulkokuoren läpi rakenteen sisäosiin kuin 
tiiliverhotussa rankaseinässä ja eristerapatussa betoniseinässä. Toisin sanoen betonisandwich-
seinässä viistosateen vaikutus on vähäisempi kuin muissa testirakenteissa. Toisaalta 
homehtumisriskin osalta kaikki kolme vuotta olivat kriittisiä myös tässä rakenteessa. 
 
Kuvassa 8 on esitetty kolme yleiskriittisintä vuotta sellaisille testirakenteille, joissa viistosade ei 
vaikuta merkittävästi rakenteen sisäosan kosteustekniseen toimintaan. Tarkastellut seinärakenteet 
olivat puuverhottu rankaseinä mineraalivillalla ja puukuitueristeellä eristettynä sekä sisäpuolelta 
eristetty hirsiseinä. Tässä tapauksessa tarkastelut tehtiin pohjoisjulkisivuille, koska 
vertailulaskelmissa oli todettu, että näissä rakenteissa pohjoispuolella esiintyy kriittisemmät 
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olosuhteet. Käytännössä tämä johtuu siitä, että auringonsäteilyn lämmittävä ja kuivattava vaikutus 
on siellä vähäisin. 
 
Kuvasta 8 nähdään, että kriittisimmät vuodet (Jokioinen 2004, Jyväskylä 1996 ja Jyväskylä 2000) 
sijoittuvat jälleen monessa laskentavaihtoehdossa kriittisimpään 10 % joukkoon kaikista 
tarkastelluista vuosista. 

 
Merkkien selitykset: 
Ww = Puuverhottu rankaseinä mass = kondensoituneen kosteuden maksimimäärä 
Lw = Lisäeristetty hirsiseinä time = yhtäjaksoisen kondensoitumisajan maksimipituus 
Mould = homeriskitarkastelu e = lämmöneristeen ulkopinta 
Cond =kondenssiriskitarkastelu i = lämmöneristeen sisäpinta 
low = matala rakennus N = pohjoisjulkisivu 
 
Kuva 8. Eri vuosien ulkoilman olosuhteiden kriittisyys homehtumisriskin ja kosteuden 
kondensoitumisriskin osalta testirakenteissa, joissa viistosade ei vaikuta merkittävästi rakenteen 
sisäosan kosteustekniseen toimintaan. Testirakenteet olivat puuverhottu rankaseinä 
mineraalivillalla ja puukuitueristeellä eristettynä sekä sisäpuolelta eristetty hirsiseinä. [7] 
 
Kuvaan 8 on lisätty myös Vantaan 2007 ulkoilman olosuhteiden kriittisyydet tarkastelluille 
testirakenteille. Kuvasta nähdään että niissä rakenteissa, joiden sisäosat ovat suojassa viistosateen 
vaikutuksilta, Vantaan 2007 sääolosuhteet eivät ole yleensä kriittiset. Näin ollen näille rakenteille 
on tarpeellista valita toinen testivuosi. Edellä kerrottujen valintakriteerien perusteella Jokioinen 
2004 valittiin testivuodeksi niille rakenteille, joiden sisäosan kosteustekniseen toimintaan 
sateella/ viistosateella ei ole merkittävää vaikutusta. 
 
Edelliseen kuvaan 7 on lisätty vastaavasti myös Jokioisen 2004 ulkoilman olosuhteiden 
kriittisyydet niille rakenteille, joiden sisäosan kosteustekniseen toimintaan viistosateella on 
vaikutusta. Tuloksista huomataan, että tämä vuosi ei ole puolestaan erityisen kriittinen tällaisten 
rakenteiden kannalta. Näin ollen ainakin edellä mainittujen kahden testivuoden määrittäminen on 
tarpeellista Suomen nykyilmaston olosuhteissa tehtäviä rakennusfysikaalisia tarkasteluja varten. 
 
Edellä esitettyjen laskentatarkastelujen lisäksi eri vuosien ulkoilman olosuhteiden kriittisyyttä 
tutkittiin myös eri tavoin tuuletetuissa yläpohjarakenteissa. Näissä tarkasteluissa havaittiin, että 
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kumpikaan edellä valituista testivuosista ei ollut erityisen kriittinen tuulettumattoman ja vähän 
tuuletetun yläpohjan homehtumisriskiä ja kosteuden kondensoitumisriskiä arvioitaessa. 
Tuulettumattomalla ja vähän tuulettuvalla kattorakenteella tehtyjen laskentatarkastelujen 
perusteella rakenteille ei ollut kuitenkaan löydettävissä yhtä testivuotta, joka olisi kriittinen 
useissa eri tarkastelutilanteissa. Tulokset osoittivat, että tuulettumattomien ja vähän tuulettuvien 
rakenteiden osalta olisi tarpeellista tehdä lisää tutkimusta, jotta voitaisiin arvioida onko niille 
löydettävissä yleispäteviä testivuosia. 
 
Testivuositarkastelujen perusteella rakenteille valittiin nykyilmastossa kaksi testivuotta Vantaa 
2007 ja Jokioinen 2004. Näiden vuosien avulla lähes kaikkien vaipparakenteiden kosteustekniset 
tarkastelut voidaan tehdä kriittisissä ulkoilman olosuhteissa. Tuulettumattomia ja vähän 
tuuletettuja rakenteita tarkasteltaessa ne eivät ole välttämättä erityisen kriittisiä, mutta niitä 
voidaan toki käyttää näissäkin tarkasteluissa. Toisaalta tällaisia rakenteita on kohtalaisen vähän ja 
niiden osalta rakenteen sisälle jäänyt tai päässyt ylimääräinen kosteus on rakenteiden toiminnan 
kannalta oleellisesti tärkeämpi tekijä kuin ulkoilman kosteusrasitukset. Testivuosien olosuhteiden 
vertailua sekä käyttöä eri laskentatarkasteluissa on käsitelty lähteessä [7]. 
 
6. Testivuosien määrittäminen tulevaisuuden ilmastossa 
 
Vuosien 2050 ja 2100 ilmastoissa testivuosien määrittäminen tehtiin samalla tavalla kuin 
nykyilmastossa eli etsittiin yleiskriittisiä vuosia, jotka saisivat aikaan homehtumisen ja kosteuden 
kondensoitumisen kannalta kriittisiä olosuhteita useissa eri rakenteissa ja tarkastelutilanteissa. 
Tarkasteluja varten Ilmatieteen laitos modifioi 120 nykyilmaston vuoden olosuhteita siten, että ne 
kuvaisivat A2-kasvihuonekaasuskenaarion mukaista tilannetta. 
 
Nykyilmastossa yleiskriittisimmiksi todetut vuodet ovat tyypillisesti kriittisimpiä myös vuosien 
2050 ja 2100 ilmastoissa. Lisäksi nykyilmastossa testivuosiksi valitut vuodet Vantaa 2007 ja 
Jokioinen 2004 ovat tulevaisuuden ilmastoon modifioituina edelleen kriittisimmät vuodet. Näin 
ollen nämä samat vuodet valittiin testivuosiksi myös vuosien 2050 ja 2100 ilmastoissa. Koska 
tulevaisuuden testivuodet eivät vastaa eksaktisti mitään tiettyä vuotta, käytetään näistä vuosista 
eri laskentatarkastelujen yhteydessä nimiä Vantaa 2050 ja Jokioinen 2050 sekä Vantaa 2100 ja 
Jokioinen 2100. 
 
7. Testivuosien ilmastodataan tehdyt tarkennukset 
 
FRAME-projektin kuluessa Ilmatieteen laitos määritti nykyilmaston testivuosille lisäksi 
tarkennetut tunnittaiset lyhytaaltoisen auringonsäteilyn (suora ja diffuusi säteily) ja vaakapinnalle 
tulevan sademäärän arvot. Auringonsäteilyn osalta kolmen tunnin välein mitatuista arvoista 
interpoloidut tunnittaiset arvot korvattiin todellisilla tunnin välein mitatuilla arvoilla, koska 
valittujen testivuosien osalta ne olivat saatavilla [6]. Samalla diffuusin säteilyn arvoja 
tarkennettiin uusien varjostusrengaskorjausten avulla [5, 6]. Auringonsäteilyn arvoihin tehdyt 
muutokset olivat kuitenkin varsin pieniä alkuperäisen ilmastodataan verrattuna. Sademäärän 
osalta 12 tunnin välein mitatut sademäärät painotettiin muiden saatavissa olevien havaintojen 
perusteella tarkemmin jokaiselle tunnille, kun alkuperäisessä datassa painotus oli tehty 
karkeammin kolmen tunnin välein ja näistä oli laskettu interpoloidut tunnittaiset arvot [6]. 
 
FRAME-projektissa käytettyjä alkuperäisiä testivuosien olosuhteita on kuvattu tarkemmin 
lähteessä [12]. Rakennusfysikaalisten testivuosien tarkennettu säädata nykyilmastossa sekä 
tulevaisuuden ilmastojen säädatat on julkaistu Ilmatieteen laitoksen www-sivuilla [9]. 
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Nykyilmaston säädatassa ei ole kuitenkaan mukana pitkäaaltoisen lämpösäteilyn laskemiseen 
tarvittavia lähtötietoja, koska niiden määritys sisälsi useita epävarmuustekijöitä. 
 
8. Yhteenveto 
 
Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan tarkastelua varten on määritetty rakennusfysikaaliset 
testivuodet Suomen ilmastossa. Näiden vuosien avulla on mahdollista tarkastella rakenteita 
kriittisissä ulkoilman olosuhteissa sekä nykyilmastossa että lähitulevaisuuden ennustetussa 
ilmastossa. Testivuosien valinta tehtiin vertailemalla niiden vaikutuksia rakenteiden homehtumis- 
ja kondensoitumisriskiin eri testirakenteilla. Tarkasteluissa oli mukana 30 vuoden ilmastodata 
neljältä eri paikkakunnalta Suomessa sekä nykyilmastossa että vuosien 2050 ja 2100 ilmastoissa. 
Monilla eri tekijöillä on vaikutusta tarkasteltavan vuoden kriittisyyteen ja ne on otettava 
huomioon testivuosia valittaessa. 
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Ilmastonmuutoksen vaikutukset betonirakentamisen 
säilyvyyssuunnitteluun 
 
Jukka Lahdensivu ja Arto Köliö 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Ilmastonmuutos lisää sateiden määrää sekä tuulisuutta, jolloin julkisivuihin vaikuttaa nykyistä 
korkeampi viistosaderasitus. Aktiivisen korroosion nopeuteen sateisuuden lisääntymisellä on 
kuitenkin varsin vähäinen vaikutus, sillä Etelä- ja Keski-Suomessa aktiivinen korroosioaika on jo 
nykyisellään varsin lyhyt, luokkaa 6 – 8 vuotta, mikä nopeutuu 5 – 6 vuoteen vuosisadan loppuun 
mennessä. Raudoitteiden peitepaksuuden ollessa betoninormien vaatimalla tasolla (25 mm) 
näkyvät korroosiovauriot ovat tavanomaisissa julkisivu- ja parvekerakenteissa hyvin harvinaisia 
myös tulevaisuudessa, vaikka karbonatisoituminen olisi edennyt raudoitteiden syvyydelle saakka. 
Erityisesti sateelta suojattujen rakenteiden kuten parvekelaattojen alapinnoissa tai 
parvekekaiteiden sisäpinnoissa olevien terästen korroosio on hyvin hidasta. Myös vaikutukset 
betonin lisähuokostamiseen ovat pieniä. Betonin pakkasenkestävyyden suhteen nykyinen 
vaatimustaso on riittävä myös tulevaisuudessa, mutta on kuitenkin huolehdittava siitä, että 
betonin lisähuokostus onnistuu aina. Suojaavat pinnoitteet alentavat betonin kosteustason niin 
alas, että pakkasrapautuminen ei ole mahdollista. 
 
1. Johdanto 
 
Säälle alttiissa betonirakenteissa voi erilaisten olosuhde- ja muiden rasitustekijöiden 
vaikutuksesta tapahtua muutoksia, jotka heikentävät rakenteen ominaisuuksia ja aiheuttavat siten 
eriasteista korjaustarvetta. Suomessa yleisimmät betonirakenteen korjaamiseen johtavat 
vauriomekanismit ovat betonin karbonatisoitumisen seurauksena mahdollisesti tapahtuva 
raudoitteiden korroosio sekä betonin pakkasrapautuminen puutteellisen pakkasenkestävyyden 
seurauksena. 
 
Rakenteiden ikääntyessä tapahtuva vaurioituminen johtuu pääosin ilmaston aiheuttamasta 
säärasituksesta, joka saa aikaan materiaalien ominaisuuksien heikkenemistä eli turmeltumista. 
Turmeltuminen voi olla haitallisen nopeaa, mikäli käytetyt materiaalit tai työnsuoritus ovat olleet 
heikkolaatuisia tai rakenneratkaisut virheellisiä tai huonosti toimivia. Säärasitus käynnistää useita 
rinnakkaisia turmeltumisilmiöitä, jolloin julkisivun vaurioituminen tapahtuu yleensä useiden 
turmeltumisilmiöiden yhteisvaikutuksesta. Turmeltumisilmiöt ovat alkuvaiheessa hitaasti 
eteneviä, mutta vaurioiden edetessä turmeltumisnopeus yleensä kiihtyy. 
 
1.1 Tutkimuksen tavoite 
 
Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) Future Envelope Assemblies and HVAC Solutions 
(FRAME) -tutkimuksessa keskityttiin lämmöneristepaksuuden lisäyksen vaikutuksiin 
ilmastonmuutoksen ja rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta. Näiden lisäksi tutkimuksessa 
tarkasteltiin mm. sitä, miten lämmöneristeiden merkittävä lisääminen vaikuttaa erilaisissa 
rakennetyypeissä niiden rakenteelliseen toimintaan ja liitoksiin sekä sitä, miten 
ilmastonmuutoksen mukanaan tuovan lisääntynyt sateisuus vaikuttaa detaljisuunnitteluun. 
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Betonirakenteiden osalta keskeinen tutkimuskysymys oli: Ovatko betonirakenteiden nykyiset 
säilyvyysvaatimukset riittäviä tulevaisuuden ilmastossa? 
 
2. Tutkimusaineisto 
 
Betonirakenteiden raudoitteiden korroosioon sekä betonin pakkasrapautumiseen liittyvä aineisto 
koostui Ilmatieteen laitoksen generoimasta säädatasta vuosille 2030, 2050 ja 2100, Tampereen 
teknillisen yliopiston 2010 päättyneestä Betonijulkisivujen korjausstrategiat -tutkimuksesta sekä 
muista tutkimuksista raudoitteiden korroosionopeuteen ja betonin pakkasrapautumiseen liittyen. 
Tutkimuksen aineisto koostuu betonielementtirakenteisten kerrostalojen kuntotutkimusaineistosta 
[1]. Tarkasteluihin valittiin kohteet, jotka ovat valmistuneet vuonna 1990 tai sen jälkeen, ja jotka 
ovat mahdollisimman paljon nykyisten rakenteiden kaltaisia. Näitä kohteita on tietokannassa 47 
kpl yhteensä 72 rakennuksesta. 
 
Betonirakenteiden vaurioitumisen kannalta keskeisiä ilmastoon vaikuttavia tekijöitä ovat 
sateisuus (rakenteen kosteus) sekä rakenteiden märkänä tapahtuvien jäätymissulamissyklien 
määrä. Ilmatieteen laitoksen toimesta on kerätty aineisto betonirakenteiden vaurioitumiselle 
kriittisten sääolosuhteiden kehittymisestä ilmaston muuttuessa tietyn ilmastonmuutosskenaarion 
mukaan (SRES A2-skenaario). Havainnot laadittiin neljältä havaintoasemalta Vantaa, Jokioinen, 
Jyväskylä, Sodankylä [2]. 
 
Raudoitteiden korroosiotarkasteluja varten on laadittu seuraavat suureet: 

• vesisadepäivien lukumäärä ja vesisadepäivien sademäärä talvikausittain 
• tuulensuunta-vesisaderuusut viiden talvikauden jaksoina laskettuina 
• ilmastosuureiden muuttuminen vuosina 2030, 2050 ja 2100 

 
Betonin pakkasrapautumatarkasteluja varten on laadittu seuraavat suureet: 

• jäätymissulamissyklien lukumäärä eri alimpiin lämpötiloihin (0 °C, -2 °C, -5 °C, -10 °C, -
15 °C,  -20 °C), kun vesi- tai räntäsadetta on ollut ≤ 2 vrk ennen jäätymistä 

• ilmastosuureiden muuttuminen vuosina 2030, 2050 ja 2100 
 
3. Raudoitteiden karbonatisoitumisesta johtuva korroosio 
 
3.1 Betonin karbonatisoitumisnopeus 
 
Betonijulkisivuissa on jo pitkään käytetty ruostumattomia teräksiä, joten niiden osalta 
korroosiosuoja on hyvin hoidossa. Myös ns. tavanomaiset betoniraudoitteet ovat yleensä hyvin 
korroosiolta suojassa, koska betonin korkean alkalisuuden ansiosta terästen pinnalle muodostuu 
ns. passiivikalvo, joka estää korroosion [3 ja 4]. Ehjän betonin pH on luokkaa 13. 
Korroosiosuojaus on virheettömässä rakenteessa hyvin pysyvä, koska passiivikalvo on itseään 
jatkuvasti korjaava [5]. Kloridittomassa betonissa betonin huokosveden alkalisuuden tulee pysyä 
tasolla pH ≥ 11, jotta teräksen ympärille muodostunut passiivikalvo pysyy ehjänä [6]. 
 
Alkalisen kalsiumhydroksidin (Ca(OH)2) reagoidessa ilman hiilidioksidin (CO2) kanssa 
muodostuu kalsiumkarbonaattia (CaCO3) ja samalla betonin huokosveden alkalisuus laskee 
tasolle pH = 8 – 8,5. Reaktiota kutsutaan betonin karbonatisoitumiseksi [3]. Betonin 
karbonatisoituminen alkaa betonin pinnasta ja etenee hitaasti rintamana syvemmälle betoniin sitä 
mukaa kun kaikki kalsiumhydroksidi on pinnasta lähtien reagoinut. 
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Betonin karbonatisoitumisnopeustarkastelut tehtiin kuntotutkimustietokantaan tallennettujen 
julkisivujen ja parvekkeiden karbonatisoitumistietoihin perustuen. Karbonatisoitumisen 
etenemistä kuvataan yleisesti Fickin ensimmäisen lain mukaisella kaavalla [7 ja 3]: 
 

                     (1) 
 
missä x = karbonatisoitumissyvyys [mm] 

k = karbonatisoitumiskerroin [mm/√a] 
t = rakennuksen ikä vuosina 

 
Neliöjuurimallin avulla selvitettiin käänteisesti, kuinka kauan karbonatisoituminen tietyille 
syvyyksille vie aikaa tarkastelluissa rakenteissa. Tarkasteltavat syvyydet ovat 10, 15, 20 ja 25 
mm. 25 mm on tyypillinen raudoituksen peitepaksuuden suunnitteluarvo. Käytännössä on 
kuitenkin havaittu runsaastikin tämän arvon alittavia peitepaksuuksia. Rakennetyyppikohtaisesti 
karbonatisoitumiskertoimien aineistosta laadittiin jakaumaa kuvaavat keskiarvo, keskihajonta 
sekä 95 % fraktiili. Tarkasteluissa käytetyt karbonatisoitumiskertoimet eri elementtityypeille on 
esitetty taulukossa 1. 
 
Taulukko 1. Tarkasteluissa käytetyt eri elementtityyppien karbonatisoitumiskertoimet. 
 keskiarvo ka. + 

keskihajonta 
95 % fraktiili 

Julkisivut 
valkobetoni 0,59 1,29 2,17 
tiililaatta 1,06 2,37 4,11 
maalattu betoni 2,62 4,26 5,88 
Parveke-elementit 
kaiteen ulkopinta 1,09 2,21 3,95 
kaiteen sisäpinta 1,48 2,49 3,49 
laatan yläpinta 1,15 2,05 2,82 
laatan alapinta 3,21 4,63 6,02 
pielen ulkopinta 1,50 2,52 3,47 
pielen sisäpinta 1,63 2,87 4,14 

 
Seuraavissa kuvaajissa on esitetty betonin karbonatisoitumisaikoja eri julkisivupintatyypeille ja 
parveke-elementeille karbonatisoitumiskertoimen ja terästen peitepaksuuden vaihdellessa. 
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Kuva 1. Betonin karbonatisoitumiseen kuluva aika vuosina eri julkisivutyypeissä terästen 
peitepaksuuden funktiona. (Pystyakseli on logaritminen.) 
 

 
Kuva 2. Betonin karbonatisoitumiseen kuluva aika vuosina parvekelaatassa terästen 
peitepaksuuden funktiona. (Pystyakseli on logaritminen.) 
 

 
Kuva 3. Betonin karbonatisoitumiseen kuluva aika vuosina parvekepielessä terästen 
peitepaksuuden funktiona. (Pystyakseli on logaritminen.) 
 
Maalatuissa betonijulkisivuissa betonin karbonatisoituminen etenee huomattavan nopeasti. 
Karbonatisoitumisrintama saavuttaa 5 % raudoitteista jotka ovat 25 mm syvyydellä jo 18 
vuodessa. Sen sijaan tiililaatta tiivistää betonin pintaa merkittävästi ja siten hidastaa 
karbonatisoitumisen etenemistä. 95 % 25 mm syvyydellä olevista raudoitteista on alkalisessa 

Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 398



betonissa vielä 37 vuoden käytön jälkeen. Valkobetonissa karbonatisoitumisen on todettu olevan 
kaikkein hitainta, joten 95 % rakenteista saavuttaa helposti 100 vuoden käyttöiän, ks. kuva 1. 
Kuvaajista voidaan helposti todeta riittävän peitepaksuuden merkitys rakenteen käyttöikään. Jo 5 
mm peitepaksuuden pienennys pienentää karbonatisoitumisaikaa noin 10 vuotta. 
 
Parvekerakenteissa eniten raudoitusta on kaiteissa sekä laattojen alapinnoissa, joten ne ovat siten 
kriittisimmät rakenteen käyttöikää rajoittavat alueet. Betonin karbonatisoituminen on nopeinta 
parvekelaattojen alapinnassa, missä karbonatisoituminen saavuttaa 25 mm syvyydellä olevista 
raudoitteista 5 % 18 vuodessa ja 20 mm syvyydellä olevat jo 10 vuoden aikana, ks. kuva 2. 
Parvekelaattojen alapinnan karbonatisoituminen on siten kriittisin tekijä koko parvekerakenteen 
käyttöiän suhteen, mikäli kriteerinä pidetään betoninormien mukaista rakenteen käyttöikää. 
 
3.2 Aktiivinen korroosio 
 
Raudoitteiden korroosio vai alkaa kun teräksiä suojaava passiivikalvo on tuhoutunut joko betonin 
karbonatisoitumisen seurauksena tai kloridien vaikutuksesta. Aktiivinen korroosiovaihe voi 
kestää useita vuosia. Aktiivisen korroosion aikaan vaikuttavat raudoitteen betonipeitteen paksuus 
suhteessa raudoitteen halkaisijaan sekä betonin kosteuspitoisuus ja lämpötila. 
 
Huokosverkoston suhteellisen kosteuden lisääntyessä betonin sähkönjohtavuus kasvaa 
huomattavasti. Huokosverkoston täyttyminen vedellä toisaalta myös vähentää hapen diffuusiota 
rakenteeseen. Betonin karbonatisoitumisen seurauksena käynnistyneen teräksen korroosion 
katsotaan yleisesti alkavan, kun suhteellinen kosteus betonissa ylittää 65 – 70 %. 
Korroosionopeus kasvaa merkittävästi suhteellisen kosteuden noustessa yli 80 – 85 % tason [7]. 
Näin sateelle alttiissa pinnoissa aktiivinen korroosio etenee nopeammin kuin sateelta suojatuissa 
pinnoissa. 
 
Aktiivisen korroosion tarkastelu perustui aiempaan tutkimustietoon, jonka mukaan vuosittaisen 
sademäärän ylittäessä 480 mm suojaamattomassa betonissa olevien raudoitteiden korroosio on 
nopeaa ja sademäärän alittaessa 425 mm korroosionopeus on häviävän pieni [8]. 
Korroosionopeuden ja syöpymän vastaavuus perustuu kirjallisuustutkimukseen. Nopea korroosio 
vastaa 10 µm syöpymää vuodessa ja hidas 1 µm vuodessa. Betoniraudoitteiden korroosiolle 
kriittinen raja on asetettu 50 µm syöpymään [9]. 
 
Kuten taulukosta 2 voidaan havaita, karbonatisoitumisen saavutettua raudoitteet korroosio etenee 
Etelä-Suomessa varsin nopeasti niin pitkälle, että rakenteisiin syntyy näkyviä korroosiovaurioita. 
Pohjois-Suomessa aktiivinen korroosio on merkittävästi hitaampaa myös tulevaisuuden 
ilmastossa huomattavasti vähäisempien vesi- ja räntäsateiden johdosta. 
 
Taulukko 2. Betonissa olevien raudoitteiden korroosioaika eri ilmasto-olosuhteissa kriittiseen 
rajaan 50 µm vuosina [a]. 
 Vantaa Jokioinen Jyväskylä Sodankylä 
Nykyilmasto 5,7 6,1 8,2 37,5 
2030 5,5 5,7 7,8 37,5 
2050 5,3 5,5 7,4 37,5 
2100 5,3 5,1 6,1 19,7 

 
Sellaisten betonirakenteiden, jotka eivät saa viistosaderasitusta, aktiivinen korroosio on 
huomattavan hidasta. Tästä syystä parvekelaattojen alapinnan nopeasta karbonatisoitumisesta 
huolimatta niissä esiintyy korroosiota huomattavan harvoin, mikäli laattojen alapintaan ei 
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kohdistu kosteusrasitusta esim. huonosti toimivan parvekkeen vedenpoiston seurauksena. Näin 
parvekkeen käyttöiän kriittisimmiksi rakenneosiksi muodostuvat viistosaderasitetut kaiteen 
ulkopinta sekä pielielementin etureuna. Kaiteiden ulkopinnassa karbonatisoituminen saavuttaa 5 
% 25 mm syvyydellä olevista raudoitteista 40 vuodessa ja pielissä 52 vuodessa. 20 mm 
peitepaksuudella vastaavat ajat ovat 26 vuotta ja 33 vuotta. 
 
4. Betonin pakkasrapautuminen 
 
Betonin pakkasrapautumiseen vaikuttavat ensisijaisesti valmistusvaiheessa betonin 
lisähuokostuksen onnistuminen sekä rakenteen käytön aikana vallitseva rasitustaso. 
Pakkasenkestävyyden kannalta riittävän tiheä suojahuokostus saadaan aikaan käyttämällä betonin 
valmistuksen yhteydessä lisähuokostusainetta. Suuruusluokaltaan noin 10 μm suurempia 
huokosia voidaan pitää pakkasenkestävyyden kannalta hyödyllisinä. Käytännössä keskimääräinen 
suojahuokosen halkaisija on suuruusluokkaa 150 – 300 μm. Suojahuokosten toimivuuden 
kannalta niitä tulee olla riittävän tiheästi, jolloin niiden keskinäinen maksimivälimatka on noin 
500 μm. 
 
Julkisivuissa ja parvekkeissa käytetyn betonin lisähuokostuksen onnistumista tarkasteltiin BeKo-
tietokannan 1990 ja sitä uudempien kohteiden näytetiedoista. Ohjeistus betonin 
lisähuokostamisesta on annettu vuonna 1976 ja betonin lujuustasoja on nostettu nykytasolle 
vuoden 1989 säilyvyysohjeissa. BeKo-tietokannassa betonin lisähuokostuksesta kertova tieto on 
ilmoitettu betonin suojahuokossuhteena, mikä oli käytäntö vuoteen 2004 saakka. 
Suojahuokossuhteen tuli olla vähintään 0,20, eli 20 % betonin kokonaishuokoisuudesta tuli olla 
kapillaarisesti täyttymättömiä. Suojahuokossuhde 0,20 vastaa nykyvaatimuksen huokosjakoa 0,25 
mm [11], mikä on vaatimuksena rasitusluokassa XF 1 100 vuoden käyttöiälle. 
 
Betonin lisähuokostus on onnistunut varsin vaihtelevasti 1990-luvulla valmistuneissa 
betonijulkisivuissa ja parvekkeissa. Pakkasenkestävyysvaatimus täyttyy vain noin 50 % 
elementeistä, ks. kuva 4. Suojahuokossuhteen ollessa < 0,1 betoni ei ole pakkasenkestävää 
kosteusrasituksessa eli tavanomaisissa suomalaisissa ulko-olosuhteissa. 
 

 
Kuva 4. 1990-luvulla valmistuneiden eri parveke-elementtien suojahuokossuhteet BeKo-
tietokannan mukaan [1]. 
 
Betonin pakkasrapautumisen edellytyksenä on, että huokosverkosto on täyttynyt vedellä yli 
kriittisen pisteen [12] ja että jäätyminen tapahtuu riittävän alhaiseen lämpötilaan [13]. Kuivan 
betonin jäätyminen ei siis aiheuta pakkasrapautumista. Lahdensivun väitöstutkimuksessa [14] 
betonirakenteiden jäätymissulamissyklejä on tarkasteltu seuraavilla kriteereillä: 
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• vesi- tai räntäsade enintään 3 vrk ennen jäätymistä 
• jäätymissulamissyklien määrä lämpötilan laskiessa alle -5 °C 
• pakkasrapautumisen tarkastelu ohuthienäytteistä (n = 245 kpl) 
• näytteet pesubetonijulkisivuista (ei sadeveden kapillaarista imeytymistä haittaavaa 

pintakäsittelyä). 
 
Käytössä olevista rakenteista irrotetuissa betoninäytteissä ei pakkasenkestävässä betonissa 
(suojahuokossuhde ≥ 0,20) ole ohuthietutkimuksessa havaittu edes alkavaa pakkasrapautumaa yli 
500 todellisissa luonnonolosuhteissa tapahtuvan jäätymissulamissyklin jälkeen. Ohuthieessä 
havaittavaa alkavaa pakkasrapautumaa Jyväskylän ilmastossa havaittiin keskimäärin 388 syklin 
jälkeen ja Vantaan ilmastossa 307 syklin jälkeen. Sisämaassa jäätymissulamissyklien määrä on 
Etelä-Suomea suurempi mutta vähäisemmän sademäärän vuoksi samaan vaurioasteeseen 
tarvittiin enemmän jäätymissulamissyklejä. Yleisen pakkasrapautumisen esiintymiseen tarvittiin 
vain noin 20 jäätymissulamissykliä enemmän, joten pakkasrapautuminen etenee alkuun päästyään 
varsin nopeasti. [14]. 
 
Taulukkoon 3 on koottu tulevaisuuden säätietoihin ja em. tutkimukseen perustuva arvio 
puutteellisesti pakkasrasitusta kestävän betonin ohuthieessä havaittavan alkavan 
pakkasrapautuman esiintymiseen tarvittavasta ajasta. 
 
Ilmastonmuutoksen seurauksen betonin märkänä tapahtuvan pakkasrasituksen suhteen olosuhteet 
helpottuvat eteläisellä rannikkoalueella merkittävästi jo 2030. Sen sijaan sisämaassa olosuhteet 
pysyvät nykytasolla ja sateisuuden lisääntyessä vielä ankarampana lähes vuosisadan loppuun 
saakka. Betonin lisähuokostuksen täydellinen epäonnistuminen (suojahuokossuhde < 0,10) 
merkitsee varmaa pakkasrapautumista ennen tavoitellun käyttöiän (vähintään 50 vuotta) 
päättymistä. 
 
Taulukko 3. Ohuthieessä havaittavaa alkavaa pakkasrapautumaa, kun vesi- tai räntäsade ≤ 2 vrk 
ennen jäätymistä.  
 Vantaa [vuotta valmistumisesta] Jyväskylä [vuotta valmistumisesta] 

alle -5 °C alle -10 °C alle -5 °C alle -10 °C 
2000 26 35 37 45 
2030 40 61 40 58 
2050 50 78 41 59 
2100 79 350 53 90 

 
Betoninormien [15] vaatimuksissa betonin pakkasenkestävyyttä tulee testata laboratoriossa 
jäädytyssulatuskokeessa 100 kierrosta (XF 1, 50 vuotta) tai 300 kierrosta (XF 1, 100 vuotta ja XF 
3, 50 vuotta). Laboratoriokokeessa kapillaarisesti kyllästetty koekappale altistetaan 
lämpötilavaihtelulle +20 °C … -20 °C. Koestus on siten huomattavasti ankarampi kuin 
luonnonolosuhteissa tapahtuvat jäätymissulamissyklit. Voidaankin todeta, että normien mukaisen 
koestuksen kestävä betoni kestää hyvin myös tulevaisuuden todellisissa ilmasto-olosuhteissa 
tavoitellun käyttöiän ajan. 
 
5. Päätelmät ja suositukset 
 
Betonin karbonatisoitumisnopeus vaihtelee suuresti betonin ominaisuuksien mukaan. Betoni ei 
ole homogeeninen materiaali, vaan sen ominaisuudet vaihtelevat mm. tiivistyksestä ja 
jälkihoidosta riippuen. Betoniteknologialla on suuri vaikutus betonin kapillaarihuokoisuuteen. 
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Yleisesti betonin karbonatisoituminen on hidasta tiiviissä matalan vesisementtisuhteen 
betoneissa, joiden jälkihoito on tehty huolellisesti. 
 
Ilmastonmuutos lisää sateiden määrää sekä tuulisuutta, jolloin julkisivuille tulee nykyistä 
korkeampi viistosaderasitus. Aktiivisen korroosion nopeuteen sateisuuden lisääntymisellä on 
kuitenkin varsin vähäinen vaikutus, sillä Etelä- ja Keski-Suomessa aktiivinen korroosioaika on jo 
nykyisellään varsin lyhyt, luokkaa 6 – 8 vuotta, mikä nopeutuu 5 – 6 vuoteen vuosisadan loppuun 
mennessä. 
 
Raudoitteiden peitepaksuuden ollessa betoninormien vaatimalla tasolla (25 mm) näkyvät 
korroosiovauriot ovat tavanomaisissa julkisivu- ja parvekerakenteissa hyvin harvinaisia myös 
tulevaisuudessa, vaikka karbonatisoituminen olisi edennyt raudoitteiden syvyydelle saakka. 
Erityisesti sateelta suojattujen rakenteiden, kuten parvekelaattojen alapinnoissa tai 
parvekekaiteiden sisäpinnoissa olevien terästen korroosio on hyvin hidasta. 
 
Liian lähelle (alle 15 mm) ulkopintaa jääneissä betoniteräksissä raudoitteiden korroosiovaurioita 
tulee tulevaisuudessa esiintymään ennen kuin suunnitteluvaiheessa tavoiteltu käyttöikä on 
saavutettu. Valmistusvaiheessa raudoitteiden riittävät peitepaksuudet tulee varmistaa välikkein ja 
huolellisella asennustyöllä. Julkisivuissa on jo pitkään käytetty ruostumattomia raudoitteita, 
jolloin karbonatisoitumisesta ei aiheudu korroosio-ongelmia. Ruostumattomien raudoitteiden 
käyttöä tulee harkita myös sellaisiin kohteisiin, joissa vaadittavien peitepaksuuksien 
aikaansaaminen välikkeiden avulla on epävarmaa. 
 
Betonin pakkasenkestävyyden suhteen nykyinen vaatimustaso on riittävä myös tulevaisuudessa. 
On kuitenkin huolehdittava siitä, että betonin lisähuokostus onnistuu aina. Suojaavat pinnoitteet 
alentavat betonin kosteustason niin alas, että pakkasrapautumien ei ole mahdollista. 
 
Parvekkeiden vedenpoiston toimivuuteen on kiinnitettävä huomiota sekä suunnittelussa, 
toteutuksessa että rakennuksen huoltamisessa. Betonin karbonatisoitumisen seurauksena 
raudoitteiden korroosio on ensimmäisenä mahdollista laatan alapinnan teräksissä. Korroosio ei 
kuitenkaan etene, mikäli rakenne pysyy kuivana. Parvekelasitus vähentää tehokkaasti 
parvekkeelle tulevan viistosateen määrää ja näin alentaa parvekkeen rasitustasoa. 
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Valoaläpäisevät lämmöneristeet ja sovellukset 
 
Mikael Mäkitalo ja Juha Vinha 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Valoaläpäisevillä eristeillä on alhainen lämmönläpäisykerroin (U-arvo) ja suuri valonläpäisevyys. 
Ne ovat polymeeripohjaisia tai lasista tai piidioksidigeelistä (aerogeelistä) koostuvia tuotteita, 
joissa varsinaisena lämmöneristeenä toimii liikkumaton ilma tai täytekaasu. Geometrialtaan 
eristeet luokitellaan kapillaari-, kenno- ja näennäishomogeenisiin eristeisiin. Kapillaarimateriaalit 
koostuvat pyöreistä lasi- tai muoviputkista, jotka sijaitsevat kohtisuorassa suojalasia tai lämpöä 
varaavaa seinäpintaa vasten. Kennorakenteet taas ovat kulmikkaita, yleensä neliön muotoisia 
muoviputkia. Näennäishomogeenisiksi eristeiksi luetaan aerogeeli- ja kuitutäytteiset eristeet. 
Eristetyypistä riippuen valonläpäisevyys vaihtelee alueella 10 – 85 %, U-arvon ollessa pienempi 
kuin 1,0 W/(m2K). Valoaläpäiseviä eristeitä voidaan käyttää ikkunoiden tavoin rakennusten katto- 
ja seinärakenteissa. Ne soveltuvat myös rakennusten passiiviseen lämmittämiseen massiivisten 
seinärakenteiden ulkopinnassa. 
 
1. Johdanto 
 
Toimisto- ja liikerakennuksissa halutaan nykypäivänä käyttää yhä suurempia ikkunapintoja, jotta 
sisätiloihin saadaan luonnonvaloa ja rakennuksen ulkonäöstä esteettisiä. Suuret ikkunapinnat 
julkisivussa nostavat kuitenkin huomattavasti rakennuskustannuksia. Valoaläpäisevät eristeet ja 
niistä varsinkin muovikennoeristeet tarjoavat julkisivuissa tavallisille lasipinnoille hinnaltaan 
potentiaalisen vaihtoehdon. Valoaläpäisevien eristeiden käytöllä rakennuksen sisätiloihin saadaan 
yksityisyyttä, koska eristeet eivät ole samalla tavalla visuaalisesti läpinäkyviä kuten tavalliset 
ikkunalasit. Päivänvalo myös jakautuu huonetilaan tasaisemmin, ilman että se aiheuttaa häikäisyä 
tai liian suurien valaistuserojen muodostumista. Näin ollen valoaläpäiseviä eristeitä voidaankin 
käyttää tavallisia maisemaikkunoita laajemmalla alueella rakennuksen ulkovaipassa. 
Päivänvaloseiniä hyödyntämällä toimistoissa ja liikerakennuksissa voidaan saada myös 
huomattavia kustannussäästöjä, kun valaistukseen kuluvaa sähköenergiaa voidaan vähentää. 
 
Valoaläpäisevät lämmöneristeet (eng. transparent insulation, TI) ovat olleet tutkimuksen ja 
kehityksen kohteena jo 1900-luvun alkupuolelta saakka, mutta tavanomaisten rakentamisessa 
käytettyjen lämmöneristeiden korvaamista niillä on tutkittu vasta viimeisen 20 vuoden ajan [1]. 
Nykyisillä yleisesti saatavilla olevilla valoaläpäisevillä eristeillä päästään jo ikkunoiden 
nykymääräyksiä (RakMk C3 2010) matalampaan lämmöneristystasoon. Parhaimmat U-arvotasot 
saavutetaan aerogeelitäytteisillä eristeillä. Niiden käyttöä rajoittaa varsinkin pienemmissä 
rakennuskohteissa vielä korkea hinta.  
 
2. Eristemateriaalit 
 
Valoaläpäisevällä lämmöneristeellä tarkoitetaan materiaalia, jolla on suuri lämmöneristävyys ja 
korkea valonläpäisykyky. Eristeet ovat yleisesti läpikuultavia, mutta eivät samalla tavalla 
visuaalisesti läpinäkyviä kuten tavalliset ikkunalasit. Valoaläpäisevät eristeet voidaan luokitella 
niiden geometrisen rakenteen mukaisesti neljään luokkaan. Ryhmään a (ks. kuva 1) kuuluvat 
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levymäiset rakenteet, jotka muodostuvat tasonsuuntaisista lasilevyistä tai muovikalvoista. Tasojen 
lukumäärää lisäämällä voidaan vähentää rakenteen lämpöhäviöitä, mutta seurauksena on myös 
valonläpäisykyvyn pieneneminen. Näin ollen tällaisella rakenteella ei voida saavuttaa yhtä aikaa 
hyviä eristävyys- ja läpäisevyysominaisuuksia. 
 
Ryhmän b (ks. kuva 1) eristeissä seinämät ovat kohtisuorassa materiaalin pituussuuntaa vastaan, 
jolloin rakenne päästää suurimman osan saapuvasta säteilystä lävitseen. Valonsäteen suuntaiset 
taso-osat vaimentavat tehokkaasti konvektiolla tapahtuvaa lämmön siirtymistä, jolloin rakenteen 
lämmöneristyskyky paranee. Ryhmään b luokitellaan tasoa vastaan kohtisuorat lasilevyt, kennot 
ja kapillaarirakenteet, joita on laajasti käytetty erilaisissa sovelluskohteissa. Ontelorakenteet (ks. 
kuva 1, c) ovat yhdistelmä ryhmän a ja b rakenteista. Ne koostuvat putkista tai moniseinämäisistä 
levyistä, jotka vähentävät tehokkaasti lämpöhäviöitä. Ryhmän c lämmöneristeillä on pienempi 
auringonsäteilyn läpäisy kuin ryhmän b eristeillä, mutta myös selvästi parempi lämmönvastus. 
Näennäishomogeeninen rakenne (ks. kuva1, d) sisältää valoa läpäisevää kuitua (esim. lasikuitu) 
tai aerogeelia. [1] 
 

 
Kuva 1. Valoaläpäisevien eristemateriaalien luokittelu. [1]. 
 
2.1 Kennot ja kapillaarirakenteet 
  
Kenno- ja kapillaarirakenteiden geometria (pienet ilmaontelot) vaimentavat tehokkaasti 
konvektiolla tapahtuvaa lämmön siirtymistä eristeessä. Kaupallisissa sovelluksissa käytetään 
yleensä lasia, PMMA ja PC polymeerejä, joiden määrä rakenteissa on yleensä noin 30 – 40 kg/m3. 
Yli 95 % eristeestä on ilmaa, jonka takia lämmönjohtuminen eristemateriaalissa on hyvin pieni. 
[2] Käytössä olevalla polykarbonaatilla on erinomainen iskunkestävyys ja suuri valonläpäisykyky. 
Se on myös vaikeasti syttyvää ja luokitellaan EN 13501 -standardin mukaisesti paloluokkaan B-
s2-d0. Polykarbonaatin heikkoja ominaisuuksia, kuten kemiallista kestävyyttä ja UV-kestävyyttä 
voidaan parantaa seostamalla sitä muiden kestomuovien, kuten ASA:n ja ABS:n, kanssa [3]. 
Polykarbonaatti muuttuu yli 150 ºC:n lämpötilassa kumimaisen pehmeäksi. Selvää sulamispistettä 
sillä ei kuitenkaan ole. PMMA on puolestaan yksi parhaiten suoraa auringonvaloa kestävistä 
muoveista. Sen lujuusominaisuudet muuttuvat vain vähän UV-säteilyn vaikutuksesta [4].  
 
Saksalainen Okalux GmbH valmistaa Kapilux TWD -lasieristeyksikköä, joka koostuu 5 mm 
paksusta ulkopinnan lasista (kuva 2, 1), akryylimuovista (PMMA) valmistetusta 
kapillaarieristeestä (3) ja 4 mm paksusta sisäpinnan lasista (2). Kapillaarieristeen paksuus on 49 
mm ja se muodostuu noin 2,5 mm halkaisijaltaan olevista ontoista putkista. Rakenteen U-arvo on 
0,7 – 0,9 W/(m2K) riippuen sisäpuolisen kaasun ominaisuuksista. Sisälasin ulkopinnassa 
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käytetään matalaemissiviteettipinnoitetta. Ilmatiiviisti suljetut lasiruudut suojelevat 
eristeyksikköä likaantumiselta ja ulkopuoliselta kosteudelta. Kapilux TWD-rakennetta voidaan 
käyttää normaalin eristelasi-ikkunan tavoin rakenteen julkisivussa tai lämpöä varaavan 
seinärakenteen ulkopuolella energiavarastona. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kuva 2. Kapilux TWD -yksikön rakenne (vasemmalla) ja rakenteessa käytettävä kapillaarieriste 
(oikealla) [5]. 
 
Okaluxin tuotevalikoimasta löytyy myös Okapane-elementti, joka on tehty lasinkirkkaista 
akryyliputkista (PMMA). Kapillaaripaneeli on peitetty molemmin puolin 10 mm paksulla 
lasikuitukankaalla ja sijoitettu yleensä 7 mm paksujen valssatuista U-profiileista (Linit tai 
Profilit) tehtyjen lasipaneelien sisään (kuva 3). 40 mm:n eristeytimellä ja 16 mm paksulla 
ilmaraolla saavutetaan keskialueella U-arvo 0,9 W/(m2K). Lämpö siirtyy reuna-alueilla kuitenkin 
tehokkaasti johtumalla lasipintojen välillä, minkä takia rakenteen kokonaislämmönläpäisykerroin 
on reuna-alueet huomioiden kuitenkin vain 1,2 W/(m2K). [5]. 
 

 
Kuva 3. Okapane-eristeen poikkileikkaus [5]. 
 
Taulukossa 1 on esitetty kapillaarieristeiden ominaisuuksia. Vaikka kohtisuora valonläpäisy on 
kapillaarieristeissä samaa luokkaa kuin tavallisissa ikkunalaseissa, katselukulmasta riippuen se 
saattaa näyttää täysin läpinäkymättömältä. Visuaalinen läpinäkyvyys riippuu katselusuunnan 
lisäksi eristeen paksuudesta, koska pitkät kapillaariputket pienentävät näkemäaluetta. Eristeen 
rakenne vaikuttaa myös läpitulevan valon jakautumiseen huonetilassa. Eristeen lävistävä 
auringonvalo heijastuu seinille ympyränmuotoisena jakautumana, jonka muoto muuttuu auringon 
kohtauskulman muuttuessa päivän aikana. [6]. 
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Taulukko 1. Kapillaarieristeen ominaisuuksia: d on eristeen paksuus, τ kohtisuoran (n) näkyvän 
valon ja hajavalon (diff) läpäisy, g auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin suoralle (n) ja 
diffuusille (diff) säteilylle ja Ug lasiosan lämmönläpäisykerroin. 
Tuote d τn τdiff gn gdiff Ug Valmistaja 
 [mm] [-]  [-] [-] [W/(m2K)]  
Kapilux TWD 49 70 51 58 46 0,7 (krypton) Okalux GmbH 
Kapilux TWD 49 70 51 58 46 0,8 (argon) Okalux GmbH 
Kapilux TWD 49 70 51 58 46 0,9 (ilma) Okalux GmbH 
Okapane P26/60/7 68 35  36  0,9 Okalux GmbH 

 
Advanced Glazings valmistaa Solera T -eristeyksikköä, jossa eristeenä käytetään akryyli- 
(PMMA) hunajakennoa. Eristeyksikön ulko- ja sisäpinnassa on 6 mm paksu tasolasi ja sisällä 
molempia lasipintoja vasten eristekalvo. Valmistaja lupaa tuotteen käyttöiäksi 60 – 100 vuotta. 
Hunajakennoytimen paksuus on noin 64 mm (2,5’’) ja koko rakenteen paksuus noin 76 mm (3’’). 
Rakenteella saavutetaan tasapainoinen valon läpäisyn spektri ja hyvä lämmöneristävyys (0,3 
W/(m2K)). 
 
Saksalainen Wacotech TIMax CA -hunajakenno on valmistettu selluloosatriasetaatista (CTA), 
joka on hyvin valoa läpäisevää, mutta helposti särkyvää (kuva 4). Kennorakenne sijoitetaan 
tyypillisesti lasipintojen väliin. Kennoytimen halkaisija on 9 mm, rakenteen tiheys 16 kg/m3 ja 
suositeltava käyttölämpötila -30…+100 ºC. 80 – 120 mm:n TIMax CA -eristeellä ja 4 mm 
paksuilla sisä- ja ulkopinnan laseilla saavutetaan U-arvo 1,0 – 0,6 W/(m2K) eristeen paksuudesta 
riippuen. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuva 4. TIMax CA-eriste ja sen käyttö kattoikkunan valoaukossa [7]. 
 
Usealla valmistajalla on tarjolla valoaläpäiseviksi rakenteiksi moniseinäisiä 
polykarbonaattikennoja, joissa on hyvät lämmöneristävyys- ja lujuusominaisuudet (kuva 5). 
Valoaläpäisevät paneelit liitetään toisiinsa ponttiliitoksella ja rakennuksen runkoon erillisellä 
alumiinikehysrakenteella. Tuotteiden päät on yleensä teipattu kosteuden kondensoitumisen ja 
likaantumisen estämiseksi. Lukittuva ponttiliitos suositellaan asennettavaksi seinärakenteissa 
pystyyn ja kattotasoilla veden kulkusuunnan suuntaiseksi, jotta sadevesi ei tunkeudu liitoksesta 
huonetilaan. Polykarbonaattilevyn ulkopinnassa käytetään kellastumista vastaan yleisesti UV-
suojausta, jolle valmistajat lupaavat 10 vuoden takuun. Rakenteen UV-valon kestoa voidaan 
parantaa suojaamalla se erillisellä UV-suojalasilla. 
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Kuva 5. Esimerkki moniseinäisestä polykarbonaattipaneelista, Antares 50-11 walls [8]. 
 
Taulukossa 2 on esitetty kennoeristeiden ominaisuuksia. Taulukosta havaitaan, että alle 1,0 
W/(m2K) lämmöneristystaso saavutetaan paneeleilla, joiden paksuus on vähintään 40 mm. 
Kennorakenteen U-arvon pienentyessä myös rakenteen valonläpäisyarvo pienenee lähes 
poikkeuksetta. Poikkeuksena on TIMax CA -eriste, jossa kennot ovat tulevan säteilyn suuntaisia 
ja eristemateriaali jo itsestään hyvin valoa läpäisevää. Valoaläpäisevät muovikennoeristeet ovat 
kilpailukykyisiä niiden halvan hinnan ja suuren valonläpäisykyvyn takia. Niiden hinta vaihtelee 
tyypillisesti välillä 20 – 40 €/m2. 
 
Taulukko 2. Kennoeristeiden ominaisuuksia: d on eristeen paksuus, τ kohtisuoran (n) näkyvän 
valon ja hajavalon (diff) läpäisy, g auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin suoralle (n) ja 
diffuusille (diff) säteilylle ja Ug lasiosan lämmönläpäisykerroin. 
Tuote d τn τdiff g Ug Valmistaja 
 [mm] [-] [-] [-] [W/(m2K)]  
Antares 40-11w 40 40  58 0,97 Macrolux 
Antares 50-11w 50 36  56 0,90 Macrolux 
Antares 55-11w 55 36   0,83 Macrolux 
Antares 60-11w 60 35   0,79 Macrolux 
Akyver 40-8w 40 60  60 0,98 KaysersbergPlastics 
Akyver 50-10w 50 50   0,83 KaysersbergPlastics 
Clickfix 1040-10 40 52  48 0,99 Brett Martin 
Isoclear PC 2550-10 50 44  50 0,80 Politec 
Isoclear PC 2560-12 60 41  43 0,71 Politec 
Lexan Thermoclick LTC509X 50 47  50 1,00 Sabic 
Lexan D. X.Structure 9w 50 50  52 0,99 Sabic 
Marlon ST Longlife 40 54   0,99 Brett Martin 
Marlon ST Longlife 55 52  51 0,83 Brett Martin 
Pannello Alveolare M511LP 40 40   0,97 Politec 
Pannello Alveolare M511LP 50 37   0,91 Politec 
Pannello Alveolare M511LP 55 36   0,83 Politec 
Pannello Alveolare M511LP 60 35   0,79 Politec 
Rocklite 50 37  56 0,90 Politec 
Rocklite 55 36  54 0,80 Politec 
Rocklite 60 34  52 0,80 Politec 
Solera T 76 28  27 0,31 Advanced Glasings Ltd 
TIMax CA 80 84 56 59 1,00 Okalux GmbH 
TIMax CA 100 83 53 56 0,80 Okalux GmbH 
TIMax CA 120 83 50 53 0,60 Okalux GmbH 
TIMax CA 150 83 45 48 0,40 Okalux GmbH 
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2.2 Näennäishomogeeniset materiaalit 
 
2.2.1 Aerogeelitäytteiset rakenteet 
 
Aerogeeli on mikrohuokoista silikaattivaahtoa, jota on saatavissa sekä levymäisenä että rakeisena 
materiaalina. Aerogeeli valmistetaan piidioksidista ja se sisältää noin 96 % ilmaa ja 4 % 
avohuokoista piidioksidia. Rakenteelle on ominaista keveys ja kyky absorboida IR-säteilyä. 
Alipaineistamattoman aerogeelin lämmönjohtavuus on noin 0,021 W/(mK). [9] Rakeinen 
aerogeeli voidaan tuottaa massatuotantona. Aerogeelirakeen halkaisija vaihtelee hienosta pölystä 
10 nm:iin. Tuote on kehitetty erityisesti ikkunoiden täytemateriaaliksi. [2]. 
 
Scobalit tuottaa kuitulujitetusta polyesteristä valmistettua kotelorakennetta (Scobatherm), joka on 
täytetty aerogeelillä (kuva 6). Valoaläpäisevää elementtiä on saatavissa 20 – 60 mm paksuisena. 
60 mm:n rakenteella saavutetaan U-arvo 0,33 W/(m2K). Makrolon Ambient S2S-25 on 
vastaavanlainen tuote kuin Scobatherm. Polykarbonaattimuovista valmistetussa kotelorakenteessa 
käytetään aerogeelitäytettä. Ulkopinnoissa on UV-suojapinnoite. Lisäksi usealla valmistajalla, 
kuten mm. Kalwall, Advanced Glasings ja Brett Martin on tarjolla aerogeelitäytteisiä 
eristyslaseja. Kaikille näillä rakenteille on yhteistä korkea hinta. Aerogeelitäytteisten 
valoaläpäisevien eristeiden hinta vaihtelee valmistajasta riippuen välillä 130 – 530 €/m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 6. Scobatherm-paneeli (vasemmalla) ja sen soveltaminen sveitsiläisen koulun liikuntasalin 
kattorakenteissa (oikealla). 
 
Taulukossa 3 on esitetty fysikaalisia ominaisuuksia joillekin aerogeelieristeille. Taulukosta 
nähdään, että jo ohuilla eristepaksuuksilla saavutetaan rakenteessa hyvä lämmöneristävyys. 
Eristeiden käyttöä pientaloissa rajoittaa kuitenkin korkea hinta. 
 
Taulukko 3. Aerogeelitäytteisten eristeiden ominaisuuksia: d on eristeen paksuus, τ kohtisuoran 
(n) näkyvän valon ja hajavalon (diff) läpäisy, g auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin suoralle 
(n) ja diffuusille (diff) säteilylle ja Ug lasiosan lämmönläpäisykerroin. 
Tuote d τn g Ug Valmistaja 
 [mm] [-] [-] [W/(m2K)]  
Makrolon Ambient S2S-25 25 61 61 0,99 Bayer Sheet Europe 
Scobatherm M-20 20 50 50 0,96 Scobalit 
Scobatherm M-30 30 45 40 0,65 Scobalit 
Scobatherm M-50 50 40 25 0,41 Scobalit 
Scobatherm M-60 60 28 15 0,33 Scobalit 
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2.2.2 Kuitutäytteiset rakenteet 
 
Wacotechin tuottama TIMax GL on läpikuultava lasikuitueristemateriaali, jolla voidaan parantaa 
U-profiloitujen julkisivulasielementtien lämmöneristävyyttä (kuva 7). Lasikuitu hajottaa siihen 
kohdistuvaa valoa ja vähentää tehokkaasti auringon aiheuttamaa lämpökuormaa. TIMax GL on 
stabiili materiaali, jonka ominaisuudet eivät muutu UV-valon tai kosteuden vaikutuksesta. 
Läpikuultavaa lasikuitueristettä on saatavissa myös tuotenimellä TIMax GL-PlusF, joka on 
tiheämpää kuin standardieriste TIMax GL. Tiheämpi GL-PlusF eriste soveltuu paremmin 
tuplalasiyksiköihin, joissa tarvitaan suuria eristepaksuuksia ja paremmin puristusta kestävämpää 
eristettä. TIMax GL-PlusF eristeellä valonläpäisykyky on kuitenkin pienempi kuin GL-eristeellä. 
Valoaläpäisevä lasikuitueriste sijoitetaan yleensä U-profiloitujen lasielementtien väliin. 130 mm 
paksulla lasikuitueristeellä (GL-PlusF) ja kahdella 7 mm paksulla lasielementillä saavutetaan U-
arvo 0,85 W/(m2K), mutta vain 10 %:n valonläpäisytaso [10]. 
 

  
Kuva 7. Lasikuitueristeinen U-profiililasi (vasemmalla) ja lasikuitueristeellä eristetty seinä 
saksalaisessa autokorjaamossa (oikealla) [7]. 
 
Ranskalaisella Danpalonilla on tarjolla Danpatherm K7-eristettä, joka koostuu kahdesta 12 mm 
paksuisesta polykarbonaattikennosta ja kennojen välissä olevasta 50 mm paksusta 
lasikuitueristeestä. Valoaläpäisevän eriste-elementin kokonaispaksuus on 70 mm (Everlite). 
Muovikennot liitetään alumiinista valmistettuun reunaprofiiliin. Tällaisella yhdistelmärakenteella 
saavutetaan U-arvo 0,83 W/(m2K) ja 18 % valonläpäisy. Rakenteen hinta vaihtelee värisävystä ja 
kiinnitysjärjestelmästä riippuen välillä 135 – 150 €/m2. 
 
Taulukossa 4 on esitetty lasikuitutäytteisten eristeyksiköiden ominaisuuksia. Taulukosta 
havaitaan, että lasikuitutäytteisen eristeyksikön valonläpäisevyys on selvästi pienempi kuin muilla 
edellä mainituilla valoaläpäisevillä eristemateriaaleilla (ks. taulukot 1–3).  
 
Taulukko 4. Lasikuitutäytteisten eristeiden ominaisuuksia: d on eristeen paksuus, τ kohtisuoran 
(n) näkyvän valon ja hajavalon (diff) läpäisy, g auringon kokonaissäteilyn läpäisykerroin suoralle 
(n) ja diffuusille (diff) säteilylle ja Ug lasiosan lämmönläpäisykerroin. 
Tuote d τn g Ug Valmistaja 
 [mm] [-] [-] [W/(m2K)]  
Danpatherm K7 70 18 31 0,83 Everlite 
Kalwall Panel 70 15 18 0,79 Kalwall 
Kalwall Panel 100 17 10 0,85 Kalwall 
Kalwall Panel 100 8 7 0,83 Kalwall 
Reglit profiililasi 144 10 19 0,85 Vitrea 
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3. Käyttösovelluksia 
 
Valoaläpäisevät eristeet soveltuvat rakennusten katto- ja seinärakenteisiin. Eristeiden käytöllä 
voidaan tuoda päivänvaloa rakennuksen sisätiloihin samalla kun vaipan läpi tapahtuvat 
lämpöhäviöt pidetään pieninä. Tavallisissa ikkunalaseissa ongelmana on usein sisätilojen 
ylilämpeneminen kesäaikana. Ylilämpenemisongelmaa voidaan rajoittaa valoaläpäisevillä 
eristeillä, joiden valonläpäisevyys on 0,3 – 0,4 [11]. Monissa tapauksissa kattorakenteissa riittää 
jopa niinkin pieni kuin 0,2 valonläpäisevyysarvo. Usealta valmistajalta on tilattavissa eristeitä, 
joiden läpäisy- ja lämmöneristeominaisuudet voidaan yksityiskohtaisesti räätälöidä kohteeseen 
sopivaksi. Vaihtoehtoisesti valmistajien vakiolaatuja käyttämällä sisätilojen 
ylikuumenemisongelmaa voidaan vähentää erilaisilla varjostusratkaisuilla kuten esimerkiksi 
ulkopuolisilla tai sisäpuolisilla säleiköillä. 
 
Myymälätiloissa liian suuret valaistuserot ja jyrkkien varjojen muodostuminen on koettu usein 
ongelmaksi tavallisilla ikkunalaseilla. Valoaläpäisevät eristeet suodattavat ja hajottavat valoa, 
jolloin päivänvalo tulee huoneeseen vähemmän häikäisevänä ja ulottuu tasaisena syvemmälle 
huonetilaan. Tämän on havaittu parantavan ostokokemusta myymälätiloissa ja turvallisuutta 
työpajoissa. [12]. Valoaläpäisevillä eristeillä päästään nykyisiä ikkunoita matalampaan U-arvoon, 
jolloin niiden käyttö onkin perusteltua kohteissa, joissa ei tarvita läpinäkyvyyttä ulkotilaan, mutta 
joissa tarvitaan riittävästi valaistusta sisätilan toimintoja varten. Tällaisia kohteita ovat mm. 
teollisuus-, myymälä- ja liikuntatilat. Valoaläpäisevillä eristeillä voidaan vaikuttaa rakennusten 
arkkitehtoniseen ilmeeseen, koska niiden ulkonäkö poikkeaa tavallisista ikkunalaseista. 
 
Valoaläpäiseviä eristeitä on käytetty rakennusten lämmitysenergian alentamisessa massiivisten 
seinien ulkopinnassa. Englanninkielisissä julkaisuissa tämä sovellus tunnetaan nimellä ”Solar 
wall”. Siinä valoaläpäisevä lämmöneriste asennetaan mustaksi maalatun lämpöä varaavan 
rakenteen ulkopuolelle. Tähän tarkoitukseen soveltuvat parhaiten eristeet, joissa materiaalin 
seinämät ovat kohtisuorassa varaavaa seinärakennetta vasten. Tällainen eriste päästää hyvin 
lävitseen auringonsäteilyä, joka imeytyy tummapintaiseen seinärakenteeseen. Seinään 
varastoitunut lämpöenergia siirtyy viiveellä huoneilmaan lämmittäen rakennusta yöaikana. 
Rakennuksen sisätilojen ylikuumenemisen välttämiseksi ulkopinnassa on yleensä käytettävä 
varjostuslaitetta tai valoaläpäisevän eristeen ja varaavan rakenteen välissä ilmankiertoa. [13]. 
Riittävä lämmön varastoiminen saavutetaan massiivisella tiili-, betoni- tai luonnonkiviseinällä, 
jonka tiheys on vähintään 1200 kg/m3 [14]. Lämpöä varaavana materiaalina voidaan käyttää myös 
faasimuutosmateriaalia (PCM). Tutkimusten mukaan kunnolla rakennettu passiivinen 
aurinkoseinärakenne, joka on suunnattu etelään, voi säästää lämmitysenergiakustannuksissa 100 – 
150 kWh/m2a [13, 15]. 
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Tulppa-märkätilalevyillä kosteusteknisesti turvallinen märkätila 
 
Asso Erävuoma ja Henri Nieminen 
Finnfoam Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Märkätilalevyillä vedeneristetty märkätila on helppo ja nopea toteuttaa. Muun muassa Keski-
Euroopassa märkätilalevyt ovat jo vallitseva menetelmä seinien vedeneristyksessä. Niillä 
toteutettu vedeneristys on kosteusteknisesti turvallinen ja huomattavasti vikasietokykyisempi. 
Finnfoam Oy on kehittänyt levyn nimeltä Tulppa-märkätilalevy, jonka patentoitu asennustapa 
vaakaan helpottaa ja nopeuttaa asentamista. Tulppa-märkätilalevy toimii siis rakennuslevynä että 
vedeneristeenä märkätiloissa ja sen päälle voidaan laatoittaa suoraan. Tulppa-asennusjärjestelmä 
on suunniteltu mahdollisimman yksinkertaiseksi ja selkeäksi asentamisen nopeuttamiseksi sekä 
työvirheiden määrän minimoimiseksi. 
 
1. Johdanto  
 
Suomessa on totuttu perinteisesti käyttämään siveltäviä vedeneristeitä märkätilojen 
vedeneristyksessä 1990-luvulta lähtien. Näiden käytössä oli erittäin suuria ongelmia niiden 
tullessa markkinoille 1990-luvun alussa, mutta 1996 käynnistetty VTT:n ja isojen 
rakennusliikkeiden sekä materiaalinvalmistajien projektin seurauksena syntynyt VTT:n 
henkilösertifiointi märkätilojen vedeneristäjille paransi tilannetta merkittävästi. Siveltävät 
vedeneristeet asennetaan kuitenkin haastavissa olosuhteissa ja tiukkojen aikataulujen takia 
monesti liian kostealle tai märkätiloihin sopimattomalle alustalle. Tämän takia muualla 
maailmassa seinien vedeneristys toteutetaankin usein märkätilalevyillä ja esimerkiksi Ruotsissa 
on kielletty kipsilevyn käyttö märkätilarakenteissa. 
 
2. Tulppa-märkätilalevy – uusi kotimainen vedeneristysjärjestelmä 
 
Märkätilalevyjä, joiden ydin on suulakepuristettua polystyreeniä eli XPS:ää (extruded 
polystyrene) on ollut käytössä muun muassa Keski-Euroopan markkinoilla jo lähes 20 vuotta. 
Märkätilalevyjen markkinaosuus seinien vedeneristämisestä tietyillä alueilla on jo jopa 60 – 80 
prosenttia. Syy tähän löytyy kevyiden levyjen asentamisen helppoudesta ja nopeudesta, mikä 
edesauttaa laadukkaan lopputuloksen syntymistä. Lisäksi märkätilalevyillä toteutetut märkätilan 
seinärakenteet ovat kosteusteknisesti erittäin turvallisia. 
 
Finnfoam Oy on kehittänyt levyn nimeltä Tulppa-märkätilalevy, jonka innovatiivinen ja 
patentoitu asennustapa vaakaan (kuva 1) helpottaa ja nopeuttaa asentamista entisestään. Tulppa-
levy toimii sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä märkätiloissa, ja sen päälle voidaan laatoittaa 
suoraan. Tulppa-märkätilalevy perustuu Finnfoam Oy:n Finnfoam-eristelevyyn (XPS) ja 
lasikuituverkolla vahvistettuun Sika Oy:n erikoissementtilaastiin. Ytimenä toimiva XPS-levy on 
pinnoitettu erikoislaastilla ja vahvistettu verkolla molemmin puolin. Tällä hetkellä 
märkätilajärjestelmiä, joita Tulppa levyn kanssa voidaan käyttää, on markkinoilla neljältä 
valmistajalta: Ardexilta, Cascolta, Schönoxilta ja Sikalta. Tulppa-märkätilajärjestelmän kaikki 
komponentit on testattu eurooppalaisten vaatimusten mukaisesti (ETAG003 ja ETAG022) ja 
Tulppa-järjestelmä on ETA-hyväksytty [1]. 
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Kuva 1. Tulppa-märkätilalevyjen selkeä asennusjärjestelmä vaakaan pontilla nopeuttaa 
asentamista ja edesauttaa laadukkaan vesitiiviin rakenteen toteuttamista. 
 
2.1 Kosteustekninen toiminta 
 
Ulkoseinärakenteissa XPS-ydin toimii veden- ja lämmöneristeenä sekä höyrynsulkuna. 
Kosteudensietokyvyn ja puristuslujuuden ansiosta XPS sopii hyvin vedeneristelevyn 
ydinmateriaaliksi. Finnfoam XPS-levyn solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu, jonka 
ansiosta se on vettymätön ja homehtumaton materiaali [2]. Finnfoamin vesihöyrynvastus ja 
vettymättömyys perustuvat levyn solurakenteeseen (kuva 2) eikä pinnoitteisiin, mikä on aina 
kosteusteknisesti turvallisin rakenne. 
 
Vettymättömyys on erittäin tärkeä ominaisuus myös esimerkiksi routaeristeelle, jotta sen 
eristyskyky ei heikkene. Routaeristeillä vettymättömyys tulee osoittaa sulatus-jäädytystestillä [3], 
jossa eristeelle tehdään 300 sulatus-jäädytyssykliä, joko vedenimeytyvyysupotuksessa tai 
diffuusiolla testin jälkeen. Kyseisissä testeissä vedenimeytyvyysdiffuusiotestin jälkeen 
Finnfoamin eristelevyyn imeytyy tuotteen lujuudesta riippuen vain 0,5 – 1,3 tilavuusprosenttia. 
Tämä testi kertoo hyvin ao. tuotteiden vettymättömyydestä ja hyvästä kosteusteknisestä 
toimivuudesta. 
 

 
Kuva 2. Finnfoamin solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu. Tämän ansiosta se on 
vettymätön eikä levyn sisälle voi muodostua mikrobikasvustoja.  
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Materiaali, jolla on suljettu ja yhtenäinen solurakenne, on myös hometurvallisin. Homerihmasto 
ei pääse tällaisen solurakenteen sisälle, vaikka solurakenteen sisällä olisikin ääriolosuhteissa 
homeen kasvulle otolliset olosuhteet. Home voi siis kasvaa ainoastaan rakenteen pinnalla, mutta 
ei sen sisällä. Sisäpinnassa hometta voi esiintyä ainoastaan, mikäli sisäilman olosuhteet ovat 
homeen kasvulle otolliset, mikä kertoo jo pahoista ongelmista märkätilassa mm. ilmanvaihdon 
kanssa. 
 
2.2 Selkeä asennusjärjestelmä 
 
Vaakaan asennuksen sekä muutenkin selkeän asennusjärjestelmän ansiosta kevyiden Tulppa-
levyjen asentaminen on helppoa ja nopeaa. Laatoitusvalmista vedeneristettyä seinäpintaa syntyy 
alan ammattilaiselta 10 – 15 m² tunnissa. Levyjen helppo työstettävyys esimerkiksi mattopuukolla 
helpottaa levyjen kanssa työskentelyä myös ahtaissa tiloissa. Tulppa-märkätilalevyllä 
vedeneristetyt seinät ovat laatoitusvalmiit jopa alle päivässä. Tiukoissa aikataulupaineissakin 
Tulppa-levyllä saadaan aina toteutettua turvallinen ja toimiva märkätila, koska työvaiheiden 
vähäisyys ja helppous mahdollistavat nopean vedeneristämisen. 
 
Asentamisen helppous ja nopeus sekä hyvin suunniteltu asennusjärjestelmä minimoivat 
asennusvirheiden mahdollisuuden. Järjestelmässä on lisäksi kaikissa sauma- ja liitoskohdissa 
tuplavarmistus. Esimerkiksi vaakasaumat ovat puolipontatut ja saumat tiivistetään kauttaaltaan 
erikoisliimamassalla. Lisäksi levyjen kiinnitys rankarunkoihin tapahtuu levyn pontista Tulppa Z-
kiinnikkeellä, jonka ansiosta läpikiinnityksiä ei tarvita. 
 

   
Kuva 3. Tulppa-märkätilalevyt asennetaan puu- ja metallirankoihin liimamassalla ja Tulppa-
kiinnikkeillä sekä laastiliimaamalla kiviseinään. 
 
2.2.1 Uudet toimintatavat luovat varmempaa laatua 
 
Verrattaessa Tulppa-märkätilajärjestelmää perinteiseen vedeneristämiseen siveltävillä 
vedeneristeillä järjestelmä säästää aikaa, kun vedeneristeen sively ja kuivuminen jäävät pois. 
Tulppa-levy toimii myös rakennuslevynä, eli se asennetaan suoraan maksimissaan k600 jaolla 
olevaan puu- tai metallirunkoon ja näin erillisiä levytyksiä tai tihennettyä runkoa ei tarvita. 
Tulppa voidaan asentaa myös kiviseinään laastiliimauksella, jolloin seinien oikaiseminen ja 
vedeneristäminen saadaan hoidettua yhdellä asennuksella. Siveltäviin vedeneristeisiin verrattuna 
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rakenne on myös turvallisempi rakennusaikaisia vaurioita vastaan, kun vedeneristeen paksuus on 
20 mm verrattuna 0,5 mm sivelyyn eivätkä märkätilalevyt ole niin herkkiä asennusolosuhteiden 
puolestakaan. 
 
Myös saneerauskohteiden vedeneristys voidaan toteuttaa Tulppa-levyllä, jolloin 
märkätilaremontti voidaan toteuttaa nopealla aikataululla turvallisesti, esimerkiksi 
peltikasettikylpyhuoneita remontoitaessa. Saneerauskohteissa, joissa märkätilat sijaitsevat 
ulkoseinälinjoilla, voidaan ulkoseinät vedeneristää 50 mm Tulppa-levyillä, jolloin saadaan 
samalla toteutettua lisälämmöneristys. 
 
Verrattaessa pelkkiä materiaalikustannuksia Tulppa-märkätilajärjestelmä on perinteisiä siveltäviä 
järjestelmiä hieman kalliimpi. Työaikaa Tulppa-järjestelmässä kuluu kuitenkin vain puolet siitä, 
mitä siveltävissä järjestelmissä. Kokonaiskustannuksia laskettaessa Tulppa-järjestelmällä on siis 
mahdollista toteuttaa märkätilan vedeneristys edullisemmin. 
 
2.3 Märkätilan sisäpuoliset rakenteet kosteusrasitusta kestävästä materiaalista 
 
Toteutettaessa erilaisia rakenteita märkätiloihin on erittäin tärkeää, että niissä käytetään kovaa 
kosteusrasitusta kestäviä materiaaleja. Tulppa-märkätilalevy toimii ihanteellisena rakennuslevynä 
märkätiloissa rakennettaessa suihkuseiniä, hyllyjä ja lokerikkoja, penkkejä tai kotelointeja 
esimerkiksi ammeelle. Kyseisissä rakenteissa sekä runko että pintalevytys tehdään Tulppa-levyllä, 
joka laatoitetaan. Tulppa-levyllä voit toteuttaa edellä mainittuja erikoisratkaisuja myös vanhaan 
märkätilaan. Kaikki sisäpuoliset rakenteet toteutetaan aina valmiin vedeneristetyn ja laatoitetun 
pinnan päälle. 
 
3. Yhteenveto 
 
Tänä päivänä rakentamisen kokonaiskustannuksista työn osuus on yli 70 % ja ammattitaitoisesta 
työvoimasta on jo pulaa kasvukeskuksissa. Lisäksi rakentamisen laatutason pitäisi nousta 
selkeästi mentäessä kohti entistä paremmin eristettyjä rakennuksia.  Kaikki nämä asiat yhdessä 
puoltavat selkeiden, kustannustehokkaiden ja energiatehokkaiden kokonaisratkaisuiden tarvetta 
rakennusalalla. Rakennusala on ollut hyvin konservatiivinen ja kaikki muutokset ovat tapahtuneet 
vain määräysten eli pakon edessä. Monissa juhlapuheissa on nostettu esiin rakennusalan 
laatutason nosto ja toimintatapojen kehittämisen tarve kohti teollista tuotantoprosessia. Tulppa-
märkätilajärjestelmällä pystytään vastaamaan kaikkiin edellä mainittuihin haasteisiin 
kustannustehokkaasti ja samalla nostamaan märkätilarakentamisen laatua selvästi. 
 
Lähdeluettelo  
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Rakennusfysiikka 2013, 22. - 24.10.2013 420



Elastop – pinnoite ja vedeneriste 
 
Vesa Koponen 
Build Care Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Elastop on myrkyttömistä, REACH - hyväksytyistä raaka‐aineista koostuva vesipohjainen 
polymeeriemulsio. Se on täysin liuotin- ja myrkkyvapaa – vesi on ainoa liuotin, eikä emulsio 
sisällä mitään haitallisia ainesosia luonnolle, ihmisille, eläimille tai rakenteille. Morfologiansa 
vuoksi kuivunut Elastop muodostaa kestävän, elastisen, hengittävän kalvon, joka kestää 
halkeilematta ja lohkeilematta pohjamateriaalin lämpö- ja kosteusliikkeet. Arrheniuksen 
periaatteen mukaisesti tehtyjen vanhenemiskokeiden ja käyttökokemusten perusteella kuivuneen 
Elastop - pinnan elinikä on yli 80 vuotta. Kyky tarttua sekä kuiviin että kosteisiin 
rakennuspintoihin yhdessä hyvän kemiallisen kestävyyden ja pitkän eliniän kanssa on merkinnyt 
kasvavaa käyttöä monilla sovellutusalueilla. 
 

 
Kuva 1. SEM suurennos Elastopista betonipinnalla 5 kk:n vedessä olon jälkeen 
 
1. Johdanto 
 
Artikkelin tarkoituksena on esitellä monivuotisen kotimaisen kehitystyön tulos. Käyttöalueen 
laajuuden vuoksi keskitytään sovellusten sijasta tärkeimpiin ominaisuuksiin. 
 
Elastopin historia alkoi v. 1999 ajatuksesta, että täytyy olla jokin parempi, turvallisempi, 
myrkytön, helppo ja pitkäikäinen pinnoituskeino. Kuuden vuoden (1999 – 2005) tutkimus- ja 
kehitystyön (= laajojen kemian tutkimusten, tuhansien kokeiden ja testien, yritysten ja erehdysten) 
jälkeen ratkaisu tuntui löytyneen. 
 
V. 2006 alkoivat ensimmäiset suuremman mittakaavan testit ja kaupalliset toimitukset. Niistä 
saatujen positiivisten kokemusten rohkaisemana käynnistyivät vuoden 2007 alussa laajat testit 
VTT:llä [1]. Testauskohteina olivat vesitiiviys, rakennetiiviys, halkeaman silloituskyky, 
alkalinkestävyys, tartunta betonipintaan, vesihöyrynläpäisevyys sekä pitkäaikaiskestävyys. 
Samanaikaisesti erilaisten kaupallisten projektien toteutukset sekä monet erilaiset kenttätestit 
jatkuivat. 
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2. Elastopin ominaisuuksia 
 
Elastopille tehtiin laajoja testejä VTT:llä v. 2007 [1]. Lisäksi ainepintaa on tutkittu SEM:illä Åbo 
Akademin kemian laitoksella, omassa laboratoriossa sekä erilaisilla kenttäkokeilla. 
 
2.1 Fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia 
 
Taulukko 1. Elastopin ominaisuuksia. 
Kuiva-ainepitoisuus  61 ± 1 % 
pH 6,5…7.5 
Väri musta 
Leimahduspiste ei syttyvä 
Vesiliukoisuus sekoitettavissa 
Minimi kalvonmuodostuslämpötila (MFFT) < 0 °C 
Kuivumisaika (20oC, 1 kg/m2) 1 – 2 h (riippuen pohjamateriaalista) 
Sidoslujuus (betonille) noin 1,0 N/mm2 
Halkeaman silloituskyky (20oC paksuus 0,6 mm) 10,3 mm 
Vesihöyrynläpäisykerroin (hengittävyys) 7,21x10-14 kg/(m·s·Pa) 
Kiehumispiste noin 100 °C 
Kovettumis- /pehmenemislämpötila noin -27 °C 
Max käyttölämpötila (> 24 h) noin 190 °C 
Sään kestävyys (UV, lämpötila ja kosteus) Erinomainen 
Kemiallinen kestävyys Hyvä – paitsi vahvat hapot ja orgaaniset liuottimet 

 
2.2 Käyttöön liittyviä ominaisuuksia 
 
Pinnoitteesta syntyy kuivuessaan elastinen, hengittävä kerros. Mahdollinen kohdepinnan kosteus 
merkitsee vain pientä kuva-ainepitoisuuden laskua rajakerroksessa, eikä sillä ole havaittu olevan 
vaikutusta tartuntaan eikä muihin ominaisuuksiin. 
 
Pinnan mekaaniseen lujuuteen voidaan vaikuttaa laminoimalla märkään Elastop - pintaan (esim. 
rullalla) verkkomainen tai non-woven materiaali (kuten suodatinkangas, viira, mineraalivilla, 
lasikuitukangas). Elastop - pintaa voidaan tarvittaessa käsitellä monin tavoin – märkä pinta 
voidaan kaakeloida, laatoittaa tai levyttää ja kuiva pinta voidaan maalata haluttuun värisävyyn tai 
pinnoittaa laastilla tai asfaltilla. 
 
Ehyt Elastop-pinta on erilaisissa kohdetoteutuksissa osoittanut pysäyttävänsä teräksen 
ruostumisen ja betonin rapautumisen. Tuote on osoittautunut käyttökelpoiseksi myös reikien, 
halkeamien tms. korjauksessa ja saumauksessa (kuva 2): testattu silloituskyky oli noin 10 mm 0,6 
mm kerrokselle [1] ja suuremmat reiät tai muut vauriokohdat voidaan korjata käyttäen sopivaa 
kangasta tai verkkoa laminointimateriaalina. 
 
Se, että tuote ei sisällä liuottimia tai myrkkyjä, helpottaa käyttöä ja edistää työturvallisuutta. 
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Kuva 2. Korjattu nurkkarakenne teollisuudessa. 
 
2.2.1 Pitkäaikaiskestävyys 
 
Testitulosten ja käyttökokemusten mukaan Elastop pysäyttää betonin rapautumisen ja teräksen 
ruostumisen ihmisen eliniäksi. 
 
Ikääntymistesti suoritettiin v. 2007 VTT:llä [1]- perustana ns. Arrheniuksen sääntö, jonka mukaan 
10 ºC lämpötilan nosto kaksinkertaistaa kemiallisten ikääntymisreaktioiden nopeuden. Pintaan 
kohdistettiin 70-asteinen kalkkivesiliuos 168 vrk, mikä vastaa 12 – 13 vuotta 20 ºC:n 
lämpötilassa. Testi lopetettiin 168 vrk:n kuluttua, kun mitään oleellista muutosta ei ollut 
havaittavissa. 

 
Kuva 3. Pitkäaikaiskoe VTT:llä. Vasemmalla sivunäkymä, keskellä ennen koetta ja oikealla 168 
vrk testin jälkeen. 
 
Kenttätuloksia Elastopin pitkäaikaiskestävyydestä on saatu mm. 

• Ruostumisen pysähtymisestä Metsä Wood Vilppulan sahan teräsrakenteisessa 
puutavarakuivaamossa, joissa pinnoite on ollut jatkuvassa käytössä (n 8000 h/v) 70 ºC; 
80…100 % RH tammikuusta 2007 (≈ 6v). Olosuhteet vastaavat n. 150 v:n aikaa 20 ºC:ssa. 

• Betonin rapautumisen pysähtymisestä Metsä Wood Rengon sahan betonirakenteisessa 
puutavarakuivaamossa, joissa pinnoite on ollut jatkuvassa käytössä (n 8000 h/a) 70 ºC; 
80…100 % RH heinäkuusta 2006 (≈ 7v). Olosuhteet vastaavat n.170 v aikaa 20 ºC:ssa. 

 
Muita käyttökokemuksia on erilaisista ulkotiloista maapohjalla, katoilla, sokkeleissa ja altaissa 
vuodesta 2006; seuranta on osoittanut, että muutoksia pinnoissa ei ole juurikaan tapahtunut. 
 
2.2.2 Pitkäaikaiskestävyyteen vaikuttavia tekijöitä 
 

• kyky tarttua kaikenlaisiin rakennepintoihin, kuiviin ja kosteisiin 
• elastisuus – kyky seurata lohkeilematta pohjamateriaalin lämpö- ja kosteuspaisuntaa ja 

kutistumista 
• kyky kestää ulko-olosuhteita (UV, lämpötila, kosteus, suolat) 
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• kemiallinen stabiilisuus 
• kyky hengittää (= kaasujen läpäisy ilman ”pussinmuodostusta”) 

 
3. Elastopin käyttö 
 
3.1 Käyttöalueet 
 
Elastop on osoittanut toimivuutensa laajalla käyttöalueella erilaisten rakennus- ja rakennepintojen 

• vesieristäjänä ja tiivistäjänä 
• pitkäaikaisena pinnoitteena 
• teräspintojen ruostumisen pysäyttäjänä  
• betonin rapautumisen pysäyttäjänä 
• vesivirtausten ohjaajana esim. geotekniikassa 
• erilaisten reikien ja halkeamien silloittajana ja korjauskeinona 
• saumauskeinona 
• erilaisten materiaalien yhteenliittämiskeinona (esim. betoni ja puu) 
• hometorjunnassa, jossa on tehty onnistunut toteutus v 2009 sekä mielenkiintoisia testejä 

 
3.2 Levitys 
 
Suuremmille pinnoille levitys tapahtuu helpoimmin ruiskuttamalla korkeapaineruiskulla (Elastop 
S(pray). 
 

 
Kuva 5. Levitys ruiskuttamalla (Elastop S). 
 
Pienemmille pinnoille tuote levitetään pensselillä, telalla, lastalla tai matalapaineruiskulla l. 
ejektorilla (Elastop H(and). 
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Kuva 6. Käsin levitys (Elastop H). 
 
4. Yhteenveto 
 
Tänään Elastop tarjoaa koetellun, helppokäyttöisen, erittäin pitkäikäisen (ihmisiän kestoisen), 
ekologisen ratkaisun erilaisten pintojen tiivistämiseen, korjaamiseen ja pinnoittamiseen. Sen 
vaikutuksia ovat myös betonin rapautumisen pysäyttäminen sekä terästen ruostumisen 
pysäyttäminen. Myös homeen torjunnassa on saavutettu positiivisia tuloksia. 
 
Lähdeluettelo 
 
[1] VTT: testausseloste nro VTT-S-11241-07.FI. 
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Sisäympäristön laadun ja asumisterveyteen vaikuttavien tekijöiden 
arviointi peruskorjattavissa asuinkerrostaloissa 
 
Mari Turunen1, Maria Pekkonen1, Anu Aaltonen2, Virpi Leivo2 ja Ulla Haverinen-Shaughnessy1  
sekä INSULAtE - projektiryhmä 
1 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ympäristöterveyden osasto 
2 Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
INSULAtE-projektissa selvitetään rakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutuksia 
sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen. Sisäympäristön laatuun vaikuttavat muun muassa 
ilmanvaihto, lämpö- ja kosteusolosuhteet sekä ilmanvaihto. Energiatehokkuuden parantamisella 
voidaan vaikuttaa juuri näihin tekijöihin. Tarkastelun kohteina ovat pääasiassa 1960 – 1980-
luvuilla rakennetut asuinkerrostalot, joihin tehdään energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä 
korjaustoimenpiteitä. Projektin ensimmäisessä vaiheessa arviointeja on tehty 16 suomalaisessa ja 
20 liettualaisessa asuinkerrostalossa syksyn 2010 ja kevään 2013 välisenä aikana. Tässä 
artikkelissa tarkastellaan asumisterveyteen vaikuttavia tekijöitä peruskorjattavissa 
asuinkerrostaloissa Suomessa. Pilottikohteista saatuja tuloksia verrataan THL:n keräämään 
kyselyaineistoon, joka edustaa Suomen asuinrakennuskantaa. Kyselytulosten perusteella 
pilottikohteiden asukkaat ovat tyytyväisempiä asuntoihinsa, niissä tehtyihin remontteihin sekä 
kesän lämpöolosuhteisiin, mutta tyytymättömämpiä talven lämpöolosuhteisiin verrattuna 
valtakunnalliseen aineistoon. Mittaustulosten perusteella pilottikohteiden tilanne ennen remonttia 
on melko hyvä, sillä lämpötila- ja hiilidioksidipitoisuudet ovat lähellä ohjearvoja. 
 
1. Johdanto 
 
Euroopan parlamentin rakennusten energiatehokkuutta parantavan direktiivin mukaan 
energiatehokkuutta on edistettävä sekä olemassa olevassa rakennuskannassa että 
uudisrakentamisessa. Lisäksi korjausrakentamiselle on asetettava kansalliset energiatehokkuuden 
vähimmäisvaatimukset. Direktiiviä kansallisella tasolla sovellettaessa otetaan huomioon maan 
ilmasto-olosuhteet, paikalliset olosuhteet, sisäilmastolle asetetut vaatimukset ja 
kustannustehokkuus [1]. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja EU korostavat sisäympäristön ja 
terveyden huomioon ottamista asumisen ja energiankäytön strategioissa [2, 3]. 
 
Lähes jokaisessa EU:n jäsenmaassa on kansallisia ohjelmia asuinrakennusten energiatehokkuuden 
parantamiseksi. Näiden ohjelmien vaikutuksia on arvioitu lähinnä ympäristön ja 
kustannustehokkuuden kannalta. Ohjelmilla oletetaan olevan myös vaikutuksia sisäympäristön 
laatuun sekä asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin, mutta näitä vaikutuksia ei yleensä ole 
huomioitu arvioinneissa. Kokonaisvaltaisen vaikutusten arvioinnin merkitys korostuu edelleen, 
kun energiatehokkuudelle asetetaan vaatimuksia myös korjattavissa rakennuksissa. 
 
Projektin tavoitteena on kehittää kokonaisvaltainen arviointimalli, jonka avulla voidaan selvittää 
rakennusten energiaparannusten vaikutuksia sisäympäristön laatuun ja terveellisyyteen. 
Arvioinnin pohjaksi tarvitaan luotettavaa tietoa korjattavasta rakennuskannasta ja sisäolosuhteista 
ennen korjauksia. 
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2. Aineisto ja menetelmät 
 
Ennen korjauksia suoritettavia arviointeja on tehty 16 suomalaisessa ja 20 liettualaisessa 
asuinkerrostalossa syksyn 2010 ja kevään 2013 välisenä aikana. Arvioinnit on pyritty 
toteuttamaan noin viidessä asunnossa per talo.  
 
Arvioinnin osana asukkailta kerätään tietoa itse täytettävien asumisterveyskyselylomakkeiden 
sekä -päiväkirjojen avulla. Tässä artikkelissa esitellään kyselyn tuloksia. Projektissa käytetty 
kyselylomake sisältää 49 kysymystä liittyen asuinympäristöön ja -rakennukseen, asunnon 
sisäympäristötekijöihin sekä asukkaan terveyteen ja hyvinvointiin.  
 
THL:n keräämää, Suomen asuinrakennuskantaa edustava Altti2011-kyselyaineistoa (Anttila ym. 
2013), voidaan käyttää vertailuaineistona tarkasteltaessa peruskorjattavien rakennusten tilannetta 
ennen korjauksia. Altti2011-kyselyyn oli vastannut 884 henkilöä, joista pilottikohteiden tulosten 
vertailuryhmänä käytettiin kerrostaloissa asuvia (N=305). Projektissa käytetyn kyselylomakkeen 
kysymyksistä 36 oli samoja kuin Altti-kyselyssä. 
 
Tähän mennessä kerätyt pilottikohteiden kyselyvastaukset (N=83) analysoitiin ja 
prosenttiosuuksille laskettiin 95 % luottamusvälit binomisella luottamusvälikaavalla. Mikäli tulos 
jäi vertailuaineistolle lasketun luottamusvälin ulkopuolelle, pääteltiin vastausten eroavan 
vertailuaineistosta. Lisäksi, mikäli tulokselle laskettu luottamusväli ei limittynyt vertailuaineiston 
luottamusvälin kanssa, pääteltiin eron olevan tilastollisesti merkitsevä. 
 
Asukkailta kerättävien tietojen lisäksi asunnoista mitataan seuraavia parametreja ennen ja jälkeen 
energiaparannustoimenpiteiden: 

• Sisäilman lämpötilaa (°C) ja suhteellista kosteutta (RH %) 
• Hiilidioksidi ja -monoksidipitoisuutta (CO2 ja CO) 
• Typpidioksidipitoisuutta (NO2) 
• Pienhiukkaspitoisuutta (PM2.5, PM10) 
• Mikrobi- ja kuitupitoisuutta laskeutuneesta pölystä 
• Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) ja formaldehydin pitoisuutta 
• Radonpitoisuutta 
• Ilmanvaihtoa (ilman vaihtuvuus) 
• Paine-eroa asunnon ja ulkoilman sekä asunnon ja porraskäytävän välillä 

 
Tässä artikkelissa esitellään lämpötilaan, CO2- ja CO-pitoisuuksiin sekä pienhiukkasiin liittyviä 
mittaustuloksia. 
 
3. Alustavia tuloksia ja pohdintaa 
 
3.1 Asukaskyselyn tuloksia 
 
Taulukossa 1 esitetään asukaskyselyn tuloksia koskien taustamuuttujia, asuntojen olosuhteita ja 
vastaajan terveyttä suhteessa vertailuaineistoon. Ero ikäjakaumassa selittyy sillä, että Altti2011 
satunnaisotoksessa oli mukana 18 – 75-vuotiaita vastaajia. Sukupuolijakauma näyttää kuitenkin 
olevan samanlainen, vaikka pilottikohteista kerätty aineisto ei perustu satunnaisotantaan. Tulokset 
koskien ikkunoita, sisäilman laatuun tyytyväisyyttä ja lämmityskauden lämpötilaa ovat niin ikään 
vertailuaineiston 95 % luottamusvälien sisällä. 
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Taulukko 1. Asukaskyselyn tuloksia (tilastollisesti merkitsevät erot lihavoitu). 
Muuttuja Pilottikohteet Altti2011 vertailuaineisto 
Ikä (ka.) 59,2 (55,4–63,0) 48,8 (46,8–50,6) 
Sukupuoli   

• Nainen 61,4(50,9–71,9) 62,6 (59,4–65,8) 
• Mies 38,6(28,1–49,1) 37,4 (34,2–40,6) 

Tyytyväinen asuntoon 48,2(37,5–59,0) 41,0 (37,7–44,2) 
Asunnon ikkunat   

• 2-kertaiset lasit 34,9(24,7–45,2) 38,0 (34,8–41,2) 
• 3-kertaiset lasit 54,2(43,5–64,9) 53,8 (50,5–57,1) 

Tyytyväinen tehtyihin korjauksiin 39,8(29,3–50,3) 34,1 (31,0–37,2) 
Tyytyväinen sisäilman laatuun 32,5(22,4–42,6) 30,8 (27,8–33,9) 
Lämmityskauden sisälämpötila 20–22 °C 51,8(41,1–62,6) 52,8 (49,5–56,1) 
Kesällä sopivan lämmintä 59,0(48,4–69,6) 35,7 (32,6–38,9) 
Talvella sopivan lämmintä 66,3(56,1–76,5) 71,5 (68,5–74,5) 
Hyvä/melko hyvä yleinen terveydentila 71,1(61,4–80,9) 73,8 (67,4–80,1) 
Yleisoireita (päänsärky, väsymys, 
keskittymisvaikeudet) vähintään viikoittain 

21,6(12,8–30,5) 30,2 (25,5–34,8) 

Ylähengitystieoireita (nenän tukkoisuus, nuha, 
kuiva tai kipeä kurkku) vähintään viikoittain 

37,4(27,0–47,8) 17,7 (14,0–21,5) 

Alahengitystieoireita (hengenahdistus, yskä, 
limannousu) vähintään viikoittain 

20,4(11,7–29,1) 13,1 (9,9–16,4) 

 
Asuntoihinsa ja tehtyihin remontteihin tyytyväisiä löytyi enemmän pilottikohteiden vastaajista. 
He olivat myös tyytyväisempiä kesän lämpöolosuhteisiin, mutta tyytymättömämpiä talven 
lämpöolosuhteisiin.  Pilottikohteiden vastaajat raportoivat vähemmän viikoittaisia yleisoireita, 
mutta enemmän ylähengitystie- ja alahengitystieoireita verrattuna vertailuaineiston vastaajiin. 
 
Vaikuttaa siltä, että asukaskyselyn tulosten perusteella ei voida päätellä kohteiden korjaustarvetta, 
sillä pilottikohteissa asuntojen varustelu (mm. ikkunat) ja olosuhteet ovat kutakuinkin samalla 
tasolla ja joiltakin osin jopa parempia kuin vertailuaineistossa. On kuitenkin huomattava, että 
kerätty aineisto on vielä toistaiseksi melko pieni, mikä näkyy leveämpinä luottamusväleinä. 
Tuloksiin voi vaikuttaa myös paitsi erilainen ikäjakauma, myös eri vuosiin ja vuodenaikoihin 
liittyvä vaihtelu, mistä syystä vertailun tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina. Em. tekijät 
tuleekin ottaa huomioon aineiston jatkoanalyyseissa. 
 
3.2 Mittausten tuloksia 
 
Taulukossa 2 on esitetty pilottikohteista ennen remonttia mitattuja lämpötiloja sekä hiilidioksidi-, 
hiilimonoksidi- ja pienhiukkaspitoisuuksia. Tuloksia verrataan Asumisterveysohjeen mukaisiin 
ohjearvoihin [4]. 
 
Taulukko 2. Mitattuja hiilidioksidi, -monoksidi ja pienhiukkaspitoisuuksia sisäilmassa (keskiarvo, 
hajonta). 
Mitattu suure Pilottikohteiden tulokset 
T 22.7 ± 1.1 ºC 
CO2 702 ± 183 ppm 
CO < 1 ppm (havaittu vain kahdessa asunnossa) 
PM 2.5 9,20 ± 18.01 µg/m3 
PM 10 23,92 ± 34.94 μg/m3 

 
Asumisterveysohjeen mukaan huoneilman suositeltu lämpötila on +21 ºC (hyvä taso, välttävä 
taso 18 ºC). Tutkituissa kohteissa mitattu keskimääräinen lämpötila ennen korjausta oli hieman 
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ohjearvoa korkeampi. Lisäksi asumisterveysohjeen mukaan huoneilman lämpötilan ei tulisi 
lämmityskaudella ylittää 23 – 24 o C, joissa rajoissa pilottikohteiden tulokset pysyivät. 
 
Sisäilman tyydyttävä hiilidioksidipitoisuus (CO2) on 1200 ppm, ja jos arvo ylittää 1500 ppm, 
tulisi ilmanvaihtoa tehostaa. Tutkituissa asunnoissa hiilidioksidipitoisuus jää reilusti alle 
suositellun ohjearvon. 
 
Sisäilman hetkellinen hiilimonoksidipitoisuus (CO) saa olla enintään 8 mg/m3 eli 6,9 ppm. 
Tutkituissa asunnoissa hiilimonoksidia havaittiin vain kahdessa asunnossa matalina 
pitoisuuksina, mihin voi vaikuttaa se, että tutkituissa kohteissa ei ollut tulisijoja. 
 
Asumisterveysohjeen mukaan PM10 -pitoisuus sisäilmassa 24 tunnin mittauksen aikana saa olla 
enintään 70 μg/m3, mutta PM2.5-pitoisuudelle ei ole toistaiseksi ohjearvoja (suositusarvona 
voidaan pitää 50 % PM-ohjearvosta). Myös pienhiukkaspitoisuudet jäivät tutkituissa asunnoissa 
alle suositusarvojen. 
 
4. Yhteenveto 
 
Pilottikohteiden asukkaiden tyytyväisyys asuntoonsa, sen sisäilman laatuun ja lämpöolosuhteisiin 
eivät näytä selvästi poikkeavan valtakunnallisesta tasosta, eikä asunnoista ennen korjausta mitatut 
olosuhteet poikkea ohjearvoista. Vertaamalla tilannetta ennen korjausta sen jälkeiseen tilanteeseen 
voidaan arvioida, onko korjauksien myötä odotettavissa sellaisia positiivisia vaikutuksia 
asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin, jotka puhuisivat korjausten hyödyllisyyden puolesta 
mahdollisen energian kulutuksen pienenemisen ohella. Lopullisten johtopäätösten tekoon 
tarvitaan riittävän suuri aineisto. 
 
5. Kiitokset 
 
Tutkimusta rahoittavat Euroopan komission LIFE+ -ohjelma sekä Energiateollisuus ry. Lisäksi 
valtakunnallisen vertailuaineiston keräämistä on rahoittanut Asumisen rahoitus- ja 
kehittämiskeskus (ARA). 
 
Lähdeluettelo 
 
[1] (www) Ympäristöministeriö, rakennusten energiatehokkuusdirektiivi. 

http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=120444 (viitattu 11.9.2013). 
[2] WHO Regional Office for Europe, Fourth Ministerial Conference on Environment and 

Health, Budapest, Hungary, 23-25 June, Final Conference Report, 2004. 
[3] European Parliament resolution on the European Environment & Health Action Plan 2004-

2010, Report, 2005. COM (2004) 416. 
[4] Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003. Sosiaali- ja 

terveysministeriö. Helsinki, 2003. 
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Sisäilmaongelmaisen rakennuksen korjaushankkeen muuttuminen 
uudisrakentamishankkeeksi 
 
Ville Varjo 
Turkoosi 11 Oy 
 
 
Tiivistelmä 
 
Lempäälän seurakunnan Sääksjärven seurakuntatalo on 1970 – 80 lukujen vaihteessa rakennettu 
laajuudeltaan noin 1050 hu-m2 seurakuntarakennus. Rakennuksessa on ollut lähes sen koko 
elinkaaren ajan kosteus- ja vesivuoto-ongelmia erityisesti yläpohjarakenteissa. Lisäksi 
talotekniikka on kokonaisuutena vanhentunut eikä ilmanvaihtojärjestelmä ole asianmukaisesti 
toimiva. Nämä rakenteelliset ja talotekniset ongelmat ovat olleet keskeisenä syynä 
sisäilmaongelmien syntymiselle. 
 
Kuntotutkimusten ja niiden kanssa rinnan edenneen korjaustyön luonnossuunnittelun myötä 
todettiin rakennuksen korjaamisen tulevan niin laajaksi ja siten niin kalliiksi, että siihen ei ollut 
tarkoituksenmukaista ryhtyä. Tämän vuoksi seurakunta on lähtenyt yhdessä kunnan kanssa 
kaavamuutoshankkeeseen, jossa tarkoituksena on toteuttaa alueelle nykyistä rakennusta pienempi 
seurakuntakoti-tyyppinen rakennus sekä käyttää osa suuresta tonttialueesta muuhun eli lähinnä 
asuinrakentamiseen. 
 
1. Johdanto 
 
Lempäälän seurakunnan Sääksjärven seurakuntatalo on arkkitehtuuriltaan, toiminnallisilta 
ratkaisuiltaan ja monilta rakenne- ja taloteknisiltä ratkaisuiltaan varsin tyypillinen 1970-luvun 
seurakunnallisten rakennusten edustaja. Erilaiset sisäilmaongelmat, huonosti toimiva ilmanvaihto 
sekä riskialttiit ja usein myös hankalasti korjattavat rakennetyypit ovat tunnusomaisia 
esimerkkikohteen tyyppisille rakennuksille. Esimerkkikohteen tyyppisiä rakennuksia ja vastaavia 
ongelmia on myös saman aikakauden koulu-, terveyskeskus- ja päiväkotirakennuksissa. 
 
2. Kuntotutkimus ja korjaustyön suunnittelu 
 
2.1 Rakenneratkaisut ja niiden kunto 
 
Rakennus on runkorakenteiltaan pääosin puurunkoinen rakennus ja sen ulkoseinät ovat suurelta 
osin tiliverhottuja siten, että myös sisäpuolella on suurimmassa osaa rakennusta tiiliverhous. Osa 
rakennuksesta on sisäkorkeudeltaan noin 3 metriä ja osa noin 6 metriä. Molemmin puolin 
tiiliverhoiltu puurunko herätti kuntotutkimusvaiheessa huomiota ja sen todettiin olevan 
aikakauden arkkitehtuuriin kuuluva ratkaisu. 
 
Rakennuksen yläpohja on pääosin sahatavarakannattajilla toteutettu rakenne, jossa vesikaton 
tuuletustila on pienimmillään alle 100 mm korkea. Vesikate on huopaa ja vesikatossa on pääosin 
sisäpuolinen vedenpoisto. 
 
Matalan yläpohjarakenteen keskeinen ongelma on sen huono tuulettuvuus. Tämä on ilmennyt 
mm. kosteuden tiivistymisenä yläpohjarakenteeseen. Talvisin kosteus on muodostanut 
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yläpohjarakenteeseen jäähilettä, joka on keväällä sulaessaan aiheuttanut vesivuotoja sisätiloihin. 
Yläpohjan lämmöneristeiden todettiin olevan suurelta osin mikrobivaurioituneita. Höyrynsulun 
toiminnan todettiin olevan monin paikoin puutteellinen siinä havaittujen reikien ja muiden 
epäjatkuvuuskohtien vuoksi. 
 
Ulkoseinärakenteiden kunto selvitettiin yksityiskohtaisen tarkasti, koska rakennesuunnittelija piti 
rakennetyyppiä riskialttiina. Piirustusmateriaalin pohjalta oli tiedossa, että ulkoseinärakenteessa 
on ns. valesokkelirakenne sekä jo aiemmin mainittu pääosin kantava puurunko kahden 
tiilimuuratun seinän välissä. Rakenne on tyypillisesti kosteusteknisesti riskialtis puurakenteiden 
sijaitessa ulkopuolista maanpintaa alempana sekä sisäpuolen lattiapintaa alempana 
 
Rakennetta purkamalla ja aukottamalla voitiin todeta rakenteen sinänsä olevan ehjä eikä 
varsinaisia lahovaurioita havaittu. Rakenteessa oli kuitenkin havaittavissa kosteuden jättämiä 
jälkiä ja kaikissa alaohjauspuun päältä otetuissa mineraalivillaeristenäytteissä oli runsaasti 
tai erittäin runsaasti elinkykyisiä mikrobeja Samassa yhteydessä havaittiin myös ulkoseinän 
lämmöneristeiden olevan hyvin laajalti likaantuneita ja lämmöneristeessä todettiin olevan 
runsaasti erilaisia ulkoilmassa olevia partikkeleita ja myös mikrobeja. 
 
Käyttäjältä saadun tiedon mukaan talossa oli useiden vuosien ajan käytetty lähes yksinomaan 
poistoilmanvaihtoa. Pelkän poistoilmanvaihdon käyttämistä pidettiin suunnitteluryhmän 
selvittämän ”perimätiedon” mukaan aikanaan jopa suositeltavana energiansäästötavoitteiden 
vuoksi. Osin tästä ja osin tehdyistä havainnoista pääteltiin, että rakennukseen on tapahtunut 
runsaasti ilmavuotoja sisäänpäin erityisesti ulkoseinärakenteiden alaosista eli korvausilma on 
tullut taloon käytännössä rakenteiden läpi. 
 
2.2 Talotekniikka / ilmanvaihto 
 
Rakennuksessa on erilliset tuloilmakoneet sekä erillisillä huippuimureilla toteutettu koneellinen 
poisto. Ilmanjakona on periaatteessa käytäväpuhallukseen perustuva järjestelmä. Lämmön 
talteenottoa ei kohteessa ole. Ilmanvaihtojärjestelmän todettiin kokonaisuutena olevan 
uusimistarpeessa. 
 
2.3 Korjaustapa 
 
Yläpohjan korjaustavaksi valittiin koko yläpohjan uusiminen pääkannattajia lukuun ottamatta, 
jolloin rakenteen tuulettuvuus saataisiin paremmaksi ja höyrynsulku ehjäksi. Samassa yhteydessä 
olisi myös mahdollista saada toteutettua ilmanvaihdon vaatimia kanavareittejä. 
 
Ulkoseinärakenteen tilanteen ja rakenteen riskialttiuden vuoksi todettiin, että rakenne on syytä 
avata kauttaaltaan joko sisä- tai ulkopuolelta, valesokkelin alapuolella oleva alajuoksu tulee 
nostaa lattiapinnan tasolle ja lämmöneristys sekä höyrynsulku – niiltä osin jossa se on – tulee 
uusia. Rakenteen jättämistä ennalleen ja seinäliitosten tiivistämistä ei pidetty varteenotettavana 
keinona, koska rakenne itsessään on riskialtis ja koska rakenteiden monimutkaisuuden vuoksi 
tiivistämisen täydellinen onnistuminen todettiin epävarmaksi.  
 
Ilmanvaihdon puutteiden osalta korjaustavaksi valittiin koko ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen 
kokonaan nykyaikaiseksi järjestelmäksi. Tämän osalta todettiin kustannuksia nostaviksi tekijöiksi 
ilmanvaihtokonehuoneeksi sopivan tilan puuttuminen sekä ahtaat kanavareitit ja niiden 
laajentamistarve. Koko yläpohjan uusimisen ja ilmanvaihdon kanavareittien rakentamisen 
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todettiin lisäksi aiheuttavan sen, että myös koko sähkönjako ja valaistus olisi käytännössä 
uusittava kokonaan, mikä toki olisi ollut muutenkin ajankohtaista seuraavan kymmenen vuoden 
aikana. 
 
Luonnossuunnittelun tässä vaiheessa todettiin, että yläpohjan uusiminen kauttaaltaan sekä 
ulkoseinärakenteiden korjaaminen siten, että joko sisäpuolen tai ulkopuolen tiiliverhous puretaan 
kokonaan, tarkoittaisi käytännössä lähes koko rakennuksen purkamista. 
 
Luonnossuunnittelun loppuvaiheessa laskettu rakennusosa-arvio antoi korjaustyön hinnaksi yli 
2000 euroa/m2. Korjaustyö olisi toteutuessaan paitsi kallis, myös niin laaja, että rakennuksen 
arkkitehtuuri muuttuisi kokonaan erilaiseksi yläpohjan ja ulkoseinärakenteiden muutoksen 
vuoksi. Tässä vaiheessa todettiin, että korjaustyön suunnittelua ei ole syytä jatkaa. 
 
3. Kohti kaavamuutoshanketta 
 
Rakennuksen korjaaminen osoittautui suhteettoman kalliiksi ja lopputulokseen olisi silti saattanut 
liittyä epävarmuustekijöitä. Tämän vuoksi seurakunta päätti lähteä yhdessä Lempäälän kunnan 
kanssa kaavamuutoshankkeeseen, jossa tarkoituksena on toteuttaa alueelle nykyistä rakennusta 
pienempi seurakuntakoti-tyyppinen rakennus sekä käyttää osa suuresta tonttialueesta muuhun 
tarkoitukseen eli lähinnä asuinrakentamiseen. 
 
Vaikka kaavamuutoshanke ei sinänsä kuulu tämän esityksen piiriin, niin mainittakoon, että 
normaalina osana kaavamuutoshanketta kohteesta toteutettiin rakennushistoriallinen selvitys. 
Rakennushistoriallisen selvityksen taustana oli maakuntamuseon kanssa käyty keskustelu siitä, 
että tällä hetkellä 1970-luvun arkkitehtuuri on tulossa aikaisempaa enemmän tarkastelun 
kohteeksi myös rakennushistoriallisessa mielessä. Asia on huomionarvoinen, koska 
esimerkkikohteen arkkitehtuuri olisi laajan korjaustyön myötä muuttunut merkittävällä tavalla 
toisenlaiseksi korjausten vuoksi. Vastaavaan tilanteeseen törmättäneen muissakin saman 
aikakauden kohteissa. 
 
4. Päätelmiä 
 
Esimerkkikohteen kunto ja vauriot eivät sinänsä olleet poikkeuksellisia, mutta niiden 
korjaaminen osoittautui varsin hankalaksi ja korjaaminen olisi käytännössä aiheuttanut lähes 
koko talon purkamisen ja rakentamisen uudelleen. Samantyyppisiä ongelmia lienee odotettavissa 
muissakin saman aikakauden rakennuksissa. 
 
Talotekniikan uusiminen kokonaan on perusteltua, mutta kuten tässäkin kohteessa todettiin, on 
erityisesti ilmanvaihdon koneiden ja kanavien tilantarve niin suuri, että uuden tekniikan 
sovittaminen 70-luvun rakennukseen olisi merkittävä kustannuksia nostava tekijä. 
 
Kuntotutkimusten ja korjaustyön luonnossuunnittelun toteuttaminen osin samanaikaisesti 
osoittautui tässä kohteessa onnistuneeksi etenemistavaksi, koska silloin oli mahdollista hakea 
hyvin aikaisessa vaiheessa erilaisia ratkaisuja myös arkkitehtisuunnittelun ja talotekniikan 
suunnittelun näkökulmasta. 
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5. Yhteenveto 
 
Monilta osin ongelmallisen rakennuksen korjaaminen saattaa tulla yllättävän kalliiksi, vaikka 
mikään yksittäinen ongelma ei sinänsä olisikaan poikkeuksellinen. Rakenteellisten ongelmien 
korjaaminen erityisesti yläpohjissa johtaa usein talotekniikan laajaan uusimiseen, vaikka sinänsä 
joissain kohteissa osa talotekniikasta voisi olla käyttökelpoistakin. 
 
Sisäilmaongelmien eräänä perussyynä on usein huonosti toimiva ilmanvaihto. Ilmanvaihdon 
parantaminen yli 30 vuotta vanhassa rakennuksessa tarkoittaa usein koko järjestelmän uusimista, 
mikä taas aiheuttaa tarpeen osoittaa ilmanvaihtokoneiden vaatimat laitetilat sekä kanavareitit.  
 
Esimerkkikohteessa korjaustyö osoittautui niin laajaksi ja niin kalliiksi, että sen toteuttamista ei 
pidetty mielekkäänä, vaan hankkeessa päädyttiin kohteen purkamiseen ja sen korvaamiseen 
uudisrakennuksella. 
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Kuva 1. Lähtökohta vanhojen suunnitelmien mukaan. 
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Kuva 2. Yläpohjan tuuletustilaa sen korkeimmalta kohdalta. 
 
 

 
 
Kuva 3. Seinärakenteen alajuoksua, joka on maanpinnan ja lattiapinnan alapuolella. 
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A11. Uudet määräykset ja ohjeet 
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Uusi STM:n asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 
sekä asetuksen soveltamisohje 
 
Pertti Metiäinen 
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) 
 
 
Tiivistelmä 
 
Asumisterveyteen liittyvä lainsäädäntö uudistuu. Terveydensuojelulaissa määritellään mm. 
terveyshaitan käsite ja millaisiin sisäympäristön olosuhteisiin käsitettä sovelletaan. Tutkimus- ja 
mittausmenetelmistä sekä tulkintatavoista on tarkemmin kerrottu Sosiaali- ja terveysministeriön 
Asumisterveysohjeessa [1]. Aikaisempien sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeiden 
sitovuutta lisätään nyt suosituksista määräyksiksi. Asetukseen lisätään myös ulkopuolisen 
asiantuntijan koulusta koskevat sisältövaatimukset ja osaamistavoitteet. 
 
1. Johdanto  
 
Terveydensuojelulaissa määritellään mm. terveyshaitan käsite ja millaisiin sisäympäristön 
olosuhteisiin esimerkiksi asuin- tai koulurakennuksissa käsitettä sovelletaan. 
Terveydensuojelulain määräykset koskevat olosuhteita kaiken ikäisissä rakennuksissa. Tämä 
poikkeaa selvästi Rakennus- ja maankäyttölain määräyksistä, jotka koskevat vain lain 
voimaantulon jälkeen rakennusluvan saaneita rakennuksia. Vuosikymmenten mittaan rakennus- ja 
maankäyttölain määräykset ovat kiristyneet. Osa vanhoista rakennuksista täyttää ajankohtansa 
rakennusmääräykset, mutta eivät nykyisiä terveydensuojelulain määräyksiä. Nykyiset rakennus- ja 
maankäyttölain määräykset ovat puolestaan tiukempia (viihtyisyys) kuin terveydensuojelulain 
määräykset (terveyshaitta). Näin pitääkin olla, koska rakennusmääräyksillä ohjataan 
uudisrakentamista. Näin jää myös hieman ”pelivaraa”, jos suunnitteluarvoja ei täysin saavuteta, 
niin ei heti ajauduta terveyshaitan olosuhteisiin.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen [1] statusta nostetaan ohjeesta asetukseksi. 
Asetus on lyhyempi kuin vanha ohje, joten asetuksen ”jatkeeksi” tehdään uusi asetuksen 
soveltamisohje, jossa seikkaperäisesti ja käytännönläheisesti kerrotaan mitä asetuksen tekstit 
tarkoittavat. Soveltamisohjeeseen yhdistetään Asumisterveysohjeen ja Asumisterveysoppaan [2] 
tiedot päivitettyinä. 
 
2. Mitä uutta asetukseen 
 
Asetuksessa on määritelty uutena asiana ulkopuolisen asiantuntijan koulutuksen 
sisältövaatimukset ja osaamistavoitteet. Osaamisalueet ja -tavoitteet vastaisivat kosteus- ja 
hometalkoisiin sisältyneen hankkeen suosituksia kosteus- ja homevaurioalan koulutuksen ja 
pätevöitymisen järjestämiseksi.  
 
Asunnon ja muun oleskelutilan fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä koskevat 
arviointiperusteet muuttuvat vain vähän:  
Korkein sisäilman lämpötila määritellään myös kesäaikana, korkein sallittu sisäilman lämpötila 
on + 32 °C. 
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Ilmanvaihdon ohjearvon laskentakaavaa on hieman muutettu: ilmanvaihdon ulkoilmamäärän 
tulee olla 0,35 l/s/h kaikissa asuinhuoneissa lattianeliömetriä kohden (vastaa vanhan ohjeen 
ilmanvaihtokerrointa 0,5 vaihtoa tunnissa, jos huoneen korkeus on 2,5 m). Uutena suosituksena 
tilojen (esim. koululuokat) käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon tulisi olla vähintään 0,15 l/s/h 
lattianeliömetriä kohden niissä tiloissa, joissa käyttöaikana oleskellaan. 
 
Eräiden kemiallisten yhdisteiden ohjearvoja on lisätty asetukseen: esimerkiksi 
muovimattorakenteiden vaurioita indikoivat yhdisteet kuten 2,2,4-trimetyyli-1,3 pentaalidiolidi-
isobutyraatin (TXIB) ja 2-etyyli-1-heksanolin ohjearvot sisäilmassa ovat 10 mikrogrammaa 
ilmakuutiometriä kohti. Jos ohjearvot ylittyvät, on lattiarakenteen kunto selvitettävä. 
 
Ulkopuolisen asiantuntijan koulutukseen annetaan sisältövaatimuksia ja osaamistavoitteita: 
Koulutukseen sisältyvät seuraavat opetuskokonaisuudet ja vähimmäisvaatimukset 
(opintopisteinä): rakennusfysiikka 9 op, kuntotutkimusmenetelmät 3 op, juridiikka 2 op, 
rakennetekniikka 7 op, rakennustuotanto 4 op, ilmanvaihto 3 op, sisäympäristön epäpuhtaudet ja 
olosuhteet 10 op, sisäympäristön tutkimusmenetelmät 4 op, terveysvaikutukset 3 op. Koulutuksen 
kesto on 1,5 vuotta. 
 
2.1 Milloin asetus astuu voimaan 
 
Tätä tekstiä kirjoittaessa asetusteksti oli lausuntovaiheessa. Asetus astunee voimaan 1.4.2014. 
 
Lähdeluettelo  
 
[1] Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) oppaita 2003:1), Edita Prima Oy, 

Helsinki 2003. 
[2] Asumisterveysopas, Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 

2003:1) soveltamisopas, Ympäristö ja Terveys -lehti 2009. 
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Uudet rakenteiden kosteudenhallinnan ohjeet: RIL 250-2011 ja RIL 
107-2012 
 
Gunnar Åström1 ja Pekka Laamanen2 
1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry 
2 Vahanen Oy  
 
 
Tiivistelmä 
 
RILin rakennusfysiikkaa sisältävien julkaisujen tarkoitus on esittää luotettavia ja harkittuja 
ohjeita koskien rakenneratkaisujen ja rakennusten toimintaa. Uusimmat julkaisut ovat RIL 250-
2011 Kosteudenhallinta ja homevaurion estäminen sekä RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja 
kosteudeneristysohjeet. Julkaisuissa ohjeistetaan erityisesti suunnittelua ja toteutusta, mutta myös 
ylläpitoa ja käyttöä. 
 
RIL 250-2011 -julkaisu [1] sisältää kuvauksen kosteudenhallintaprosessista, jonka avulla voidaan 
mm. kohdekohtaisesti määriteltyjen suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja käytön kriittisten 
tekijöiden hallinnalla saavuttaa kosteusteknisesti hyvin toimiva rakennus. 
 
RIL 107-2012:n [2] tavoitteena on nostaa rakentamisen laatua kosteusteknisesti entistä 
varmatoimisempiin ratkaisuihin, joilla estetään kosteusvaurioita ja turvataan terveellinen 
sisäilman laatu. Uudessa ohjeessa kantavana ajatuksena ovat rakenneratkaisut, joissa toteutuu 
vikasietoisuuden periaate. 
 
1. Johdanto 
 
Rakennusten kosteus- ja homeongelmat ovat rakentamisen ja kiinteistöpidon suurimpia 
laatuongelmia.  Alan haasteena on kosteudenhallintaan liittyen 

• määritellä taloudellisia ja teknisesti toimiva suunnitteluratkaisuja 
• huolehtia siitä, että ko. ratkaisuja todella noudatetaan sekä suunnittelu- että 

toteutusvaiheessa  
• varmistaa, että ratkaisuihin liittyvät käyttö- ja ylläpitotoimenpiteet ovat asianmukaisia. 

 
Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RILin julkaisutuotannossa on rakennusten kosteuden 
hallinnan ohjeilla merkittävä asema. RILin tuoreista ohjeista RIL 250 Kosteudenhallinta ja 
homevaurion estäminen pyrkii vaikuttamaan erityisesti kosteudenhallintaprosessin laatutasoon ja 
RIL 107 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet teknisten ratkaisujen tasoon. 
 
2. RIL 250: Kosteudenhallintaprosessi hallintaan 
 
2.1 Kosteudenhallintaprosessin tehostaminen – lääke homevaurion estämiseksi 
 
Rakennusten kosteus- ja homeongelmat sekä rakenteellisessa turvallisuudessa todetut puutteet 
ovat rakentamisen ja kiinteistöpidon suurimpia laatuongelmia. Molemmissa ongelmissa on 
taustalla sama pulma: teknistä osaamista on periaatteessa olemassa, mutta käytännön 
hankeprosessi ei kykene sitä hyödyntämään eikä vaatimaan. 
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Rakenteellisen turvallisuuden parantamiseen on tartuttu määräysvoimin. Kun hanke on erityisen 
vaativa tai mahdollisen sortuman seuraamukset ovat vakavia, edellyttää RakMK osa A1 (2006) 
käytettäväksi nk. erityismenettelyä, johon kuuluu laatua parantavia ja riskiä vähentäviä 
erityistoimenpiteitä. Menettelyn soveltamista ja työkaluja siihen on esitetty ohjeessa RIL 241-
2007 Rakenteellisen turvallisuuden varmistaminen. Erityismenettelyn soveltamisohje [3]. 
Kosteus- ja homevaurion sekä homeongelman estäminen edellyttää vastaavasti kosteudenhallinta-
prosessin tehostamista. 
 
2.2 Tehostettu kosteudenhallintaprosessi 
 
Kosteudenhallinnan tarkoitus on estää vahinkoa aiheuttavan kosteuden syntyminen rakenteisiin 
projektihallinnon, suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja käytön keinoin. Kosteudenhallintaan 
kuluu kosteuden hallinta sen kaikissa muodoissa (vesi, lumi, jää, höyry). 
 
Kosteus- ja homevaurion estämisen pääkohdat rakennushankkeessa on esitetty kuvassa 1. 
 

Toimivat energiatehokkaat tekniset järjestelmät ja ratkaisutProjektihallinta

•Tavoiteasettelu
(energiatehokkuus,
kosteudenhallinta)

• Kosteusriskiarvio
• Kosteusriskiluokka
• Kosteusriskien

hallintatoimenpiteet
• Pätevyydet kunnossa
• Eri suunnittelualojen

yhteistyö (ARK, RAK,
LVIS, GEO)

• Suunnittelun ja
toteutuksen yhteistyö

• Seuranta ja valvonta
• Laadunvarmistus
• Kommunikointi
• Hallittu käyttöönotto 

Rakenne
tekniikkaArkkitehtuuri Talo-

tekniikka
• Sijainti 
• Tontin muoto
• Pihan

vedenpoisto
• Vaipan muoto ja 

rakenteet
• Toimivat detaljit

ja materiaalit
• Tilaratkaisut

• Pihan vedenpoisto
• Rakennuspohjan

kuivatus
• Kosteuslähteiden
hallinta

• Lämmön-, veden
ja kosteudeneris-
tysten toimivuus

• Vaipan toimivuus
(kosteus, lämpö)

• Vaipan sisäpinnan
tiiviys

• Varmat märkätila-
ratkaisut

• Lämmitysjärjes-
telmän toimivuus

• Ilmanvaihdon
toimivuus

• Putkistojen 
tarkastettavuus

• Vesikalusteiden
toimivuus

• Kiinteistön
ylläpitostrategia

• Organisointi
• Huolto-ohjeet
• Seuranta
• Tarkastukset
• Hälytyskellot
• Siivoustavat
• Käyttöopastus
• Käyttötavat

Ylläpito- ja 
käyttökulttuuri

Vastuullinen ja asiantunteva rakennuttaminen

Laadukas suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitoprosessi

Toimiva kosteudenhallintaprosessi

SUUNNITTELU RAKENTAMINEN
YLLÄPITO JA 

KÄYTTÖ

 
Kuva 1. Kosteudenhallinnan ja homevaurion estämisen pääkohdat rakennushankkeessa. 
 
Oikeat puitteet luo rakennuttaja (rakennushankkeeseen ryhtyvä), jonka tulee huolehtia siitä, että 
suunnittelu ja toteutus ovat lakien ja määräysten mukaisia. Hänen tulee mm. hankkeen 
tavoiteasettelussa asettaa kosteudenhallintaan liittyviä selkeitä laatumäärityksiä ja omilla 
keinoillaan huolehtia niiden toteuttamisesta. Erityisesti hänen tulee panostaa tehokkaaseen 
projektihallintaan ja eri osapuolten yhteistyön varmistamiseen. 
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Toimivaan kosteudenhallintaprosessiin kuuluu hankkeen kosteusriskien arviointi ja niihin 
liittyvien hallintatoimenpiteiden määrittely. Hankkeen alussa tulee rakennuttajan yhdessä 
asiantuntijoiden kanssa asettaa kosteudenhallinnan laatutavoitteet sekä alustavan riskiarvion 
perusteella määritellä hankkeen kosteustekniset riskit ja tämän perusteella hankkeen tai 
rakennuksen kosteusriskiluokka. Tähän vaikuttaa kohteen rakennusfysikaalinen vaativuus ja 
mahdollisten kosteusvahinkojen seurausten vakavuus. Määrittelyssä otetaan huomioon 
kosteustekniseen toimintaan vaikuttavat hallinnolliset ja tekniset laatutekijät (kuva 2). 
 

Kosteudenhallinnan 
kriittiset laatutekijät

Alustava kosteusriskiarvio

Hallinnolliset 
laatutekijät

Tekniset laatutekijätKosteusriskiluokan määrittely (1-3)

Normaali
menettely

Ylläpidon/käytön
laatutekijät

Kosteudenhallinnan tavoiteasettelu

Tehostettu menettely
(sis. normaalimenettelyn)

• Normaalin menettelyn 
toimenpiteet

• Syvällinen riskianalyysi
• Toimijoiden pätevyyden 

varmistaminen 
• Teknisten ratkaisujen 

syvällisempi suunnittelu ja 
toteutus 

• Suunnitelmien ulkopuolinen 
tarkastus

• Rakennusosien valmistuksen 
ulkopuolinen laadunvarmistus

• Valmisosien valmistuksen 
laadunvarmistus

• Tehostettu käytönaikainen 
seuranta ja huolto

• Tehostettu tiedonkulku

Normaalit toimenpiteet,
mm:
• Kosteusriskiarvio/-

analyysi
• Kosteudenhallinta-

suunnitelma
• Suunnittelun ja 

toteutuksen taso hyvä
• Normaali 

laadunvarmistus
• Huolto-ohjeet

1 32

 
Kuva 2. Kosteudenhallinnan toimenpiteet ja menettelyn valintaprosessi. 
 
Kosteusriskiluokan valinnan perusteella päätetään esim. tarkemman riskianalyysin avulla 
tarvittavista menettelytavoista (joko normaali tai tehostettu) ja kohdistetaan kriittisiin kohtiin 
riittävät laadunvarmistustoimenpiteet. Tehostettu menettely on analoginen rakenteellisen 
turvallisuuden erityismenettelyn kanssa. Menettelytavat sisältävät projektihallinnon, suunnittelun 
ja toteutuksen liittyviä tehtäviä. 
 
Tärkeä käytännön työkalu on yhteistyönä laadittu kosteudenhallintasuunnitelma, jonka laadinta 
alkaa jo suunnittelun alkuvaiheessa. Sitä täydennetään ja noudatetaan suunnittelun ja 
rakentamisen aikana ja se siirtyy soveltuvin osin ylläpito-organisaation käyttöön mm. huoltokirjan 
lähtötiedoiksi. 
 
Rakennuksen teknisen toiminnan tulee perustua arkkitehtuurin ja eri teknisten järjestelmien 
onnistuneeseen yhteensovittamiseen. Tämä syntyy suunnitteluosapuolten (ARK/RAK, LVIS, 
GEO, jne.) sekä suunnittelun, rakennuttamisen ja toteutuksen hyvällä yhteistyöllä. 
Normaalihankkeen tavoitteena tulee olla teknisiä ratkaisuja, jotka ovat selkeitä suunnitella,  
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toteuttaa, valvoa sekä huoltaa ja ylläpitää. Tavoitteet koskevat sekä arkkitehtuuria, 
rakennetekniikkaa että talotekniikkaa.  
 
Kosteudenhallinta ja homevaurion esto edellyttävät aktiivisuutta ja systemaattisia toimenpiteitä 
ylläpidossa ja käytössä. Ylläpidon työkalu on huoltokirja, jossa tarvittavat tarkastus- ja 
ylläpitotoimet rakenteiden ja rakennuksen moitteettoman toimivuuden varmistamiseksi on 
määritelty. Lisäksi tarvitaan käyttäjille suunnattua selkeää opastusta. 
 
3. RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet. 
 
3.1 Päivityksen tausta ja tavoitteet 
 
Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet RIL 107 [2] on vakiinnuttanut vuosikymmenien 
aikana asemansa Suomen merkittävimpänä veden- ja kosteudeneristyksen sekä kosteusfysiikan 
suunnittelu- ja toteutusohjeena. RIL 107:n uudistamisessa on sovellettu käytännön rakentamisesta 
kertynyttä kokemusperäistä tietoa sekä runsaasti eri tutkimuksista, mm. ajankohtaisesta FRAME-
hankkeesta, saatua uutta tietoa rakenteiden kosteusteknisestä käyttäytymisestä. Ohjeen 
uudistamiselle on luonut tarpeen myös uudistunut EN- standardointi ja tuotehyväksyntä-
menettely. 
 
Ohjeen uudistamisen tavoitteena on ollut ohjata rakentamista entistä kosteusvarmempiin ja 
toisaalta vikasietoisempiin ratkaisuihin. Kirjan päälukujen rakennetta on jonkin verran muutettu 
ja väliotsikointia selvästi lisätty, jotta tiedon etsiminen ohjeesta olisi aikaisempaa sujuvampaa. 
Uudistuneen ohjeen pääluvut ovat: 

1. Kosteusteknisen suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon yleisohjeet 
2. Rakenteiden ilmatiiveys ja suojaus sisäilman kosteudelta 
3. Maanvastaiset rakenteet 
4. Ulkoseinät 
5. Yläpohjat 
6. Pihakannet, terassit ja parvekkeet 
7. Rakennuksen sisäpuoliset vedeneristykset 
8. Veden- ja kosteudeneristettyjen rakenteiden ja tilojen korjaaminen 

 
3.2 Rakennusosakohtaisia uudistuksia 
 
3.2.1 Rakenteiden ilmatiiviys ja suojaus sisäilman kosteudelta 
 
Merkittävä uudistus kirjan sisällössä on kokonaan uusi luku: Rakenteiden ilmatiiveys ja suojaus 
sisäilman kosteudelta. Rakennuksen vaipparakenteiden sisäpintojen ilmatiiveyteen sekä 
höyrynsulkuihin ja toisaalta vaipparakenteen ulkopinnan tuulensuojaukseen on haluttu kiinnittää 
ohjeessa erityistä huomiota. Taustalla ovat kiristyneet energiamääräykset, joiden seurauksena 
rakennuksen hyvään ilmatiiviyteen joudutaan kiinnittämään selvästi enemmän huomiota. 
Vaipparakenteiden tehokkaampi lämmöneristys asettaa lisäksi omat haasteensa vaipparakenteiden 
kosteusfysiikan luotettavalle varmentamiselle. 
 
Oman haasteensa tuovat myös ennusteet muuttuvasta ilmastosta, minkä seurauksena rakenteet 
joudutaan suunnittelemaan toimimaan nykyisissä ilmasto-olosuhteisissa ja toisaalta myös 
soveltumaan ennustettuihin leutoihin ja märkiin talviin sekä poikkeuksellisen rajuihin 
myrskysateisiin. 
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Vaipparakenteiden ilmatiiviyden merkitystä korostavat myös sisäilman puhtaustavoitteet (kuva 3). 
Olemassa olevan rakennuskannan sisäilman merkittävä laaturiski on hallitsemattomat 
ilmavirtaukset vaipparakenteiden epätiiveyskohtien kautta ulkoa sisäilmaan. Näiden 
ilmavirtausten mukana siirtyy sisäilmaan epäpuhtauksia vaipparakenteiden materiaaleista ja 
ikääntymisen myötä vähintäänkin vaipparakenteen ulkopintaan syntyneestä mikrobikasvustosta. 
 

 
Kuva 3. RIL 107-2012 korostaa rakenteiden ilmatiiviyden merkitystä, jolla on vaikutus 
rakenteiden kosteustekniseen toimintaan, energiatehokkuuteen sekä sisäilman puhtauteen. 
Kuvassa radontiivistysratkaisu, jolla estetään radonin ohella myös mikrobiepäpuhtauksien 
kulkeutuminen maaperästä sisäilmaan. 
 
3.2.2 Ulkoseinärakenteiden kuivumiskyvyn parantaminen 
 
Yleisiä sisäilmahaittoihin johtaneita kosteusvaurioiden syitä ovat julkisivurakenteiden 
toteutuksessa tapahtuneet vähäisiksi mielletyt puutteet. Näistä, kuten esimerkiksi ikkunaliittymien 
ja uloimman julkisivupinnan epätiiviyskohdista, rakenteiden sisään voi kulkeutua varsinkin 
voimakkaissa viistosaderasituksissa vesimääriä, joiden riittävän nopeaan kuivumiseen 
rakenneratkaisujen kuivumiskyky ei ole riittävä. Seurauksena on ollut rakenteiden mikrobi- ja 
jopa lahovaurioita. 
 
Ohjeistuksen laadinnan yhtenä merkittävimpänä tavoitteena on ollut rakenteiden vikasietoisuuden 
lisääminen. Vikasietoisuuden tavoitteena on ohjata toteutusratkaisuihin, joissa rakenne sallii 
vähäisiä puutteita ja työvirheitä toteutuksessa. Keskeiseen asemaan nousee tällöin vuotovesien 
ohjaus uloimman vaippapinnan takaa tuuletusvälistä rakennuksen ulkopuolelle. Esimerkkinä 
voidaan mainita puurunkoiset rapatut seinät (kuva 4). 
 
RIL 107-2012 ohjaa rakentamaan nämä seinät tuulettuvina rakenteina, joissa uloimman rapatun 
julkisivupinnan takana on vuotovedet ulos ohjaava tuuletusväli. Perinteisesti rakenteiden 
tuuletuksen merkitystä on haluttu korostaa rakenteiden toiminnan varmistamisessa. Useissa 
ulkoseinärakennetyypeissä tuuletusvälin keskeisin tehtävä on kuitenkin uloimman vaippapinnan 
epätiiviyskohtien kautta rakenteen sisään tunkeutuvan veden pääsyn estäminen sisemmälle 
seinärakenteeseen ja veden hallittu ohjaaminen rakennuksen ulkopuolelle. 
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Kuva 4. Ulkopinnaltaan rapatun puurunkoisen ulkoseinärakenteen kosteusteknistä 
toimintavarmuutta voidaan parantaa merkittävästi toteuttamalla rakenne tuulettuvana 
rakenteena oikeanpuoleista rakennetyyppiä soveltaen. 
 
3.2.3 Vesikattorakenteiden kuivumiskykyyn lisävarmuutta 
 
Varsinkin vesikattorakenteiden osalta rakennustyön aikana vallitsevilla sääolosuhteilla on 
merkittävä vaikutus siihen, kuinka suuri kosteuskuorma rakenteeseen kerääntyy rakennusvaiheen 
aikana. Kosteudenhallintasuunnitelmissa esitetty tavoite hyvistä rakentamisolosuhteista ja 
rakenteiden suojaamisesta sateelta ei käytännön rakentamisessa aina toteudu. 
 
Käytäntö on kuitenkin osoittanut, että oikeilla materiaalivalinnoilla ja oikein mitoitetulla 
rakenteen tuuletuksella muutamat yleisesti käytetyt kattorakennetyypit sietävät ongelmitta 
huomattavan suuren rakennustyön aikaisen kosteusrasituksen. Näistä esimerkkinä mainittakoon 
pitkään käytössä ollut tuuletettu kevytsorakatto. 
 
RIL 107-2000 ohjasi ns. pakettikatot, eli katot, joissa levymäisten lämmöneristeiden päälle 
asennetaan bitumikermikate, rakennettaviksi tuulettuvina lämmöneristeiden tuuletusurituksen 
avulla. Rakennetyypin erinomainen kuivumiskyky on osoitettu useissa kenttätutkimuksissa. RIL 
107-2012 ohjaa nyt vastaavalla tavalla myös PVC-katot tuulettumaan uravillatuuletuksen avulla. 
 
3.2.4 Vahva aluskatesuositus saumatuille peltikatoille 
 
Saumattujen peltikattojen, ns. rivipeltikattojen, toimintavarmuutta parannetaan ohjaamalla entistä 
systemaattisemmin aluskatteiden käyttöön (kuva 5). Uudistunut ohje lähtee siitä, että aluskatetta 
tulee käyttää aina saumatun peltikaton alla, kun kaltevuus on alle 1:3. Saumattujen peltikattojen 
vuodot liittyvät yleisimmin talvikuukausiin, jolloin kattolappeilla tapahtuva lumen sulaminen ja 
edelleen räystäillä tapahtuva sulavesien jäätyminen johtavat padotustilanteisiin ja sen seurauksena 
saumavuotoihin. Aluskatteen käytön yleistymisellä on merkittävä vaikutus saumattujen 
peltikattojen vuoto-ongelmien vähenemiseen. 
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Kuva 5. Saumatut peltikatot kuuluvat ns. epäjatkuviin katteisiin. Padotustilanteissa rakenteen 
toimintakyky varmistetaan aluskatteen avulla. RIL107-2012 on kiristänyt aluskatteen 
käyttöohjeistusta aiempiin ohjeisiin verrattuna. 
 
3.2.5 Pihakansirakenteisiin salaojamatto 
 
RIL 107-2000 jälkeen pihakansirakenteiden (kuva 6) ensisijaiseksi toteutustavaksi vakiintui  
suljettua rakennetta paremman toimintavarmuutensa takia ns. käännetty rakenne, jossa 
vedeneriste on lämmöneristyskerroksen alla. Nyt uudistunut ohje lisää tämän rakenteen 
toimintavarmuutta ohjeistamalla käyttämään vedenpoiston varmistamiseen vedeneristys-
kerroksen päällä ensisijaisesti salaojamattoa. Ratkaisu onkin jo ehtinyt yleistyä viime vuosina 
useimpien suunnittelijoiden vakioratkaisuihin. 
 

 
Kuva 6. Liikennöidyn pihakannen rakenne kannattaa toteuttaa ns. käännettynä rakenteena 
(ratkaisu oikealla), jossa vedeneriste on lämmöneristeen alapuolella. Rakenne on merkittävästi 
vikasietoisempi kuin ns. suljettu rakenne (ratkaisu vasemmalla). Suljetussa rakenteessa 
vedeneristeen vuoto voi levitä lämmöneristetilassa helposti laajalle alueelle. Käännetyssä 
rakenteessa, jossa vedeneriste on kauttaaltaan kiinni betonialustassa, vastaavaa tilannetta ei 
pääse syntymään. 
 
3.2.6 Ryömintätilojen häiriötön toiminta 
 
Maanvastaisten rakenteiden osalta pohdintaa on aiheuttanut erityisesti ryömintätilojen 
kuivatuksessa lisääntyneet talotekniset ratkaisut. Ohje tavoittelee ensisijaisesti ryömintätilan 
ratkaisuja, joissa vältetään säännöllistä huoltoa ja seurantaa vaativia taloteknisiä laitteita. 
Uudisrakentamisen yhteydessä ryömintätilojen kuivana pito tulisi varmistaa ilman erillisiä 
ilmankuivaimia ja korjausrakentamisessakin kuivainta suositellaan vain erityistapauksiin. 
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3.2.7 Asuntojen eri tilojen vedeneristysratkaisut samaan taulukkoon 
 
Rakennuksen sisällä toteutettavien vedeneristysten osalta uudistunut ohje sisältää uuden 
kokoomataulukon asuinhuoneistojen sisällä eri tiloissa tehtävistä vedeneristyksistä. Taulukko 
perustuu alalla yleisesti vakiintuneisiin käytäntöihin. Lisäksi taulukko sisältää periaatteellisen 
vedeneristysohjeistuksen muutamiin aiemmista ohjeistuksista puuttuneisiin tiloihin, kuten 
kuraeteisiin, teknisiin tiloihin ja höyrysaunoihin. 
 
3.2.8 Maanvastaisten rakenteiden sisäpuoliset kosteudenhallintaratkaisut 
 
Pääsääntöisesti maanvastaisten rakenteiden kosteusvauriokorjaukset tulisi toteuttaa siten, että 
maakosteuden tunkeutuminen rakenteisiin estetään rakenteen ulkopuolelta. Korjauskohteissa 
tämä voi olla kohtuuttoman kallista tai joskus jopa mahdotonta. Vedeneristettyjen rakenteiden 
korjausluku on täydennetty osiolla, joka luo katsauksen korjauskohteissa käytettävissä oleviin 
rakennuksen sisäpuolisiin kosteudenhallintaratkaisuihin. Näiden ratkaisujen käyttö on yleistynyt 
varsinkin tiheään rakennettujen kaupunkialueiden kellarien kosteusvauriokorjauksissa. Näissä 
korjauksissa tavanomaiset ulkopuolelta tehtävät vedeneristys- ja salaojakorjaukset voivat olla 
joko kohtuuttoman kalliita tai teknisesti lähes mahdottomia toteuttaa. 
 
Useimmiten käytettyjä sisäpuolisia korjausratkaisuja ovat sisäpintojen hyvään 
vesihöyrynläpäisevyyteen ja materiaalien kosteudensietoon perustuvat ratkaisut. Kosteus 
päästetään kuivumaan hallitusti sisäilmaan, jolloin se ei aiheuta kosteusvauriota rakenteisiin eikä 
kosteusvaurioiden mukanaan tuomia sisäilmariskejä. 
 
4. Yhteenveto 
 
Rakennusfysikaalisesti oikein toimiva rakennus edellyttää ko. rakennuspaikan erityisolosuhteet 
huomioon ottavan suunnittelun, toteutuksen, ylläpidon ja käytön. Toimiva lopputulos syntyy vain 
tehokkaalla ja määrätietoisella kosteudenhallintaprosessilla rakennuttajan ohjauksessa sekä 
toimintavarmoja ja riittävässä määrin vikasietoisia ratkaisuja käyttämällä. 
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Uudet korjausrakentamisen energiamääräykset 
 
Juhani Heljo 
Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laitos 
 
 
Tiivistelmä 
 
Korjausrakentamisessa on tullut voimaan ympäristöministeriön asetus 4/13, joka koskee 
energiatehokkuuden parantamista luvanvaraisissa korjaus ja muutostöissä [1], [2]. Soveltamisala 
(rakennustyypit) on likimain sama kuin uudisrakentamisen energiamääräyksissä. 
 
Vaatimukset ovat joustavat. Asetuksessa on kolme erilaista menettelyä osoittaa 
vaatimustenmukaisuus. Kompensointi on myös mahdollista. Vaatimuksista voi myös hakea 
poikkeusta, jos vaatimustaso ei ole teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä päättää mitä korjaa ja milloin korjaa. Hän valitsee myös sen, 
minkä vaihtoehdon mukaan osoittaa korjauksen määräystenmukaisuuden. Vaihtoehtoja on kolme: 
1) rakennusosakohtaiset vaatimukset, 2) rakennuksen energiankulutusvaatimus ja 3) rakennuksen 
E-luvun vähennysvaatimus.  
 
Käytännössä voi olla ongelmallista perustella, milloin jokin ratkaisu ei ole teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Taloudellisuuden osalta maankäyttö- ja 
rakennuslain perusteluissa viitataan menettelyyn, jota käytettiin kansallisien vaatimustasojen 
kustannusoptimaalisuuden laskennassa. 
 
Määräysrakenteet ovat muuttumassa. Siksi uusiin määräyksiin tutustuttaessa vaaditaan nyt entistä 
enemmän perehtymistä. 
 
1. Johdanto  
 
Ympäristöministeriön asetus (4/13) energiatehokkuuden parantamisesta korjaus ja muutostöissä 
tuli voimaan viranomaisten käytössä olevien rakennusten osalta 1.6. ja muiden rakennusten osalta 
1.9.2013. Aikaisemmin korjausrakentamiselle ei ole ollut omia määräyksiä, vaan 
korjausrakentamisessa on käytetty soveltuvin osin uudismääräyksiä. Nyt kovien 
energiansäästötavoitteiden takia on asetuksen avulla varmistettu, että myös korjausrakentamisessa 
toteutetaan energiansäästötoimenpiteet silloin kun se on järkevää. 
 
Määräykset pitää tarkistaa viimeisimmistä versioista ja lukea, mitä määräyksissä todella sanotaan. 
Uusien määräysten osalta ongelmana on, että erilaisissa esityksissä ja lehtiartikkeleissa voi olla 
asioita, jotka ovat olleet määräysluonnoksissa ja niiden perustelumuistioissa, mutta ei enää 
lopullisissa versioissa. Määräyksiin voi tulla myös muutoksia, jotka annetaan erillisinä 
asetuksina. 
 
2. Korjausrakentamisen uusien energiamääräysten pääsisältö 
 
Energiatehokkuutta pitää asetuksen mukaan parantaa rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen 
korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on 
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teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.  Määräykset astuvat voimaan 
korjattavien rakennusosien osalta silloin kun niitä päätetään korjata ja siihen haetaan lupaa 
rakennusvalvonnasta. Asetuksella pyritään tukemaan suunnitelmallista korjaustoimintaa. 
 
Soveltamisala (rakennustyypit ym.) on likimain sama kuin uudisrakentamisen 
energiamääräyksissä. Määräykset eivät koske kesäaikaiseen käyttöön varustettuja loma-asuntoja, 
suojeltuja tai pieniä, kooltaan alle 50 m² rakennuksia. Ne eivät myöskään koske muun muassa 
kasvihuoneita, hartauden harjoittamiseen tai uskonnolliseen toimintaan käytettäviä rakennuksia 
eivätkä tuotantolaitoksia, joissa tuotantoprosessi luovuttaa niin suuren määrän lämpöenergiaa, 
että erillistä lämmitystä tarvitaan vain vähän. Näitä ovat käytännössä esimerkiksi 
prosessiteollisuuden laitokset kuten teräs- tai paperitehtaat.  
 
Määräykset ovat joustavia: niissä on kolme erilaista menettelytapaa osoittaa 
määräystenmukaisuus. Kompensointi on myös mahdollista. Vaatimuksista voi tinkiäkin, jos 
vaatimustaso ei ole teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.  
 
Vaihtoehtoisia tapoja määräystenmukaisuuden osoittamiseen on kolme (kuva 1). Niistä 
hankkeeseen ryhtyvä voi joustavasti valita sen tavan, joka on hänelle sopivin keino parantaa 
energiatehokkuutta korjausten yhteydessä. 
 

 
 
Kuva 1. Energiatehokkuuden parantaminen korjaus- ja muutostöissä – periaatekaavio. ( Jyrki 
Kauppinen, Ympäristöministeriö). 
 
Vaihtoehtoiset tarkastelutavat ovat (8 §): 

• Vaihtoehto 1 (4 §): Noudatetaan rakennusosien minimivaatimuksia (seinä, yläpohja, 
alapohja, ikkuna, ovi). 

• Vaihtoehto 2 (6 §): Noudatetaan rakennuksen energiankulutukselle asetettua vaatimusta. 
Tämä osoitetaan laskemalla.  
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• Vaihtoehto 3 (7 §): Lasketaan rakennukselle ominainen kokonaisenergiankulutus (E-luku) 
käyttäen rakennuksen omaa arkkitehtuuria ja lämmitysjärjestelmää vertailuarvoina. 
Vaatimuksena on määräyksissä annettu E-luvun vähennys. 

 
Rakennuksen teknisten järjestelmien peruskorjauksessa, uudistamisessa ja uusimisessa 
sovelletaan 5 §:n mukaisia vaatimuksia riippumatta vaihtoehtoisen tarkastelutavan valinnasta. (8 
§) Tämä koskee mm. ilmanvaihdon lämmöntalteenottoa ja ilmanvaihtojärjestelmien 
ominaissähkötehoja. 
 
Vaihtoehto 1 on käyttökelpoinen esim. silloin, kun korjataan yksittäisiä tai muutamia 
rakennusosia. Isommassa perusparannuksessa tai suunniteltaessa korjauksia pidemmällä 
aikajänteellä, voi vaihtoehto 2 tulla kyseeseen. Vaihtoehto 3 tulee varteenotettavaksi 
vaihtoehdoksi ainakin silloin, kun siirrytään käyttämään kiinteistökohtaisia uusiutuvia 
energiamuotoja. Rakennushankkeeseen ryhtynyt voi valita vaihtoehdon. 
 
2.1 Rakennusosakohtaiset vaatimukset (vaihtoehto 1) 
 
Kun rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu ja toteutus tapahtuu 
rakennusosakohtaisesti, on noudatettava seuraavia vaatimuksia: 

1. Ulkoseinä: Alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin enintään 0,17 W/(m2K) (kuva 2). 
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä alkuperäinen U-arvo x 0,5, 
kuitenkin 0,60 W/(m2K) tai parempi. 

2. Yläpohja: Alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin enintään 0,09 W/(m2K). Rakennuksen 
käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä alkuperäinen U-arvo x 0,5, kuitenkin 0,60 
W/(m2K) tai parempi. 

3. Alapohja: Energiatehokkuutta parannetaan mahdollisuuksien mukaan. 
4. Uusien ikkunoiden ja ulko-ovien U -arvon on oltava 1,0 W/(m2K) tai parempi. Vanhoja 

ikkunoita ja ulko-ovia korjattaessa on lämmönpitävyyttä parannettava mahdollisuuksien 
mukaan. 

 

 
Kuva 2. Vaatimukset rakennusvuosittain ulkoseinän osalta vaihtoehdossa 1. Ulkoseinissä 
vaatimusten tavoitteena on alkuperäisen U-arvon puolittaminen. Uudismääräysten 2010 U- 
arvotasoa (0,17) paremmin ei kuitenkaan tarvitse lisä eristää. (Ympäristöministeriö). 
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2.2 Energiankulutusvaatimukset rakennusluokittain (vaihtoehto 2) 
 
Kun rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu ja toteutus tapahtuu rakennuksen 
standardikäyttöön perustuvaa energiankulutusta pienentämällä, on rakennusluokittain 
noudatettava seuraavia energiankulutuksen vaatimuksia: 

1. Pien-, rivi- ja ketjutalo   ≤ 180 kWh/m2 
2. Asuinkerrostalo    ≤ 130 kWh/m2 
3. Toimisto    ≤ 145 kWh/m2 
4. Opetusrakennus   ≤ 150 kWh/m2 
5. Päiväkoti    ≤ 150 kWh/m2 
6. Liikerakennus   ≤ 180 kWh/m2 
7. Majoitusliikerakennus  ≤ 180 kWh/m2 
8. Muu liikuntahalli kuin jää- ja uimahalli ≤ 170 kWh/m2 
9. Sairaala     ≤ 370 kWh/m2 

 
2.3 E-luku-vaatimus rakennusluokittain (vaihtoehto 3) 
 
Kun rakennuksen energiatehokkuuden parantamisen suunnittelu ja toteutus tapahtuu rakennuksen 
standardikäyttöön perustuvaa kokonaisenergiankulutusta (E-luku, kWhE/m²) pienentämällä, on 
laskettava rakennukselle ominainen rakennusluokan mukainen kulutus seuraavien kaavojen 
mukaisesti: 

1. Pien-, rivi, ja ketjutalo  E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
2. Asuinkerrostalo   E-vaadittu ≤ 0,85 x E-laskettu 
3. Toimisto    E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
4. Opetusrakennus   E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
5. Päiväkoti   E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
6. Liikerakennus    E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
7. Majoitusliikerakennus  E-vaadittu ≤ 0,7 x E-laskettu 
8. Muu liikuntahalli kuin jää- ja uimahalli E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 
9. Sairaala    E-vaadittu ≤ 0,8 x E-laskettu 

 
3. Milloin energiatehokkuuden parantaminen on teknisesti, toiminnallisesti 

ja taloudellisesti mahdollista 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain energiatehokkuutta käsittelevässä kohdassa 117 g § 
(21.12.2012/958) vaaditaan: 
 
”Energiatehokkuutta on parannettava rakennuksen tämän lain mukaan rakennus- tai 
toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen 
yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Tämä 
velvollisuus ei koske rakennusten energiatehokkuudesta annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/31/EU 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja rakennusluokkia eikä 
rakennuksia, joiden käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi kohtuuttomasti, jos energiatehokkuutta 
olisi parannettava.” 
 
Ympäristöministeriön esityksissä perustelujen tekemistä on luonnehdittu seuraavissa kolmessa 
kappaleessa esitetyillä tavoilla [5]. 
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Teknisesti toteutettavalla tarkoitetaan ratkaisua, joka suunnitellaan ja toteutetaan siten, että 
muun muassa kosteustekniset, palotekniset, äänitekniset sekä sisäilmasto-olosuhteiden 
ominaisuudet eivät heikkene. 
 
Toiminnallisesti toteutettavalla ratkaisulla tarkoitetaan ratkaisua, jonka seurauksena 
rakennuksen käyttäminen aiottuun käyttötarkoitukseensa ei merkittävästi heikkene verrattuna 
alkuperäiseen ratkaisuun. 
 
Taloudellisesti toteutettavalla tarkoitetaan tarkastelun perusteella kustannustehokkaasti 
toteutettavissa olevaa ratkaisua. Taloudellisessa tarkastelussa käytetään soveltuvin osin samoja 
muuttujia kuin kansallisien vaatimustasojen yleisessä arvioinnissa käytettävässä 
kustannusoptimaalisuuden laskennassa [6], [7]. 
 
Kustannusoptimaalisuustarkastelu tarkoittaa käytännössä sitä, että lasketaan toteutettavaksi aiotun 
ratkaisun ja määräysten vaatimusten mukaisen ratkaisun elinkaarikustannusten nykyarvot [7]. Jos 
määräystenmukaisen ratkaisun elinkaarikustannusten nykyarvo on suurempi kuin aiotun 
toteutusratkaisun, ei määräystenmukaista ratkaisua tarvitse toteuttaa. Laskelman teko ei ole 
vaikeaa, mutta tarvitsee vielä erillisen ohjeistuksen, koska kansallisten vaatimustasojen yleisessä 
arvioinnissa käytettävässä kustannusoptimaalisuuslaskennassa annetaan mm. mahdollisuuksia 
valita erilaisia laskenta-arvoja. Oleellisin laskenta-arvoista on laskentakorko, jolla laskelmat 
voidaan tehdä. 
 

 
 
Kuva 3. Esimerkki uusintakustannusten ja jäännösarvon käsittelystä asuinrakennusten osalta 
kustannusoptimaalisuustarkastelussa. Kansallisien vaatimustasojen yleisessä arvioinnissa 
käytettävässä  kustannusoptimaalisuuden laskennassa asuinrakennusten laskentajaksona 
käytetään 30 vuotta ja muiden rakennusten osalta 20 vuotta. Laskentajakson loppuun arvioidaan 
rakennusosien jäännösarvot. Kaikki laskentajakson kustannukset ja jäännösarvot diskontataan 
valitulla laskentakorolla nykyhetkeen.Samaa periaatetta voidaan soveltaa korjausrakentamisen 
energiamääräysten taloudellisuustarkasteluihin.[7]. 
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Yleisesti kannattavuuksia kuvataan takaisinmaksuajan avulla. Se on kuitenkin niin puutteellinen 
kannattavuusmittari, että sitä ei pidä käyttää ainakaan yksinään. Takaisinmaksuajan suurin puute 
on, että se ei ota mitenkään huomioon, mitä tapahtuu takaisinmaksuajan jälkeen. 
 
4. Energialaskentaohje 
 
Julkaistussa laskentaohjeessa [4] on selostettu, miten korjausrakentamisen energiamääräyksiin 
liittyvät energialaskelmat voidaan tehdä. Ohjeesta löytyy paljon hyödyllisiä lähtöarvoja 
laskelmille, jos niitä ei käytännössä pysty helposti selvittämään. Laskentaohje on likimain 
samanlainen kuin uusiin energiatodistuksiin liittyvä laskentaohje. 
 
Esimerkkinä on tässä esitetty otteita rakennusosakohtaiseen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseen liittyvistä ohjeista. 
  
Alkuperäisten rakenteiden lämmönläpäisykertoimet selvitetään hankesuunnittelun yhteydessä 
tehtävissä tarkastuksissa tai ajantasaisista rakennuksen asiakirjoista, kuten piirustuksista tai 
tuotemalleista, tai muista asiakirjoista, kuten rakennusluvan myöntämisen aikaan voimassa 
olleista rakentamismääräyksistä tai erilaisista rakennushankkeessa noudatetuista ohjeista. Mikäli 
rakenteiden ominaisuuksia ei voida selvittää asiakirjoista ja mikäli niitä ei selvitetä tai arvioida 
hankesuunnittelun yhteydessä, käytetään taulukon 1 mukaisia lämmönläpäisykertoimia. Täysin 
uusittavien rakennusosien uutena lämmönläpäisykertoimena voidaan käyttää valmistajan 
ilmoittamaa luotettavaa arvoa.  
 
Rakenteen uusi lämmönläpäisykerroin voidaan laskea taulukon 1 avulla taikka muilla tavoilla 
arvioidun alkuperäisen rakenteen lämmönläpäisykertoimesta ottamalla huomioon rakenteesta 
poistettujen ja siihen lisättyjen materiaalikerrosten ominaisuudet. Mikäli useampia rakennusosia 
korjataan yhtä aikaa, voidaan niiden vaatimustenmukaisuus osoittaa tasauslaskennalla siten, että 
vertailuarvoina toimivat korjattavien rakennusosien osakohtaiset vaatimukset.   
Tasauslaskennassa tehdään Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D3 ”Rakennusten 
energiatehokkuus” kohdan 2.5 mukaisesti niiden rakennusosien osalta, jotka ovat korjauksen 
kohteena.  
 
Mikäli vaatimuksenmukaisuus osoitetaan tasauslaskennalla, niin rakennuksen ilmapitävyyden 
paraneminen voidaan ottaa laskelmassa huomioon.  Tällöin ilmanpitävyysmittaus tulee tehdä sekä 
ennen että jälkeen korjaushankkeen. Mitattuja arvo tulee käyttää tasauslaskennassa. 
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Taulukko 1. Rakenteiden lämmönläpäisykertoimet, W/m2,K [4]. 

 
 
5. Yhteenveto 
 
Korjausrakentamisessa ovat tulleet voimaan määräykset energiatehokkuuden parantamisesta 
(ympäristöministeriön asetus 4/13). Energiatehokkuutta pitää parantaa määräysten mukaan 
rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.  
Soveltamisala (rakennustyypit ym.) on likimain sama kuin uudisrakentamisen 
energiamääräyksissä. Määräykset eivät siis pakota korjaamaan. Ne astuvat voimaan korjattavien 
rakennusosien osalta silloin, kun rakennusosia päätetään korjata ja siihen haetaan lupaa 
rakennusvalvonnasta. Määräyksissä pyritään tukemaan suunnitelmallista korjaustoimintaa. 
 
Määräykset ovat joustavat. Asetuksessa on kolme erilaista menettelyä osoittaa 
vaatimustenmukaisuus. Kompensointi on myös mahdollista. Vaatimuksista voi hakea poikkeusta, 
jos vaatimustaso ei ole teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Käytännön 
ongelmaksi muodostuu se, miten tämä osoitetaan.  
 
Määräyksiin tutustuessa on hyvä huomata, että uudet määräykset ovat asetuksia eivätkä ne enää 
saa rakentamismääräyskokoelman kirjaintunnusta. Asetus ei myöskään enää sisällä ohjeita [2]. 
Mahdolliset ohjeet ovat erillisiä. Korjausmääräysten osalta on tehty laskentaliite [4]. Muuta 
ohjemateriaalia voi tulla myöhemmin. Opastusta ja taustoja on kerrottu asetuksen 
perustelumuistiossa [3]. Määräyksiin tutustuttaessa kannattaa käydä läpi varsinaisen asetuksen ja 
sen perustelumuistion lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain kyseiseen asetukseen liittyvät pykälät 
ja hallituksen esityksen (HE 81/2012vp) pykäläkohtaiset perustelut.  Nämä löytyvät asetuksen 
4/13 osalta tällä hetkellä ympäristöministeriön sivuilta rakentamismääräyskokoelman D-osan 
lopusta. Hallituksen esitys löytyy esimerkiksi eduskunnan sivuilta. 
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YM:n kosteus- ja hometalkoiden koulutuksen ja pätevöinnin 
synkronointi sekä kehittämishankkeen tulosten soveltaminen 
käytäntöön 
 
Helmi Kokotti 
Kosteus- ja hometalkoot 
 
 
Tiivistelmä 
 
Kosteus- ja hometalkoiden (YM) koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishankkeen työryhmät 
ovat laatineet vuosina 2010 – 2012 yhteisen koulutus- ja pätevöintisuunnitelman kosteus- ja 
homevaurioiden korjausprosessiin osallistuville rakennusten kuntotutkijoille, 
korjaussuunnittelijoille, työnjohtajille ja valvojille. Yhteisestä osaamiskokonaisuudesta (45 op) 
on eri toimijoille valittavissa erilliset ja osittain päällekkäiset osaamisen tavoitteet. Heiltä 
vaaditaan erikoisosaamista, joka käsittää sisäympäristötekijät ja -olosuhteet 
terveysvaikutuksineen, jolloin terveys korostuu mm. yhtenä olennaisena teknisenä 
suunnitteluperusteena. Tilaajien tarvetta varten uusien nimikkeiden mukaiset pätevät henkilöt 
ehdotetaan lisättäviksi jo olemassa oleviin alan kansallisiin rekistereihin (FISE Oy ja VTT). 
Koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishankkeen ehdotuksena on, että rakentamiseen, 
terveyden- ja työsuojeluun liittyviä säädöksiä muutettaessa otettaisiin huomioon uudet ehdotetut 
pätevyydet, jolloin niistä tulisi pakollisia. 
 
Suunnitelman mukaan alalle luodaan selkeä, johdonmukainen portaittainen koulutuspolku sekä 
pätevöitymisjärjestelmä, joka sisältää myös pätevien osaajien tietokannan. Näin palveluja 
tarvitsevien on jatkossa helppo löytää luotettava, ammattitaitoinen osaaja kutakin työtä tekemään. 
 
Eduskunnan täysistunto hyväksyi 22.5.2013 tarkastusvaliokunnan mietinnön esityksen 
(2.5.2013), jonka mukaan hallituksen tulisi valmistella vuoden 2013 loppuun mennessä 
rakennusterveyden koulutuksen kehittämissuunnitelma konkreettisine toimenpiteineen. Valtion 
kolmas lisätalousarvioesitys vuodelle 2013 sisältää 200 000 euroa (OKM), jota saa käyttää 
kansallista rakennusterveyttä tukevan koulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen 
suunnittelusta aiheutuvien menojen maksamiseen. 
 
1. Johdanto 
 
Suomessa ei ole kosteus- ja homevaurioiden korjauksiin liittyvää erikoispätevyysvaatimusta 
esimerkiksi henkilöille, jotka osallistuvat vauriokohteiden tutkimiseen, korjausten suunnitteluun 
tai toteutukseen. Varsinkin tutkimuspuolella nimikkeistö, tutkintotausta sekä tietämyksen sisältö 
ja laajuus vaihtelevat varsin paljon. Kosteusvaurioiden tutkimiseen, suunnitteluun ja 
korjaamiseen liittyviä pätevyyksiä (mm. kosteustekninen kuntotutkija/suunnittelija ja 
rakennusfysikaalinen suunnittelija) on FISE Oy:n pätevöintijärjestelmässä, joka kattaa rakennus-, 
LVI- ja kiinteistöalan vapaaehtoiset ja säädösten vaatimat henkilöpätevyydet. Näihin pätevyyksiin 
tarvittava osaaminen on saavutettu käytännön kokemuksen lisäksi joko tutkinto- tai 
täydennyskoulutuksissa. Muutamalla kymmenellä henkilöllä on hankittuna useita pätevöitymisiä. 
Lisäksi alalla toimii eri vaiheissa korjaushanketta terveydenhoitajia, sisäilmatutkijoita ja 
viranomaisia asumisterveyden sekä työturvallisuuden ja -hygienian osaamistaustalla. Myös 
heidän koulutustarpeensa ja pätevyysvaatimuksensa tulisi arvioida. Rakennusterveysasiantuntija-
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koulutuksessa (RTA) opiskelleita on nykyisin noin 200, joista VTT-henkilösertifiointinsa on 
pitänyt lähes  90 henkilöä. 
 
Vapaaehtoinen pätevöityminen ja koulutusten sisällön osittainen päällekkäisyys sekä 
maksullisuus ovat rajoittaneet jo järjestettyjen lisäkoulutusten osallistujamäärän riittämättömäksi 
kentän tarpeisiin. Kosteus- ja hometalkoiden (YM, 2010 – 2014) koulutuksen ja pätevöitymisen 
kehittämishanke on ollut oikea vastaus arvioimaan yhteistyössä keinoja, joilla varmistetaan 
laajempi koulutustarjonta ja pätevien toimijoiden riittävyys koko toimintaprosessiin kosteus- ja 
homevaurioiden selvitys- ja korjaushankkeissa. 
 
Ote Rakennuslehdestä 15.8.2013: Peruskorjauksiin pitää löytyä rahaa. 
Rakennetun omaisuuden tila eli ROTI-raportti [1] arvioi rakennuskannan korjausvelaksi 30 – 50 
miljardia euroa. Vuonna 2011 asuinrakennuksia korjattiin 6,8 miljardilla eurolla ja muita 
rakennuksia 3,3 miljardilla eli yhteensä runsaalla 10 miljardilla eurolla. Samanaikaisesti 
asuintalojen kulumiseksi arvioitiin 7,5 miljardia euroa ja muiden talonrakennusten 6,3 miljardia 
euroa eli yhteensä 13,8 miljardia euroa. Korjausvelka kasvoi noin 3,7 miljardilla eurolla. 
Tehtyjen korjausten ja kulumisen välille on 2000-luvulla jäänyt vuosittain noin 3 miljardin 
korjausvelka. 
 
Suomen rakennuskannan kunnossapito on laiminlyöty siinä määrin, että jo lähitulevaisuudessa 
korjauksiin joudutaan panostamaan merkittävästi enemmän kuin mitä normaali kuluminen 
edellyttäisi. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä rakennuksia. Omistajat eivät tiedä 
kiinteistöjensä kuntoa, ja jopa rakennuksen iän perusteella odotettavat korjaukset tulevat 
yllätyksinä. Kun niihin ei ole henkisesti ja taloudellisesti varauduttu, ne jätetään tekemättä. 
Kunnossapidon laiminlyönti ja korjausten lykkääminen lisäävät tulevaa korjaustarvetta, 
kasvattavat kustannuksia ja pahentavat terveyshaittoja. Kyse on siitä, millaisen Suomen ja 
minkälaisen ympäristön suomalaisille haluamme luoda. Rakennusten päästäminen rapistumaan 
on tietoinen valinta. (LVI-Teknisten Urakoitsijoiden toimitusjohtaja Jari Syrjälä) 
 
Ote Rakennusteollisuus RT ry:n uutiskirjeestä päättäjille 5-2013 (10.6.2013): Panostukset 
rakentamiseen kiihdyttäisivät talouskasvua. 400 miljoonan tuki valtiolta poikisi 40 000 
työpaikkaa ja 455 miljoonaa verotuloja valtiolle Taloudellista toimeliaisuutta kotimarkkinoilla 
voitaisiin lisätä vauhdittamalla rakentamista. Useat ekonomistit ovat esittäneet, että hallituksen 
kannattaisi elvyttää hiipuvaa talouskasvua tukemalla rakennusinvestointeja. Rakennusteollisuus 
RT pitää ajankohtaa otollisena, koska rakentaminen on matalasuhdanteessa, kapasiteettia on 
vapaana ja kustannusten kasvu on maltillista. ”Täsmäelvytys olisi hyvä kohdentaa rakentamisen, 
jossa vipuvaikutus on suuri. Esimerkiksi 100 miljoonan euron korjausavustukset taloyhtiöille 
voisivat saada liikkeelle miljardin euron investoinnit. Tällä työllistettäisiin 16 000 henkilöä, ja 
valtiolle kertyisi verotuloja noin viidennes kokonaisinvestoinnista eli 200 miljoonaa euroa”, 
Rakennusteollisuus RT ry:n toimitusjohtaja Tarmo Pipatti. Hänen mukaan valtion elvytystukea 
tarvittaisiin myös talousahdingossa oleville kunnille kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseksi ja 
katuverkostojen kunnon kohentamiseksi.” 
 
Tarkastusvaliokunnan selvityksen [2] mukaan nykyisessä rakennuskannassamme merkittävien 
kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys on pien- ja rivitaloissa 7 – 10 %, kerrostaloissa 6 – 9 %, 
kouluissa ja päiväkodeissa 12 – 18 %, hoitolaitoksissa 20 – 26 % ja toimistoissa 2,5 – 5 % 
kerrosalasta. Korjaamattomina vähäisemmätkin kosteus- ja homevauriot voivat edetä 
merkittäviksi niin rakennuksen kuin ihmisten terveyden kannalta. 
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2. Nykyinen koulutustilanne 
 
Korjausrakentamisen tarve on valtava ja pätevien toimijoiden lisätarve merkittävä. Kosteus- ja 
hometalkoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishankkeen työryhmät ovat laatineet 
vuosina 2010–2012 yhteisen koulutus- ja pätevöintisuunnitelman kaikille kosteus- ja homevauri-
oiden korjausprosessin toimijoille sisäympäristö- ja kuntotutkimuksista korjaustyön valvontaan. 
Suunnitelma koskee rakennusten kuntotutkijoita, korjaussuunnittelijoita, työnjohtajia ja valvojia. 
Heidän työnsä vaatii erikoisosaamista, joka sisältää sisäympäristötekijät ja -olosuhteet terveysvai-
kutuksineen ja siten terveys korostuu mm. yhtenä olennaisena teknisenä suunnitteluperusteena. 
Lisäksi heidän on tunnettava eri aikakausien rakennusten rakenteet, rakennusmateriaalit ja LVI-
tekniset järjestelmät sekä niiden vaurioitumistavat ja korjausvaihtoehdot. Kosteusvaurio- ja 
sisäilmaongelmien tutkimisessa ja korjaamisessa korostuu asiantuntijoiden yhteistyökyky, koska 
ongelmat ovat usein monimutkaisia ja niiden ratkaiseminen vaatii monialaista yhteistyötä. 
 
Tarvittavaa erikoisosaamista voidaan kouluttaa eri oppilaitoksissa Kosteus- ja hometalkoissa 
luotujen yhteisten osaamistavoitteiden ja moduulien pohjalta. Esitettyyn 
pätevöittämisjärjestelmään sisältyy myös nykyisten toimijoiden pätevöittäminen aiemmin 
hankitun osaamisen ja työkokemuksen perusteella. Tilaajien tarvetta varten uusien nimikkeiden 
mukaiset pätevät henkilöt ehdotetaan lisättävän olemassa oleviin alan kansallisiin rekistereihin 
(FISE Oy ja VTT). 
 
Hankkeen ehdotusten mukaisten koulutusten käytännön suunnittelu ja järjestäminen pitää jakaa 
kahteen vaiheeseen: siirtymävaihe ja siirtymävaiheen jälkeinen aika. Siirtymävaiheessa 
rakennusalalla toimivia täydennyskoulutetaan kuntotutkimuksen, korjaussuunnittelun ja -
rakentamisen alalle. Samalla laaditaan pysyvät perustutkintoihin johtavat koulutusohjelmat, jotka 
toteutetaan siirtymävaiheen jälkeen. Työssä on useita haasteita. Miten kaikkien pätevöittävien 
koulutusten eri osakokonaisuudet käytännössä organisoidaan? Miten varmistetaan koulutusten 
olevan samantasoisia sisällöltään ja laadultaan sekä täyttävän kokonaisuudessaan 
pätevyysvaatimukset? Kuinka eri tutkintokoulutusten sisältö suunnitellaan ja luodaan 
poikkitieteelliseen koulutukseen yhtenäinen opetusmateriaali? Entä miten todennetaan jo 
aiemmin alalla toimivien ammattilaisten uuden järjestelmän mukainen pätevyys (näyttökokeet) ja 
saadaan riittävästi päteviä opettajia? Nämä asiat on ratkaistava riittävän osaamisen 
varmistamiseksi kaikille korjausprosessissa toimiville. 
 
Erilaisiin pätevyysvaatimuksiin vastaavien talonrakennusalan tutkintokoulutusten käytännön 
kipeitä kohtia ovat: 

• Rakennusalan korkeakoulut (ammattikorkeakoulut luetaan korkeakouluihin) ottavat 
taloudellisten resurssiensa puitteissa opetusohjelmiinsa pääsääntöisesti niitä opintosisältöjä, 
jotka valmentavat laissa vaadittuihin pätevyyksiin. Vapaaehtoisten pätevyyksien edellyttämä 
koulutussisältö jää kunkin korkeakoulun olemassa olevan opetusohjelman vaatimuksen 
mukaiselle tasolle. 

• Perustutkinnon (ins(amk)) suuntautumiseen sisältyy rakentamismääräyskokoelman A2:n 
rakennesuunnittelijan pätevyyskoulutuksia (uudisrakentaminen). Ne ovat välttämättömiä. 

• Edellisen lisäksi tutkinnon sisältöön on tullut ja tulee koko ajan lisää odotuksia 
(energiatehokkuus, puurakentaminen, eurokoodit, tietomalli, elinkaariasiat, 
korjausrakentaminen, infra-ala, määräysmuutokset, teollisuuden, tuotannon ja talouden sekä 
työelämäläheisyyden huomioiminen, ja kiinteistönhoito/-pito).  

• Näkymä on sellainen, että kaikkiin odotuksiin ei millään perustutkinnossa voida vastata, 
toisaalta hyvin moniin on pystyttävä vastaamaan. Osa asioista on jätettävä tutkinnon 
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jälkeiseen aikaan, esimerkiksi työnantajan järjestämään ja maksamaan koulutukseen. 
• On tärkeää että rakentamisen koulutusta antavalla ammattikorkeakoululla on riittävän suuri 

sisäänotto, jotta se pystyy tarjoamaan erilaisia suuntaavia moduuleja monipuolisesti ja 
toisaalta riittävän laajasti ja vaikuttavasti. Pieni sisäänotto tarkoittaa, että oppilaitos ei voi 
tarjota valinnaisuutta. 

• Realismia on, että asiat eivät hoidu vain jossain toteamalla, että jokin kokonaisuus on 
oltava tutkinnon sisällöissä. Lisääntynyt sisältövaatimus edellyttää lisää resursseja. Kaikki 
löysät on opintosuunnitelmista karsittu pois aikaa sitten. 

 
Tutkintokoulutuksia täydentäviin koulutuksiin oli aiemmin käytössä ammatillisen lisäkoulutuksen 
määräraha, jota lääninhallitukset hallinnoivat ja jakoivat. Se oli tarkoitettu työssä olevan väestön 
ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Sitä haettiin lääninhallituksen sivistysosastolta. Systeemi 
oli erittäin hyvä. Määräraha poistui rahoitusjärjestelmämuutoksen yhteydessä, jolloin sanottiin 
että raha on ”siirretty” oppilaitosten perusrahoitukseen. Sen jälkeen ammatillinen lisäkoulutus 
korkeakouluissa päättyi kuin seinään, koska raha meni suoraan perusopetukseen. ELY-keskuksen 
ja työvoimatoimistojen raha oli suunnattu toiselle kohdejoukolle. Korvamerkitty tähän 
tarkoitukseen varattu, ei perusrahoitukseen sisältyvä, riittävän suuri ja pitkäkestoinen määräraha 
olisi hyvä ratkaisu. 
 
Tämä ammatillisen lisäkoulutuksen määräraha oli käytössä aikanaan myös yliopistoilla ja mm. 
rakennusterveysasiantuntija (silloin sisäilmaongelmanasiantuntija) koulutuksen toteutuksessa. Ja 
se oli järkevää rahoitusta, jonka uudelleen mukaan tulo olisi kannatettavaa Koulutuksen ja 
pätevöinnin kehittämishankkeen ehdottamia uusia pätevyyksiä haluavien koulutukseen. Toinen 
väylä olisi alan yrityksille myönnetty oppisopimusopiskelijan rahoitus. Kosteus- ja 
homevaurioiden vähenemiseksi ja korjausten onnistumiseksi ko. rahoitustavat tulisi olla 
korvamerkittyjä nimenomaan tuon alan koulutuksiin. Siirtymävaiheen jälkeen näitä koulutuksia 
tulisi resursoida myös suoraan OKM:n kautta perus- ja jatkotutkintokoulutuksina. 
 
Alan koulutuksen kehittämiseen, organisointiin ja toteutukseen tulee ohjata kosteus- ja 
homevauriokorjaukseen kohdennettuja resursseja. Kehittämiseen ja organisointiin tarvitaan 
verkostoitunut yksikkö, joka toimii kiinteässä yhteistyössä kosteus- ja homevauriokorjaus-
koulutuksiin keskittyvien ammatti- ja aikuisopistojen, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä 
alan jäsenjärjestöjen ja teollisuuden kanssa. Rahoitustarpeen koulutusten organisointiin, 
suunnitteluun ja toteutukseen on arvioitu olevan 50 miljoonaa euroa viiden vuoden aikajaksolla. 
Ministeriöiden (OKM, STM, TEM ja YM) tulee olla mukana ohjaus- ja resursointivoimana. 
 
3. Ohjaustahojen kannanotot ja säädösten tilanne 
 
Tärkeää on tietenkin saada uudet ehdotetut nimikkeet (kosteusvauriokuntotutkija, 
kosteusvauriokorjaussuunnittelija ja kosteusvauriokorjaustyön työnjohtaja) säädöksiin. 
Koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishanke ehdottaa, että rakentamiseen sekä terveyden- ja 
työsuojeluun liittyviä säädöksiä muutettaessa huomioitaisiin uudet ehdotetut nimikkeet 
toimenkuvineen ja pätevyysvaatimuksineen, jolloin asiantuntijapätevyyksistä tulisi pakollisia. 
Aiemmin kosteusvauriokorjausalan asiantuntijoiden koulutus on perustunut vapaaehtoisiin 
pätevöinteihin ja maksulliseen täydennyskoulutukseen. Tällä tavalla ei kuitenkaan ole saatu 
riittävästi päteviä toimijoita laajalle työkentälle (konsultit, tilaajat ja viranomaiset). 
 
Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa jo nyt käynnissä olevissa maankäyttö- ja rakennuslain 
sekä rakentamismääräyskokoelman muutosten valmistelussa rakennusten terveellisyyden 
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paremmin huomioon. Valmisteluun tulee sisältyä myös selkeät rakennusalan pätevyysvaatimukset, 
joiden avulla parannetaan alan osaamista ja lisätään pätevien asiantuntijoiden määrää. 
Pätevyysvaatimusten tulee olla myös yhdenmukaista terveydensuojelua ja työsuojelua koskevien 
säädösten kanssa.(Eduskunnan täysistunto 22.5.2013) 
 
Työryhmien ehdotuksena on, että rakentamiseen, terveyden- ja työsuojeluun liittyviä säädöksiä 
muutettaessa otettaisiin huomioon uudet ehdotetut nimikkeet toimenkuvineen ja 
pätevyysvaatimuksineen. Yhteneväisyyttä rakentamissäädösten muutosten, FISE:n ja VTT:n 
pätevöinti- ja rekisterijärjestelmän kanssa toisi Terveydensuojelulain ja Asumisterveysasetuksen 
sekä -ohjeen että Työturvallisuuslain mahdolliset muutokset terveydensuojelu- ja 
työsuojeluviranomaisen (työnantajat) käyttämien ulkopuolisten asiantuntijoiden mm. 
rakennusterveysasiantuntijan (RTA) ja kosteusvauriokuntotutkijan pätevyyksien osalta. 
Terveydensuojelulain muutosluonnos ja STM:n asetusluonnos ”asunnon ja muun oleskelutilan 
terveydellisistä olosuhteista” ovat lausuntokierroksella 16.9.2013 saakka. Edellä mainitut 
luonnokset ovat huomioineet kehityshankkeen sisältämiä ehdotuksia. Terveydensuojelulain 
muutos ja sitä seuraava uusi asetus ovat eduskunnan käsittelyssä syksyllä 2013 ja astuisivat 
voimaan huhtikuussa 2014. Terveydensuojeluviranomaisen rakennuksessa toteaman terveyshaitan 
yhteydessä käyttämän ulkopuolisen asiantuntijan pätevyys (TSL § 49) määritellään asetuksessa 
mm. VTT:n henkilösertifioiman rakennusterveysasiantuntijan osalta. 
 
Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki tunnustaa kuntotutkimusten tarpeen mikäli kyse on 
rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen liittyvästä korjauksesta (MRL § 166), mutta ei 
määrittele kuntotutkimuksen tekijän pätevyyttä. Ympäristöministeriö lähetti lausuntokierrokselle 
(11.12.2012–18.1.2013) MRL:n ja sitä seuraavat asetusten muutosehdotukset.  Rakennusten 
kunnon selvittämisen ottaa huomioon MRL:n § 131 (”Rakennuslupaan tulee liittää:”), jossa 
pykälän 2. momentin 2. kohdan mukaan rakennusvalvontaviranomainen voisi tarvittaessa 
edellyttää hakijalta myös selvitystä rakennuksen kunnosta. Kuntoselvityksestä ei nykyisin ole 
säännöksiä laissa eikä asetuksessa. Asetusluonnoksessa ”Pääpiirustuksista, selvityksistä ja 
erityissuunnitelmista” on luvussa 2 lupahakemukseen liitettävät selvitykset 10. pykälässä: 
”Selvitys rakennuksen kunnosta. Kuntoselvityksen perusteella on varmistettava edellytykset 
korjattavan tai muutettavan rakennuksen turvallisuudelle ja terveellisyydelle sekä sen 
soveltuvuus aiottuun käyttöön”. 
 
Kuntoselvityksen tarpeella korjausrakentamisessa ja sisällön avaamisella haitta-aineita, kosteus- 
ja homevaurioita koskevaksi sekä sen tekijän pätevyyden määrittämisellä on keskeinen osa 
kehittämishankkeen ehdotuksessa ja nämä olisi saatava säädöksiin. Asetusluonnoksen 
”Pääpiirustuksista, selvityksistä ja erityissuunnitelmista” perustelumuistiossa mainitaan MRL:n § 
131, kohdan 6 sisältävän ”korjaus- ja muutostyön yhteydessä selvitys rakennuksen kunnosta” 
lisäyksen. Sitä ei kuitenkaan itse MRL:n § 131 muutosluonnoksessa ole. Kohdan 6 lisäys olisi 
kehittämishankkeen ehdotuksen mukaista. 
 
4. Ehdotettuihin pätevöinteihin vaadittavien koulutuksien sisältö ja toteutus 
 
Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee vuoden 2013 loppuun mennessä valtakunnallisen 
rakennusterveyden koulutuksen kehittämissuunnitelman. Suunnitelmasta tulee käydä 
aikatauluineen ilmi, mikä on opetuksen taso ja määrä eri puolilla maata ja miten koulutuksen 
suunnitelmallisuutta ja koordinointia parannetaan. Suunnitelmaan tulee sisällyttää myös 
konkreettiset ehdotukset siitä, miten lisä- ja täydennyskoulutuksen edellytyksiä parannetaan ja  
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miten homevaurioiden korjausprosessissa mukana olevien pätevöitymistä kehitetään. 
(Eduskunnan täysistunto 22.5.2013) 
 
Lisääntyneeseen koulutustarpeeseen voidaan vastata eri tahojen järjestämällä täydennys- ja 
lisäkoulutuksella. Tutkintokoulutukset uusin, rakennusterveyteen liittyvin sisällöin ovat hitaampi 
tie ja ne tuottavat toimijoita vasta muutaman vuoden päästä. Kaikissa rakennusalan 
ammattikorkeakouluissa opetetaan jo jossain määrin sekä sisäympäristöön että 
korjausrakentamiseen liittyviä kokonaisuuksia [3] ja joissakin jo siinä määrin, että ne vastaisivat 
joitakin ehdotettuja erikoispätevöintejä riittävän käytännön kokemuksen jälkeen. 
 
Rakennusten vauriotasoluokituksen (tavanomaiset B, vaativat A ja erittäin vaativat AA kohteet) 
on ehdotettu [4] sisältävän perinteisen kohteen laajuuden luokitteluperusteen lisäksi kosteus- ja 
homevauriot. Tulevien kosteus- ja homevaurioalan toimijoiden pätevyysluokituksessa 
sovellettaisiin rakennusten vauriotasoluokitusta. Eri pätevyyksien rakennusterveyteen ja 
korjausrakentamiseen liittyvät osaamisvaatimukset tulisi täyttyä joko perustutkinnon sisällä tai 
jatko-opinnoissa suoritettuna. 
 
Taulukko 1. Perustutkinto ja osaamisvaatimukset eri toimijoille kosteusvauriokorjaus-hankkeissa 
koulutuksen ja pätevöitymisen kehittämishankkeen ehdotuksessa [4]. 1 opintopiste (op) vastaa 
opiskelijan opintoihin käyttämää 27 tuntia. 
 Taso minimi 

perustutkinto 
opinnot 
opintopisteinä, op 

työkokemus  
vuosina, v 

Kosteusvauriokuntotutkija     
erittäin vaikeat kohteet AA RI 30 5 
vaikeat kohteet A teknikko 24 3 
tavanomaiset kohteet B teknikko 18 1 
Kosteusvauriokorjaussuunnittelija     
erittäin vaikeat kohteet AA RI 26 5 
vaikeat kohteet A RI 19 3 
tavanomaiset kohteet B teknikko 12 1 
Kosteusvauriokorjaustyön 
työnjohtaja     

erittäin vaikeat kohteet AA teknikko 15 5 
vaikeat kohteet A teknikko 10 3 
tavanomaiset kohteet B teknikko 5 1 
Rakennusterveysasiantuntija  teknikko 45-60 3 

 
Rakennusteknisen perustutkinnon omaavien toimijoiden pätevyysvaatimukset (B, A, AA-tasoilla, 
taulukko 1.) kosteusvauriokuntotutkijalle, korjaussuunnittelijalle ja työnjohtajalle sekä valvojalle 
on ehdotettu FISE:n pätevöintijärjestelmään liitettäväksi. Ehdotus [4] sisältää mm. 
siirtymäsäännöksen koskien kosteusvaurioiden tutkimuksiin, suunnitteluun ja korjauksiin liittyviä 
nykyisiä pätevyyksiä, kuten AKK, PKA, kosteustekninen kuntotutkija, 
rakennusterveysasiantuntija ja rakennusfysiikan suunnittelija. VTT:n henkilösertifioimalla 
rakennusterveysasiantuntijalla on oltava joko teknisen tai luonnontieteellisen perus- tai 
jatkotutkinnossa tai täydennyskoulutuksessa suoritettuna vähintään 30 opintopistettä 
koulutusmoduuleista sekä käytännön kentälle sovellettu tutkielma 15 – 30 op. 
 
Kaikille edellä mainituille toimijoille on kehittämishankkeessa sovittu yhteiset moduulit, jotka on 
esitetty taulukossa 2. Eri tehtäviin pätevöittävä koulutus on moduloitu ja siinä voi hyödyntää 
aiemmin suorittuja tutkintoja ja ammattikokemusta. Moduuleille on jo olemassa myös 
yksityiskohtaiset osaamistavoitteet ja sisällöt [4]. Ehdotuksen mukaan eri tehtäviin pätevöityvät 
voivat valita toimenkuvaan ja omaan tutkintotaustaansa sopivat puuttuvat koulutusosiot. 
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Vaihtoehtoisesti voidaan hyväksi lukea ko. kokonaisuuksiin aiemmat pätevyydet, suoritukset ja 
näytöt. Lisäksi voidaan ottaa huomioon työkokemus kosteusvauriokohteissa kuten kosteus- ja 
homevaurioituneiden tai muutoin sisäilmaongelmaisten rakennusten tutkiminen, 
korjaussuunnittelu, työnjohto- tai valvontatehtävät korjaustyömaalla tai asiantuntija- ja 
ohjaustoiminta talonrakennus- ja ympäristöterveysalalla. 
 
Talonrakennusalaa opettavissa ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa on jo tutkintoihin 
sisältyvinä rakennusterveyteen ja korjausrakentamiseen liittyviä opintoja vähintään 5 
opintopistettä. Näistä viidessä ammattikorkeakoulussa opintoja on yli 15 opintopistettä, samoin 
kuin kolmessa yliopistossa ja ympäristöteknologian linjalla Mikkelin ammattikorkeakoulussa [3]. 
 
Taulukko 2. Rakennusten terveellisyyteen liittyvien asiantuntijoiden moduulikokonaisuudet, 
yhteensä 45 opintopistettä, jotka sisältävät rakennusteknisiä korjausrakentamiseen liittyviä 
opintoja 28 opintopistettä ja rakennusterveyteen liittyviä opintoja 17 opintopistettä. 
Moduuli laajuus, op 
1. RAKENNUSFYSIIKKA 9 op 
2. KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT 3 op 
3. RAKENNUSTEKNIIKKA JA -TUOTANTO 13op 
3.1. Juridiikka 2 op 
3.2. Rakennetekniikka 7 op 
3.3. Rakennustuotanto 4 op 
4. ILMANVAIHTO- JA ILMASTOINTITEKNIIKKA 3 op 
4.1. Teoria 1,5 op 
4.2. Tutkimusmenetelmät, ilmanvaihto 1,5 op 
5. SISÄYMPÄRISTÖN EPÄPUHTAUDET JA OLOSUHTEET, 
TERVEYSVAIKUTUKSET. TUTKIMINEN. TORJUNTA 

17 op 

5.1. Sisäympäristön epäpuhtaudet ja olosuhteet 10 op 
5.2. Sisäympäristön tutkimusmenetelmät 4 op 
5.3. Terveysvaikutukset 3 op 

 
Taulukko 3. Kosteusvauriokuntotutkijan opetusmoduulit laajuuksineen. 
Kosteusvauriokuntotutkija:  
AA, 30 op (18 KOR+12 SIY); A, 24 op (14 KOR +10 SIY); B, 18 op (10 KOR+8 SIY) 
Moduuli 
AA-taso sisältää A- ja B-tasot 

kokonaislaajuus, op taso AA taso A taso B 

Rakennusfysiikka 9 7 6 5 
Kuntotutkimusmenetelmät 3 
Rakennetekniikka 7 8 6 4 
Rakennustuotanto 4 
Juridiikka 2 
Ilmanvaihto- ja ilmastointi 3 3 2 1 
Sisäympäristö  17 12 10 8 
Yhteensä 45 30 24 18 

 
Tavoitteena on, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua pätevöittävään 
koulutukseen lähipaikkakunnallaan. Useat koulutustahot (oppilaitokset ja jäsenjärjestöt sekä 
rakennus-, LVI- ja kiinteistöalan koulutuskeskukset) ovat järjestäneet koulutuksia erilaisista 
osakokonaisuuksista kosteus- ja homevaurioiden korjausalalla. Näiden kaikkien vahvuudet 
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tunnustetaan, ja kukin koulutustaho valitsee järjestämänsä koulutuskokonaisuuden yhteisestä 
poikkitieteellisestä moduulikokonaisuudesta (taulukko 2). Samalla valitaan, mihin pätevyyteen 
kyseinen opetuskokonaisuus vastaa. Näin yhä useampi henkilö voi kouluttautua samanaikaisesti 
usealla paikkakunnalla, usean koulutustahon järjestämissä osakokonaisuuksissa. 
 
Taulukossa 3 on esitetty moduulilaajuudet kosteusvauriokuntotutkijan kolmessa 
vaativuusluokassa. Vaativimmassa luokassa kunkin moduulin laajuus sisältää vähemmän 
vaativien luokkien laajuudet, jolloin henkilöllä on mahdollisuus portaittaiseen opiskeluun 
pätevöityessään vaativimpien kohteiden kuntotutkijaksi. 
 
5. Yhteenveto 
 
Kosteus- ja hometalkoiden koulutuksen ja pätevöinnin kehittämishankkeen tavoitteena oli eri 
tahojen yhteistyöllä sovittaa yhteen rakennusterveyteen liittyvät kosteus- ja 
homevauriokorjausalan koulutus- ja pätevyysvaatimukset siten että rakennusten terveydellisten 
olosuhteiden tutkijoille, kuten rakennusterveysasiantuntijoille ja kosteusvauriokuntotutkijoille, 
korjaussuunnittelijoille ja korjaustyön työnjohtajille/valvojille olisi yhteinen osaamismatriisi (45 
opintoviikkoa), josta eri toimijaryhmälle kohdennettaisiin erisuuruiset ja osittain päällekkäiset 
osaamisvaatimukset, joista säädettäisiin muutoksen alla olevissa maankäyttörakennuslaissa ja 
terveydensuojelulaissa soveltuvin osin. 
 
Määräysten tilanne  
Laintarkastuksen jälkeen Maankäyttö- ja rakennuslaki lienee hallituksen esityksenä loka-
marraskuussa 2013 ja jos se hyväksytään, uusi MRL asetuksineen astunee voimaan vuoden 2014 
alussa. 
 
Lausuntokierroksella 16.9.2013 olleen Terveydensuojelulain muutoksella sekä luonnoksella 
sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista (astunevat voimaan 1.4.2014) on pyritty muun muassa yhtenäistämään terveydellisiä 
olosuhteita koskevia selvityksiä ja tutkimuksia tekevien ulkopuolisten asiantuntijoiden (49 §) 
pätevyysvaatimuksia ja hyväksymismenettelyä. Asiantuntijoiden pätevyys perustuisi keskitettyyn 
henkilösertifiointiin erillisen kuntakohtaisen hyväksymismenettelyn sijaan. Sertifioidut 
asiantuntijat merkittäisiin julkiseen tietojärjestelmään, josta kävisi ilmi heidän pätevyysalueensa. 
 
Valmistelussa olevassa Terveydensuojelulain muutosesityksessä ja asetusluonnoksessa 
kuntotutkija, kuten mm. henkilösertifioidut kosteusmittaajat, lämpökamerakuvaajat ja 
ilmantiiveysmittaajat, sisältyy terveydensuojeluviranomaisen tai ulkopuoliseksi asiantuntijaksi 
hyväksytyn käyttämiin muihin asiantuntijoihin, joiden osaamisesta ulkopuolinen asiantuntija tai 
terveydensuojeluviranomainen vastaa siltä osin että tutkimukset ja selvitykset on tehty 
asiantuntevasti ja pätevästi. 
 
Henkilösertifiointia hakevan tulisi suorittaa STM:n hyväksymä osaamistestin sisältävä koulutus 
tai hyväksyttää valmentavan koulutuksen järjestäjällä tai sertifiointitoimikunnalla vastaava 
aikaisempi koulutus ja suorittaa hyväksytysti erillinen osaamistesti. Koska rakennuksen 
terveydellisiin olosuhteisiin vaikuttaa moni tekijä: kemiallinen, biologinen ja fysikaalinen tekijä 
rakenteiden ja talotekniikan lisäksi, osaamistestillä pitää pystyä näyttämään kaikkien 
poikkitieteellisten osaamiskokonaisuuksien hallinta. Tämä johtanee useaosaiseen tentteihin ja 
näyttökokeisiin. Kunkin osakokonaisuuden koulutuksen järjestäjällä tulee olla valmius  
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osaamistestien järjestämiseen myös vastaavan aikaisemman koulutuksen hyväksyttäjälle käyvän 
aikataulun mukaisesti. 
 
Koulutusten suunnittelun tilanne 
Pätevöittävien koulutusten eri osakokonaisuuksien käytännön organisointi, yhdenmukaistaminen 
ja pätevyysvaatimuksiin sovittaminen on vielä kehityksen alla ja organisointivastuun ottava taho 
on valittava. Muita haasteita ovat mm. se, että poikkitieteelliseen koulutukseen ei ole olemassa 
yhtenäistä opetusmateriaalia painettuna eikä sähköisessä muodossa. Lisäksi alalla jo toimiville 
pitäisi saada näyttökoe tms. järjestelmä, jolla he voisivat saada uuden järjestelmän mukaiset 
pätevyydet. Näyttökokeita vastaanottavista pätevistä opettajista on pula ja alan opettajatkin 
tarvitsevat koulutusta. Nämä ovat yhtenäisen laadunvarmistamisen kannalta keskeisiä tekijöitä ja 
niihin tarvitaan kosteus- ja homevauriokorjauksiin kohdennettuja resursseja. 
 
Terveydensuojelulain muutosluonnoksen ja uuden asetuksen luonnoksen sisältämä kahden 
vuoden siirtymäsäännös heille, ketkä ovat jo aiemmin olleet hyväksyttyjä 
terveydensuojeluviranomaisen käyttämiksi ulkopuolisiksi asiantuntijoiksi, on riittävä takaaman 
heille mahdollisuuden tarkistuttaa ja saavuttaa uusien pätevyysvaatimuksien mukainen pätevyys. 
Tosin lain muutoksesta ja uudesta asetuksesta on tiedotettava aktiivisesti alalla toimiville ja 
heidän tilaajilleen jo viimeistään alkuvuodesta 2014. Ja pätevöittäviä koulutuksia tulisi olla jo 
samalla tarjolla.  Sertifioitujen ja alalla pitkään toimineiden muuntokoulutus voisi korvautua 
myös toimintaraporteilla. Harvoin yhden kirjan tenttiminen näyttää mitään koska ala on 
poikkitieteellinen ja sellaisia kirjoja on vähän tai ei ollenkaan. 
 
Kaiken kaikkiaan uusi ulkopuolisen asiantuntijan pätevyysvaatimus luo uuden täydennys- ja 
tutkintokoulutustarpeen, kuten lakimuutoksen ja asetusluonnoksen laatijat mainitsevat 
perustelumuistiossaan. Koulutuksia tulisi aloittaa pian kasvavien koulutuskustannusten ja 
pätevien osaajien suuren puutteen vuoksi. Pelkkä korkeakoulututkinto ei pätevöitä terveyshaittaa 
aiheuttaneiden kosteus- ja homevaurioiden korjaushankkeissa toimijaksi, vaan tarvitaan 
erityisosaamista joka hankitaan työkokemuksella ja lisäkoulutuksella. 
 
Valtion talousarvioesitysten 2013 ja 2014 sisällöt 
HE valtion lisätalousarvioesitys 2013 III, jonka eduskunnan täysistunto lähetti 24.9.2013 
valtiovarainvaliokuntaan  

• Avustus yleissivistävien oppilaitosten ja päiväkotien sisäilma- ja kosteusvauriohankkeisiin 
(siirtomääräraha 3 v) (OKM). Momentille myönnetään 35 000 000 euroa. Määrärahaa saa 
käyttää avustuksina kunnille ja muille ylläpitäjille vuosina 2013 ja 2014 alkaviin 
sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien yleissivistävien oppilaitos- ja 
päiväkotirakennusten korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin.  

• Avustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten sisäilma- ja 
kosteusvauriohankkeisiin (siirtomääräraha 3 v)(STM) Momentille myönnetään 15 000 000 
euroa. Määrärahaa saa käyttää avustuksina kunnille vuonna 2013 ja 2014 alkaviin 
sisäilmaongelmia ja kosteusvaurioita sisältävien sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten 
korjaushankkeisiin ja niitä korvaaviin uudisrakennushankkeisiin. 

• Siirto valtion asuntorahastoon. Avustukset. (YM, ARA) Momentin perusteluja täydennetään 
siten, että vuonna 2013 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) 
nojalla myöntää määräaikaisia perusparannuksen käynnistysavustuksia yhteensä enintään 
15 000 000 euroa. Käynnistysavustuksia saa myöntää vuokratalojen ja asumisoikeustalojen 
perusparantamista varten niille, jotka voisivat saada vuokra-asuntolainojen ja 
asumisoikeustalolainojen korkotukea. Avustuksen määrä voi olla enintään 10 prosenttia 
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korkotukilainan perusteeksi hyväksytyistä perusparannuskustannuksista.  
• Korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v) (OKM) myönnetään 

lisäystä 200 000 euroa. Lisämäärärahaa saa käyttää kansallista rakennusterveyttä tukevan 
koulutuksen ja rakennusarkkitehtikoulutuksen suunnittelusta aiheutuvien menojen 
maksamiseen. Tarkoituksena on laatia pikaisesti valtakunnallinen rakennusterveyden 
koulutuksen kehittämissuunnitelma. Oppilaitokset kohdentaisivat opetussisältöjään opetus- 
ja kulttuuriministeriön suunnitelman pohjalta osoittamalla tavalla. 

 
HE valtion talousarvioesitys 2014: Eduskunnan täysistunto24.9.2013. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon 30 
päivän 
kuluessa siitä, kun esitys on lähetetty valtiovarainvaliokuntaan, eli viimeistään 24.10.2013. 

• Rakennusten kosteus- ja homeongelmienvähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi jatketaan 
"Valtakunnalliset kosteus- ja hometalkoot" -toimenpideohjelmaa määrärahalla 900 000 
euroa (YM).  Kosteus- ja hometalkoissa otetaan käyttöön uusia toimintamalleja 
kosteusvaurioiden vähentämiseksi.  

• Avustukset korjaustoimintaan (siirtomääräraha 3 v)(YM, ARA) Momentille myönnetään 43 
000 000 euroa. Määrärahaa saa käyttää asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-
avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisiin avustuksiin. Korjausavustusten 
painopisteenä ovat hissien rakentaminen sekä vanhusten ja vammaisten henkilöiden 
asuntojen korjaaminen. Lisäksi myönnetään terveyshaitta-avustuksia, avustuksia 
kuntotutkimuksiin kosteusvaurioituneissa, terveyshaittoja aiheuttavissa rakennuksissa sekä 
avustuksia liikkumisesteiden poistoon asuinrakennuksissa. 

 
Kehitystyötä jatketaan yhteistyössä koulutus- ja pätevöintitahojen sekä jäsenjärjestöjen että 
ministeriöiden kanssa. Hankkeen työryhmien työskentely jatkuu edelleen mm. koulutustahojen 
moduulivalinnoilla ja näiden moduulien synkronoinnilla sisällöllisesti ja ajallisesti eri 
kohderyhmille. Samalla on käynnistetty koulutustahojen kanssa olemassa olevien 
opintosuunnitelmien synkronointi ehdotettuihin osaamisvaatimuksiin. Tällöin voidaan arvioida 
lisä- ja täydennyskoulutusten tarvitsema laajuus ja sisältö tarkemmin. Uusiutuvissa säädöksissä 
toivottavasti määritetään eri asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset riittävän selkeästi myös 
vaadittavan lisäkoulutuksen suhteen, jotta eri toimijoiden ei tarvitsisi tehdä omia tulkintojaan. 
Koulutus- ja pätevöintijärjestelmän organisoinnin suunnitteluun ja koulutusten suunnitteluun sekä 
toteutukseen tarvitaan valtiovallan resursseja. Valtion talousarvioesitykset 2013 ja 2014 sisältävät 
pääasiassa korjaukseen, ja myös korjausalalla toimivien koulutusten suunnitteluun kohdennettuja 
määrärahoja, mutta ei vielä koulutusten toteutukseen kohdennettuja määrärahoja.  
 
Lähdeluettelo 
 
[1] ROTI, rakennetun omaisuuden tila, jota on Suomessa arvioitu kolme kertaa kiinteistö- ja 
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[3] Haapanen E. Rakennusterveyskoulutus ammattikorkeakouluissa. Tutkintokoulutusten 

nykysisällön kartoitus. Aducate Reports and Books 6/2011. Koulutus- ja kehittämispalvelu 
Aducate. Itä-Suomen yliopisto. Kuopio 2011. 

[4] Kokotti H. Terveiden talojen erikoisjoukot. Kosteus- ja homevaurio- sekä muiden 
sisäilmaongelmien asiantuntijoiden koulutuksen ja pätevöitymisen kehittäminen ja 
synkronointi.  Loppuraportti 2013. Kosteus- ja hometalkoot. 
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Kaksi energiatehokkuuskoulutusta aikuisille 
 
Harri Fränti ja Mikko Jauhiainen 
Amiedu 
 
 
Tiivistelmä 
 
Rakennusmääräysten energiatehokkuusvaatimusten lisääntyessä rakentajien osaamisen 
parantaminen on erityisesti oppilaitosten mielenkiinnon kohteena. Aikuiskoulutukseen keskittyvä 
Amiedu on antanut opetusta rakentajille ja kiinteistönhoitajille lyhyillä kursseilla vuosien 2012 ja 
2013 aikana. Kahden tarkasteltavana olevan energiatehokkuuskoulutuksen kestot olivat 1 + 1 
lähipäivää vuoden välein ja 10 viidelle kuukaudelle jakautunutta lähipäivää. Koulutukset antoivat 
lyhyen johdannon rakennusfysiikan maailmaan ja toimivat innostajina uuden asian äärelle. 
Oppimistapahtuma on parhaimmillaan kaksisuuntainen, jonka aikana myös opettaja oppii uusia 
asioita. Opiskelija oppii sellaisia asioita, joita opettaja ei usein pysty etukäteen tietämään tai 
arvaamaan. Opetussuunnitelma on hyvä tehdä, mutta sitä ei pidä orjallisesti pyrkiä noudattamaan. 
 
1. Johdanto  
 
Rakennusmääräykset ovat muuttuneet ja muuttumassa lähivuosien aikana EU:n komission otettua 
erääksi painopistealueekseen rakennusten energiatehokkuuden lisäämisen. Vuoden 2020 jälkeen 
suomalainen talonrakentaminen tulee olemaan esimerkiksi rakennusten tiiviyden varmistamisen 
osalta hyvin vaativaa. Ammatillisen aikuiskoulutuksen eräs tehtävä on järjestää ajan tasalla olevaa 
työelämän tarvitsemaa opetusta eri alojen ammattilaisten tarpeisiin. Artikkelissa esiteltävien 
koulutusten tavoitteena oli lisätä osallistujien rakentamisen energiatehokkuuden tietoutta 
erityisesti rakennusfysiikan alalta. Senaatti-koulutuksen opetus oli suunnattu ISS:llä ensisijaisesti 
kiinteistöpalvelun kiinteistönhoitajille ja toissijaisesti energianhallintakeskuksen työntekijöille. 
Ensimmäisenä vuonna teemana oli puhtaasti sisäilmaolojen hallinta ja kosteusvaurioiden 
ennaltaehkäisy. Toisena vuonna nostettiin energiatehokkuutta selkeämmin esiin olosuhteiden 
hallinnan rinnalle. Porvoon Energiatehokas rakentaminen TäsmäKoulutus (Porvoo-koulutus) oli 
suunnattu Porvoon alueen pk-yritysten rakennusmestareille ja LVI-osaajille. 
 
2. Energiatehokkuutta rakentamiseen ja ylläpitoon 
 
Energiamääräysten muuttuessa ja muututtua rakennusalan toimijoiden on pystyttävä seuraamaan 
ajan vaatimuksia. On opittava rakentamaan energiatehokkaasti taloja, jotka ovat elinkaarensa ajan 
energiatehokkaita. Rakentamisen päämääränä on hyvä sisäilman laatu. Rakennuksiin kätkeytyy 
paljon ongelmia, jos ne sairastuttavat ihmisiä. 
 
Porvoo-koulutuksen lähipäivät pidettiin perjantaisin joulukuun 18. päivästä toukokuun 3. päivään 
aikavälillä 9.00 – 15.30. Kukin päivä sisälsi kaksi teemaa. Ulkopuolinen luennoitsija esiintyi 
puolen päivän ajan. Päivän toinen puolisko tehtiin harjoituksia tai luennoitiin muuta päivän 
teemaa sivuavaa asiaa. Kaikki luennoitsijan edustivat vahvaa ammatillista, teoreettista tai 
erityisosaamista. Opetusaiheita olivat rakennusmääräysten muutokset, E-luvun laskenta, 
EEMontti energiatehokkaan rakentamisen kilpailu, rakennusfysikaalinen ja talotekninen 
suunnittelu, uudisrakennusten ja energiakorjausten suunnittelu ja toteutus, lämmitys- ja 
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jäähdytysjärjestelmät, hybridiratkaisut ja Skaftkärrin asuinalueen esittely. Lisäksi kurssilaisten 
piti kurssin aikana tehdä omaan yritykseen liittyvä kehitystyö. 
 
ISS:n Senaatti-koulutukset aloitettiin syksyllä 2012 ja ne jatkuvat edelleen syksyn 2013 eri 
toimipisteissä valtakunnallisesti Amiedun toteuttamien päiväkoulutusten muodossa. 
Ensimmäisen vuoden koulutusten otsikkona oli ”Sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy”, mihin 
liittyen käytiin läpi erityisesti rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa sekä tiiviyden 
merkityksen ymmärtämistä. Myös kiinteistöjen ylläpidon merkitystä kosteus- ja homeriskien 
ehkäisemisessä tuotiin voimakkaasti esille. Toisen vuoden koulutusten teemana on 
”Olosuhdehallintaa energiatehokkaasti” ja keskeisimpänä teemana ilmanvaihdon ja 
kiinteistöautomaation optimointien kautta toteutettu energiatehokas kiinteistön ylläpito. Tämän 
vuoden pelkkien koulutuspäivien lisäksi tehdään kysely koulutuksen oppien perillemenosta ja 
lähempänä vuodenvaihdetta vielä auditointi, missä selvitetään kuinka hyvin oppiminen on 
siirtynyt käytännön toimintaan. 
 
Ensimmäisen vuoden koulutuspäivät toteutettiin selkeästi kaksijakoisina. Aamupäivällä käytiin 
läpi teoreettiset perusteet ja iltapäivällä tehtiin käytännön testausta rakennusten tiiviydestä 
merkkisavujen avulla. Toisen vuoden aamupäivillä kerrattiin edellisen vuoden opit ja mentiin 
hieman pidemmälle kosteuden siirtymisen mekanismeissa ja iltapäivät käytettiin uudistetun 
energianhallintakeskuksen esittelyyn ja pieneen mittausharjoitukseen. 
 
Kurssilaisten erilaiset lähtötilanneet rakennusfysiikan perusteista muodostavat selkeän haasteen 
opetukselle ja oppimiselle, mutta tämä koskee tietysti kaikkea opettamista melko 
epähomogeenisille ryhmille. 
 
2.1 Innostus luo motivaation ja motivaatio innostuksen 
 
ISS:n koulutuksiin osallistuivat ensisijaisesti Senaatti-kiinteistöjen huoltomiehet, mutta 
koulutusta ollaan laajentamassa, mikäli kokemukset tällaisesta lyhytkoulutuksesta osoittautuvat 
hyviksi. Kiinteistönhoitajat tekevät valtaosaltaan suorittavaa työtä, joten rakennusfysiikan 
perusteet olivat osalle oppijoista täysin vieraita ja varsin haasteellista opittavaa. Käytännön 
harjoituksissa oppiminen syveni selvästi ja jopa oppimisesta innostumista oli havaittavissa. Koko 
päivän kestävästä teoriaopetuksesta eivät nämä oppijaryhmät varmaankaan saa kovin paljoa irti, 
vaan opetuspäivään on sisällytettävä jonkinlaisia käytännön osuuksia. 
 
Kurssin pääopettajan ja suunnittelijan havaintoja ja palautetta käytiin läpi kurssin aikana ja 
kurssin päätyttyä pohdittiin vielä kurssin antia niin opiskelijoiden kuin järjestävän organisaation 
opettajienkin kannalta. Suunnittelu on hyvä tehdä perusteellisesti ja innokkaasti. Mutta 
suunnitelmaa ei voi eikä tule noudattaa orjallisesti. Liikkumavapaus on kuitenkin aina opettajilla, 
ja opiskelijoidenkin toiminta tai passiivisuus vaikuttaa toteutukseen. Suunnittelijan ja opettajan 
ennakkokäsitykset opiskelijoiden osaamisesta ja valmiuksista toimia ryhmässä tai itsenäisesti 
poikkeavat aina siitä, miten osaaminen ja valmiudet toteutuvat opetustilanteessa. Voidakseen 
kehittyä opettajana ja kehittää työtään opettajan on jatkuvasti arvioitava itseään ja opetustaan [1]. 
 
Kurssilaisten osallistuminen lähipäiviin oli aktiivista ottaen huomioon, että pk-yrityksen 
työntekijän on vaikeampi irrottautua opetukseen kesken kiireistä kevätsesonkia. Kaikkiaan 120 
mahdollisesta osallistumisesta toteutui 89 eli lähes 75 %. Yksi kurssilaisista oli paikalla kaikkina 
10 päivänä lähiopetuksessa ja yksi vain kolmena päivänä, muiden osanotto jakautui melko 
tasaisesti 6:n ja 9:n välille. Osallistumismittarilla arvioiden kurssi oli kohtuullisen onnistunut. 
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Varsinkin pidemmässä Porvoon kurssissa vertaisoppimisen ja verkostoitumisen rooli oppimisessa 
oli merkittävä. Jossain määrin tämä tuli esiin myös lyhyemmässä ISS:n kurssissa, mutta saman 
työpaikan ihmisille tällainen koulutus ei tarjoa niin paljoa uuden oppimisen mahdollisuuksia. 
 
3. Yhteenveto 
 
Tieto on aina suhteellista ja riippuvaa käyttötarkoituksestaan sekä ajan kuluessa muuttuvaa. 
Käytännön toimijoille tavoite on löytää heti omaan työhön siirrettäviä käytänteitä. Toisaalta 
tietoon sisältyy aina epävarmuutta. Esimerkiksi ilmanvaihdon määrä on kysymys, josta eri 
puolilla maailmaa ja erilaisissa normeissa on erilaisilla perusteilla erilaisia tulkintoja. Suomessa 
täytyy opettajan opettaa oman rakennusmääräyskokoelmamme mukaisia asioita, mutta on hyvä 
tuoda esiin myös tiedon epävarmuutta. 
 
Koulutuksen tavoitteena oli mm. opiskelijoiden tiedon lisäys rakennusfysiikan alalta. Opettajat 
ovat monesti oppimistilanteessa paremmassa asemassa kuin kurssin opiskelijat, joiden motivaatio 
saattaa laskea kurssin edetessä. Opettajan on hyvä innostua opetettavista asioista ennen kurssin 
alkua, jotta hän saisi omat resurssinsa tehokkaaseen käyttöön tiedon muokkaamisvaiheessa. 
Kurssin aikana opettajan ote ei saa herpaantua. Hyvä motivaatio voi lisätä innostusta opettajissa, 
joista se voi välittyä opiskelijoihinkin. Opiskelijoiden motivaatio on omaehtoista mutta myös 
opettajavetoista. Tarvitaan ainakin oikeaa sisäistä asennetta hyvän motivaation saamiseksi. 
 
Lähdeluettelo 
 
[1]  Koppinen, M.-L., Korpinen, E. & Pollari, J. (1994) Arviointi oppimisen tukena. WSOY, 

Porvoo-Helsinki-Juva. 
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Rakennusfysiikkaa puoli vuosisataa 
 
Ensio Laaksonen 
 
 
Tiivistelmä 
 
Tässä artikkelissa käsitellään rakennusfysiikan kehittymistä ja merkitystä Suomessa viimeisen 
viidenkymmenen vuoden aikana sekä kirjoittajan omaa roolia ja toimintaa osana tätä kehitystä. 
Artikkelissa esitetään erilaisia syitä viime vuosikymmenten epäonnistumisiin rakenteiden 
kosteusteknisessä toiminnassa ja annetaan ohjeita, kuinka rakennusfysikaalista suunnittelua 
voitaisiin parantaa jatkossa. 
 
1. Johdanto 
 
Viime vuoden puolelta alkaen olen saanut pyyntöjä, että voisinko antaa jonkinlaisen 
”testamentin” rakennusfysiikan kehityksestä ja omasta roolistani rakennusfysiikan ympäristössä. 
Pitkin kesää mietiskelin, saanko muutamalle sivulle ja vajavaiseen aikaan tiivistettyä esitystä, jota 
ei moneltakaan nurkalta revitä auki. Sitten posti toi Sisäilma-lehden no 1/2013. Lehden kannessa 
oli ykkösuutinen: ”Kosteus- ja homeongelmien torjunnassa on epäonnistuttu”. Näin on tapahtunut 
15–20 vuoden aikajänteellä, ilmeisesti pitempääkin. Eikö todella löydy toimenpiteitä? Oliko 
artikkelini lyhyydessään tässä? 
 
Mitä on rakennusfysiikka? Lyhyin ja erittäin toimiva vastaus on MRL:n 117 §:n [1] olennaisten 
vaatimusten lista, joista suurin osa liittyy rakennusfysiikkaan. 

• rakenteiden lujuus ja vakaus 
• paloturvallisuus 
• terveellisyys 
• käyttöturvallisuus 
• esteettömyys 
• meluntorjunta ja ääniolosuhteet 
• energiatehokkuus 
• lämmitysjärjestelmän arviointi 

 
Rakennusfysiikkaan liittyvien tekijöiden lisäksi myös kaikki muut on otettava huomioon, kun 
puhutaan kokonaisuuksien ymmärtämisestä. Näin olen korostanut lukemattomilla kursseilla 
1980-luvulta alkaen. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 117 §:n [1] rakentamiselle asetettavien olennaisten vaatimusten tulee 
täyttyä koko rakennuksen iän ajan. Tämä on pääsuunnittelijan päätehtävä. 
 
Mikään seuraavista asioista ei saa toimia toisiaan saati kokonaisuutta vastaan: 

• ulkoinen ilmasto (sateet, tuulet, lämpötilat ja ilmaston muuttumisen toimiva ennakointi) 
• lujuus ja jäykkyys 
• kosteuden siirtymisen estäminen, veden siirtymisen tavat 
• lämmön siirtyminen, energiatalous 
• ääniteknologia (ääneneristys, äänensiirtymisen hallinta, äänenvaimennus, meluntorjunta) 
• rakennusten paloturvallisuus (passiivinen ja aktiivinen) 
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• sisäilman hygieenisyys 
• valaistus 
• sisätilojen ”väärät lämmöt” 

 
2. Tietotaidon perusteista 
 
Vuonna 1950 aloitin kansakoulun. Tällöin alkoi havainnoimiseni rakennuksista: kotini, 
koulukavereiden kodit, 1890-luvun hirsikouluni. Nuo kokemukseni jalostuivat 1970-luvulla. 
Olivatpa kokemukset ja näkemykset 1950- tai 2010-luvuilta tai siltä väliltä, aina on tärkeintä 
tarkastella ja suunnitella asioita kokonaisuuksista detaljeihin päin. 
 
Niin suunnittelijan, rakentajan kuin talonpidosta vastaavan työhuonetaulussa pitää olla 
kyseenalaistaminen. Kyseenalaistamiskyky ja -taito ovat kaiken oppimisen perusta. Jokainen 
muutos rakennuksessa on hälytyskello, johon tulee heti reagoida. 
 
Diffuusion – vesihöyryn siirtyminen pienemmän vesihöyryn osapaineen suuntaan – käsite on 
tärkeä ymmärtää. Otaniemen opinahjossa professori opetti diffuusiolaskelman, mutta ei mitään 
muuta kosteusasioista. Tuon opimme laskemaan, mutta emme tarvinneet koskaan. Kunpa olisi 
edes sanallisesti vihjattu, että ilmavuotojen mukana kulkeutuu verrattomasti enemmän kosteutta 
kuin mitä höyrynsukulaskelmat kertovat. Pitää arkijärjellä ymmärtää, miksi kosteutta siirtyy ja 
mihin suuntaan. Sen jälkeen kosteuden siirtyminen estetään. 
 
Kastepiste ja kondensaatio. Tämän fysikaalisen ”kolmion” merkitys täytyy ymmärtää: 

• lämpötila 
• suhteellinen kosteus 
• ilmanvaihto, ilman liike 

 
On olemassa paljon esimerkkejä parin edellä mainitun osa-alueen säästöistä, joista on seurannut 
homekatastrofi. Kun lämpötilaa lasketaan tuntuvasti viikonlopuksi esimerkiksi koulussa, 
suhteellinen kosteus nousee. Kun vielä vähennetään ilmanvaihtoa, ollaan jo katastrofin partaalla. 
Kylmäsiltojen kohdalla, vaikkapa verholaudan takana, ollaan kastelämpötilan väärällä puolella. 
 
3.  Rakenneratkaisut vuosien saatossa 
 
Paksut tiiliseinät tai hirsirakenteet ovat olleet perinteisiä seinäratkaisuja. Ne molemmat ovat 
hygroskooppisia, varsinkin hirsi. Perusrakenteena ne ovat rakennusfysikaalisesti liki 
ongelmattomia. Ne täyttävät yksinään koko rakennusfysikaalisten vaatimusten kirjon, pitkälti 
paloturvankin. Energiakysymykset ovat vieneet rakenteemme aina vaan kohti monimutkaisempia 
rakenneratkaisuja. On annettu pikkusormi ongelmille, nyt koko käsivarsi. 
 
Pula-Suomessa 1940-luvulla tehtiin mm. ilmarakolautataloja. Purulautatalot tulivat 
valtarakenteiksi sodan jälkeen. Silloiset rintamamiestalot olivat keskenään liki samanlaisia, mutta 
jäljelle jääneet ovat nyt muuttuneet täysin erilaisiksi – osin selvittämättömin rakentein. Muutama 
omakohtainen huomio: 
 

• Purutalossa kosteus siirtyi edestakaisin huoneiden ja rakenteiden välillä ja pönttöuuni toimi 
tehokkaana ilmanvaihtojärjestelmänä. Lämmitysjärjestelmien muutokset toivat mukanaan 
huomattavasti kuivemman sisäilman ja painovoimaisen ilmanvaihdon määrä väheni. 
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• Vaikka ns. puukuitueristeet ovat samantyyppisiä kuin puru, niiden lämmöneristävyys ja 
kosteuskapasiteetti ovat erilaisia, jolloin rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta 
muuttuu. 

• Sokkelin juuren ”lisäeristäminen” lumella oli rintamamiestaloissa järkevää, mutta 
nykyrakenteille se on vahingollista, koska liitosalueen lämmöneristys on hyvä ja lumi 
synnyttää kosteusriskin. 

• Energiakriisin seurauksena rakennuksen ilmatiiviyttä pyrittiin parantamaan tiivistämällä 
rakenteita. Korvausilmareittien vähenemisen myötä painovoimainen ilmanvaihto pieneni, 
jolloin sisäilman suhteellinen kosteus nousi ja aiheutti kylmissä pinnoissa homeen kasvua. 
Jäljellä olevista ilmavuotorei’istä kosteaa ilmaa pääsi myös rakenteisiin, joissa syntyi 
vaurioita. Tästä syntyi ns. ”pullotalo-syndrooma”. Nykyisillä rakenteilla talon pitää olla 
pullo, mutta siellä pitää myös vaihtaa riittävästi ilmaa. 

• Energiakriisin myötä pikaenergiaremontit toivat mm. yläpohjien eristeiden vaihtamisten 
myötä kosteusongelmia. Purueriste sitoi kosteuskapasiteettinsa vuoksi peltikattojen pienistä 
rei’istä tulevan veden, mutta kun purueriste poistettiin ja tilalle asennettiin mineraalivillaa, 
sisälle alkoi sateiden yhteydessä tippua vettä. 

• Pikaenergiaremonteilla myös lattiasieniongelma ”synnytettiin” uudelleen. Lattiasienen 
vaarallisuus tunnettiin hyvin jo 1700-luvulla. Vanhat neuvot unohtuivat, ja 1973 
energiakriisin yhteydessä lattiasieniongelma tuli uudelleen esiin, kun rakenteiden puuosia 
jätettiin kontaktiin betoni- ja tiilirakenteiden kanssa. Lattiasieni ”söi” puuta, mutta tarvitsi 
kasvaakseen yhteyttä johonkin alkaliseen materiaaliin, kuten betoniin tai muurilaastiin. 
Kivirakenteet olivat yhteydessä maahan, josta ne imivät sienen kasvamiseen tarvittavan 
kosteuden kapillaarisesti. 

 
Joistakin rakenteellisista muutoksista: 

• Purulautavaihe ulottui 1960-luvun loppupuolelle. Kun otetaan huomioon purun painumat, 
toiminnallinen purun paksuus vastaa vain noin 30 mm mineraalivillaa. 

• 1960-luvun loppupuolelta noin vuoteen 1975 tyypillinen kevytmateriaalirakenne oli 100 
mm mineraalivillaa höyrynsulullisena. Silloin otettiin ensimmäiset askeleet monimutkaisiin 
seinärakenteisiin. Pitkän linjan kirvesmiehet eivät ymmärtäneet 1970-luvun muutosta 
puruseinästä höyrynsulutettuun mineraalivillaan. Laitettiinpa kattohuopaakin siihen kohtaan 
rakennetta, missä nykyisin puhutaan tuulensuojasta. Miten nyt selviävät käytännön 
työmiehet, kun aletaan olla puolen metrin seinien materiaaliviidakossa? 

• 1970-luvun alussa määräysten mukainen mineraalivillapaksuus oli raskaissa seinissä vain 
75 mm, puuseinissä eristepaksuus oli 100 mm. Silloisen tietämyksen mukaisesti 
suunnitelmat ja rakenteet olivat toimivia, kunhan vain työmaalla ne toteutettiin oikein. Nyt 
näitä rakenteita on kuitenkin tarve lisäeristää. Miten lisäeristetään tiili-villa-tiili -seinä 
tasakattoisessa talossa maanvaraisella alapohjalla? 

• Vuoden 1973 öljykriisi (öljyn hinta nousi muutamassa kk:ssa 400–500 %) toi pian sekä 
puu- että kiviseinien mineraalivillan eristepaksuudeksi 150 mm ja yläpohjien 300 mm. 
Tämä oli uudisrakentamisessa linjassa aikaisempien tietojen ja käytäntöjen kanssa. 
Energiakriisi käynnisti myös massiivisen lisäeristämisbuumin. Useilta viranomaistahoilta 
tuli ohjeita, osin erilaisia ja eri aikoina: rakennusmääräysviranomaiset, asuntohallitus, 
kauppa- ja teollisuusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö ja maatilahallitus. 

 
Useat ohjeet ja määräykset oli (harsien) pohdittu yhden tai kahden olennaisen vaatimuksen 
näkökulmasta, mutta kokonaisuutta ei otettu huomioon. Kosteuteen ja energiankulutukseen 
liittyvät määräysmuutokset eivät edenneet tasaparisesti. Tämä on ongelma, joka jatkuu edelleen. 
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Syksyn 1973 energiakriisin jälkeen vaatimuksia kiristettiin suhteellisen tuntuvasti. 
Uudisrakentamisessa itse rakenteisiin ei tullut mainittavia muutoksia. Lisälämmöneristämisen 
yhteydessä tehtiin virheitä, jotka ovat kosteusongelmina yhä esillä. Kun muutaman kuukauden 
400–500 % öljyn hinnankorotuskaaos laimeni öljynetsinnän tehostuessa, energiankulutukseen ja 
kosteustekniikkaan liittyvissä asioissa annettiin periksi koko 1980-luvun ajan. 
 
1990-luvun alussa valtioneuvosto asetti yhdeksi päämääräksi tuntuvan energian säästön. YM 
asetti minut selvitysmieheksi. Paperit ja selvitykset ovat tallella, mutta koko asia jäi sitten 
seisomaan kuuluisaan 1990-alun lamaan. 
 
Kun nyt ollaan joka toinen vuosi tapahtuvassa määräysmuutoskierteessä, asiaa ei ymmärrä 
kukaan. Eikö joka viides vuosi ja hieman tuntuvampi muutos olisi toimivaa ja loogista? Yksi 
sekava asia on rakennuslupakäytäntö. Rakennuslupa on voimassa 3 + 2 vuotta ja 
loppuunsaattamiseen myönnetään jatkolupia n × 3 vuotta. Ei tarvita paljon aritmeettisia taitoja, 
kun huomataan, että samalla kaava-alueella eri rakennushankkeissa noudatetaan nykyisin jopa 
viisiä energiaan liittyviä rakentamismääräyksiä. Tämä aiheuttaa hämmennystä rakennusalan 
ammattilaisillekin saati sitten maallikoille. 
 
Energiatodistus on yksi uusimmista rakennusmääräysten kummallisuuksista. Eihän tämä virhe 
millään kannanottopöyhinnällä parane. Kun uudistalo tehdään energiamääräysten mukaan, tämä 
ratkaisu sisältää määräyspohjalta riittävän energiatodistuksen. Vanhoissa rakennuksissa ei ole 
riittävää piirustusmateriaalia ym. tietoa rakenteista. Tällöin on kysymys energia-arvauksista, mistä 
annettu todistus ei hyödytä kuin konsultteja, jotka tosin saattaisivat joutua syytteisiin väärän 
todistuksen antamisesta. Kulutus on faktaa, mutta se ei tuo konsulteille työtä! 
 
Pienellä otannalla voidaan todeta, että järkevän pihi energiaperhe pääsee 30 % alle normaalitason. 
Tuhlari taas kuluttaa samoissa tiloissa 50 % enemmän kuin normaalitaso. Tuhlari käyttää energiaa 
yli 100 % enemmän kuin järkevä pihtari. Rakennusluvan myöntämisvuoden perusteella voisimme 
laskea normikulutukset. Kulutustietofakta ostajalle kertoo, miten edellinen perhe on elänyt. 
 
Tähän esitykseen on otettu mukaan vain lyhyt katsaus alan kirjallisuuteen. Näiden 
rakennusfysiikkaan liittyvien kirjojen painatusaikaväli ulottuu 1950-luvun alusta 2010-luvulle. 
 

1. Tekniikan käsikirja II. 1952. [2] Silloiset k- eli U-arvomääräykset eivät vastaa millään 
mittarilla nykyisiä. Hyvin silloinen taso tosin esitetään. Lämmitysjärjestelmiä esitetään jopa 
useampia kuin mitä nykyään määrällisesti on käytössä. 

2. Dick Björkholtz: Lämmön- ja kosteudeneristys. 1974. [3] Rakennusfysiikan grand old man 
kirjoitti alan arvostetun klassikon. Ensimmäiset painokset olivat ns. vanhoissa yksiköissä. 
Dick Björkholtz uudisti myöhemmin kirjansa mm. SI-yksikköjärjestelmään siirtyen. 

3. Lämmön- ja kosteudeneristys RIL-117. 1979. [4] Myöhemmin toinen painos. RIL: n 
julkaisutoimikunnassa lobbasin RIL-117:n liikkeelle vuonna 1974. Laaja-alaiseen 
toimituskuntaan kuuluivat puheenjohtajana professori Pentti Vähäkallio, DI Dick 
Björkholtz, DI Juho Saarimaa, DI Veijo Siitonen, DI Jaakko Vilvala ja TkL Kari Mäkelä, 
joka oli vastaava toimittaja. Teoriaosuus ei tuonut kirjaan uutta sisällöllisesti, mutta 
jäsentelytavaltaan kyllä. Ehkä parasta antia saimme työnsuoritusosioihin. Rakenteellisiin 
ratkaisuihin voimme nyt kohdistaa kritiikkiäkin. Yksi mielenkiintoisimpia lukuja kirjassa 
on vanhojen lämmöneristeiden esittely. Olin 1970-luvun lopulla ylpeä tästä kirjasta ja ajan 
muutokset huomioon ottaen olen edelleenkin. 
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4. Juhani Pallasmaa (toim.): Eläinten arkkitehtuuri. 1995. [5] Kirja on paras suomeksi 
julkaistu rakennusfysiikan teos. Tutustu, ihastu ja opi esimerkiksi termiiteiltä. 

5. Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. RIL 250-2011. [6] RIL:n kotisivulta löytyy 
esittely ja kirjoittajat. Kirjan tekeminen sai alkunsa ja kehittyi mm. Gunnar Åströmin ja 
minun pitkistä keskusteluista. Lähtökohtamme oli: ”Ei kosteutta, ei hometta.” 

6. Jonathon Porritt. Kapteeni Eko ja tehtävä maapallolla. 1992. [7] Löysin tämän kirjan 
vuonna 2013. Väkevästi puhuttelevan lasten ekokirjan kirjoittaja Jonathon Porritt on Iso-
Britannian johtavia ympäristövaikuttajia. Hyvä esimerkki siitä, kuinka mm. 
rakennusfysikaalisia faktoja voidaan kertoa ja suodattaa nuorille ja lapsille. 

 
4.  Vastuukysymykset 
 
Rakentamisen vastuutahot ovat rakennuttaja ja omistaja, jotka ovat joskus sama taho. 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa kaikesta 
rakennushankkeessaan: kaikesta suunnittelusta ja työmaavaiheista – eikä tätä vastuuta voi 
ulkoistaa. Osatehtäviä ostetaan, mutta vastuu on ja pysyy rakennushankkeeseen ryhtyvällä 
(rakennuttajalla). 
 
Kun rakennus on valmistunut, vastuu siirtyy sen omistajalle. Ehkä tärkein vastuutyökalu on 
huoltokirja, jonka ei kuitenkaan pitäisi olla kymmenien sivujen kooste. Kuka sellaisia ehtii täyttää 
ja käyttää? Kahden sivun perushuoltokirja olisi riittävä: kymmenkunta otsikkoasiaa. Lopussa 
voisi olla muutama internet-linkki asiasta laajemmin kiinnostuneille. 
 
Kunnissa kunnan rakennusten suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito ovat yksiselitteisesti 
valtuuston vastuulla. Tämä vastuuton vastuu on toteutunut mm. homeongelmina lukemattomissa 
kunnissa. Ovatko kosteus- ja homevauriot supersuurina lukuina turruttaneet yhteiskunnan 
päättäjät, rakennusalan vaikuttajat ja median? Esimerkiksi koulujen ongelmat näkyvät 
uutisvirrassa usein vain äänekkäiden vanhempien ansiosta. 
 
Jos toimisimme ennaltaehkäisevästi, olisimme voineet päästä samaan positiiviseen kierteeseen 
kuin liikenneturvallisuudessa. 1970-luvun alussa liikennekuolemia oli yli 1100 vuodessa. Jos 
otamme huomioon liikennemäärien massiivisen kasvun, ilman liikenneturvallisuustoimenpiteitä 
liikennekuolemia olisi jo 7000–8000. Mutta niitä onkin alle 300 – pudotus on huima. 
 
Homeongelmissa lääketiede ja mikrobiologia tuntuvat tietävän, mitä tapahtui. Homeeneston 
ennakointiin pitäisi kuitenkin pyrkiä rakennusteknisin keinoin. Miksei oma alamme suojaa 
rakennustyömaitamme kosteudelta ja vedeltä? 

• Sandwich-elementtien suojaamisesta annettiin ohjeet käsikirjassa RIL-117 jo 1970-luvulla. 
Aina vain sandwich-elementit jäävät silti työmaalla suojaamatta. 

• Suurtenkin rakennusliikkeiden työmaasuojausteltat muuttuvat säiden ryöpytyksessä 
purjeveneen näköisiksi, repaleisin purjein. 

• Kosteus tuli sisään syyskuussa 2012 Helsingissä, kun RH oli lähes 100 % yötä päivää ja 
päivälämpötilat pyörivät 20 °C:n yläpuolella, yölämpötilat 15 °C:n tienoilla. Tällaiset 
sääilmiöt lienevät tulevaisuudessa enemmän kuin tavallisia. Uudisrakentamisen osalta 
rakennusfyysikkomme ratkaissevat ongelman, mutta miten käyttäytyy olemassa oleva 
rakennuskantamme? 

• Suuri RH kaikkialla. Onko pientalojen talvirakentaminen kiellettävä? Toissa syksynä Etelä-
Suomessa oli sadetta tai muuten vaan lähes 100 % RH lokakuusta tammikuun puolelle. 
Moni pientalorakentajakin oli oppinut sääsuojamaan rakennustyömaansa 
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talvirakentamisessa sateita vastaan. Ilman suhteellista kosteutta vastaan sääsuojat eivät 
kuitenkaan auta. Teltan ulko- ja sisäpuolella oli n. 100 % RH ja totta kai myös 
rakennettavan talon sisäpuolisissa osissa oli n. 100 % RH kolmisen kuukautta 
yhtäjaksoisesti. Ei pienrakentajilla ollut varaa (oliko näkemystäkään?) 
teholämpökuivatukseen suurella ilmanvaihtoteholla. Kuntamme rakennusvalvonta alkoi 
miettiä tällaisen talvirakentamisen kieltämistä.  

 
Yhteenveto 
 
Onko minulla alalle testamenttia? Pääasia on ymmärtää luonnonlait. Tähän saa opit viimeistään 
lukiosta. Jatkokoulutus saattaa auttaa. Arkijärjen käytön pitää olla sallittua, jopa suotavaa. Erään 
fyysikkoystäväni sanoin: ”Kun ymmärtää kesän lopun aamukasteen, ymmärtää kastepisteilmiön ja 
kondenssin.”  
 
Jokainen muutos missä tahansa kohtaa rakennusta on tarkistettava. On myös tiedettävä, miten 
toimitaan missäkin häiriötilanteessa. 
 
Älykkäät ratkaisut rakennuksissa ovat yleensä älyttömiä, huoltoryöstöön johtavia. Jokaisen 
suomalaisen on pystyttävä arkijärjellään asumaan liki jokaisessa asunnossa kenen tahansa jäljiltä. 
 
Lopetetaan kosteus- ja homeprojektit. Niitähän on tehty reilun 15 vuoden aikana toista sataa. 
Minullakin on näitä projektiraportteja hyllyissäni toistakymmentä. Liki jokainen 
homekouluprojekti on saatu korjausprojektiksi vasta median pökkäämänä, vaikka se on 
valtuuston asia. Valtuuston, jonka pitäisi tehdä sellaisia päätöksiä, ettei kiinteistönpito luo 
homekouluja. Jo vuonna 1998 Helsingin Sanomissa oli laaja kirjoitus otsikolla ”Kauanko 
homekouluja saa vielä rakentaa?” Niin, kauanko? 
 
Ymmärrä luonnonlait, kyseenalaista, käytä arkijärkeä ja mieti toimivat kokonaisuudet. 
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Rakennusfysiikan osaamista käytäntöön 
 
Matti Valta 
 
 
Tiivistelmä 
 
Rakennusfysiikan osaamisen ja tietämyksen sekä ymmärryksen lisääminen ajatellen rakentamisen 
laatua ja toteutusta on ehdoton edellytys sille, että voimme kohtuullisilla kustannuksilla ylläpitää 
olemassa olevaa rakennuskantaa. Rakennusfysiikkaan liittyvää koulutusta tulee olla tämän vuoksi 
ohjelmassa kaikilla kouluasteilla peruskoulusta korkeakouluun. Koulutuksessa tärkeimpiä osioita 
olisivat käytännön läheisyys, yhteistyö yritysten kanssa ja tekemällä oppiminen sekä 
opetushenkilöstön itsensä kehittäminen ja palava innostuneisuus. Työmaatasolla tulisi lisätä 
suunnittelun osaamista ja resursseja, laadukkaampaa työotetta sekä ammattimaista valvontaa. 
Sääsuojausten käyttöönotto tulisi olla pakollinen ja ketjutetuista urakoista tulisi päästä eroon. 
Valtakunnan tasolla tulisi perustaa ns. rakentamisen koealue tai vastaava, jossa testattaisiin uusia 
rakenneratkaisuja riittävän kauan jotta oltaisiin varmoja niiden toimivuudesta. 
 
1. Johdanto 
 
Tämän seminaarin tavoitteeksi on asetettu rakennusfysiikkaan liittyvän osaamisen ja tietämyksen 
lisääminen. Hyvä näin, sillä tällä osa-alueella meidän hieno ammattialamme kaipaa todellista 
selkeää parannusta. Selkeää parannusta tähän asiaan omalta osaltaan on mm. saatavissa 
meneillään olevan Kosteus- ja hometalkoot -ohjelman kautta [8]. 
 
Seuraavissa kappaleissa esitetään eräitä ajatuksia ja ehdotuksia siitä, millä tavoin 
rakennusfysiikan osaamista ja tietämystä voitaisiin parantaa liittyen opetukseen ja koulutukseen, 
työmaatoimintaan sekä kiinteistön käyttäjien toimintaan. Lisäksi esitetään ehdotus ns. 
rakennusfysiikan kokeilu- ja tutkimuskeskuksesta. 
 
2. Opetus ja koulutus 
 
2.1 Peruskoulu 
 
Suomalainen peruskoulu on saanut kansainvälisissä vertailuissa hyviä tuloksia. Tulokset voisivat 
olla vieläkin parempia, jos peruskoulun opetuksessa luonnontiedon opetukseen käytettäisiin 
reilusti nykyistä enemmän aikaa. Luonnontiedossa käsiteltäisiin tavallisia luonnonilmiöitä, kuten 
vesi, kosteus, lumi, sateet, pakkanen jne. ilman mitään kaavoja ja teoreettisia johdantoja. Tällä 
tavoin lapset kiinnostuisivat aidosti luontoon liittyvistä perusasioista ja voisivat jopa innostua 
miettimään fysiikkaan liittyviä perusteita. Peruskoulussa tulisi myös antaa nykyistä enemmän 
harjoitusta matematiikan perusteista, sillä tätä kautta luotaisiin lapsille ja nuorisolle mahdollisuus 
myöhemmin saada aikaan luovia innovaatioita. 
 
2.2 Ammatillinen koulutus 
 
Ammatillisessa koulutuksessa tulisi olla pakollisena oppiaineena ammatillisesti painotettu 
fysiikka ja matematiikka. Tässäkään yhteydessä ei tarvitsisi mennä korkealentoisiin 
kaavajohdannaisiin, vaan keskityttäisiin vahvasti perusasioiden ymmärtämiseen monipuolisten ja 
aidosti käytäntöön liittyvien tehtävien ja harjoitusten kautta. Nykyistä pidemmät 
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työssäoppimisjaksot antaisivat tähän oivallisen mahdollisuuden, samoin aikaisempaa 
joustavammat opetussuunnitelmat. Myös yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa voitaisiin 
lisätä mm. yhteisten rakennusfysiikkaan liittyvien hankkeiden avulla. 
 
Ammatillisen koulutuksen opettajilla tulisi olla mahdollisuus ja velvollisuuskin määräajoin, 
esimerkiksi viiden vuoden välein, työskennellä rakennusalan yrityksissä ja tällöin, jos 
mahdollista, rakennusfysiikkaan liittyvissä tehtävissä. 
 
Ammatillisen koulutuksen tulisi myös omalta osaltaan ottaa vastuuta yhteistyössä 
opetushallinnon eri toimijoiden kanssa ammattitaitoisen henkilöstön ammattitaidon 
ylläpitämisestä. Eräs käyttökelpoinen malli tähän olisi mahdollisimman yksinkertainen 
oppisopimuskoulutus. Rakennusalalle ja erityisesti korjausrakentamiseen sopivan koulutus- ja 
oppimismallin tarjoaisi myös ns. monitoimiosaajan koulutus.[1], [3], [4], [5], [7], [9]. 
 
2.3 Ammattikorkeakoulut 
 
Ammattikorkeakoulussa rakennusinsinööriksi ja rakennusmestariksi opiskeleville tulisi kuulua 
pakollinen rakennusfysiikan oppimiskokonaisuus. Myös talotekniikan insinööreiksi opiskeleville 
olisi tarpeen opiskella rakennusfysiikkaa. Rakennusfysiikkaan liittyvien oppimistehtävien tulisi 
liittyä hyvin vahvasti käytännön tasolla tapahtuvaan oppimiseen yhteistyössä rakennushankkeessa 
mukana olevien toimijoiden kanssa. Tällä tavoin opiskelijoille todennäköisesti hahmottuisi 
rakennushankkeen yhteistyölle perustuva kokonaisuus. Sopivia yhteisiä hankkeita olisivat mm. 
kosteuskartoitukset, kuntotutkimukset ja kokonaisvaltainen kiinteistöhoito. 
 
Tässä yhteydessä esittäisin myös ammattikorkeakoulujen pääsyvaatimuksia muutettavaksi siten, 
että otettaisiin uudelleen käyttöön opiskelijalta vaadittava vähintään 24 kuukauden alan 
työkokemusvaatimus. 
 
Ammattikorkeakoulujen opettajilla tulisi myös olla mahdollisuus ja velvollisuus määräajoin 
työskennellä kansainvälisissä rakennusalan yrityksissä, ja jos mahdollista, rakennusfysiikkaan 
liittyvien tutkimus- ja kehittämishankkeiden parissa. [1], [2], [6], [7], [10], [11]. 
 
2.4 Korkeakoulut 
 
Korkeakoulujen rakennusalaan liittyvissä koulutuksissa, tutkimuksissa ja kehittämishankkeissa 
tulisi keskittyä vielä nykyistä enemmän rakennusfysiikkaan liittyviin käytännön sovelluksiin. 
Käytännön sovellusmahdollisuuksia löytyy riittävästi esimerkiksi kokonaisvaltaisen 
kiinteistöhoidon, rakennusprosessien laadukkaan hallinnan sekä uusien materiaalien ja niihin 
liittyvien rakenneratkaisujen parista. 
 
Rakennusfysiikkaan liittyvissä haasteissa saattaisi olla korkeakouluille hyödyllistä tehdä nykyistä 
enemmän yhteistyötä pohjoismaisella tasolla, koska sekä Ruotsin että Norjan ilmasto-olosuhteet 
ovat lähellä Suomen olosuhteita. 
 
Korkeakoulujen tulisi myös omalta osaltaan aktiivisesti työskennellä sen suuntaisesti, että 
rakennusalalle saataisiin lisää rakennusfysiikkaan liittyvää soveltavan tason tutkimusta 
esimerkiksi väitöstutkimusten kautta. Tätä kautta olisi mahdollisuus tulevaisuudessa saada aikaan 
toimivia, järkeviä ja mahdollisesti uusia innovaatioita. Tämä seminaari palvelee mielestäni hyvin 
näitä ajatuksia. [2], [6], [7], [10], [11]. 
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3. Työmaa- ja käyttäjätaso 
 
3.1 Rakennustyön toteutus 
 
Rakennustyömaalla konkretisoituu viime kädessä eri toimijoiden yhteinen suunnitelma, jonka 
lopputuloksena pitäisi olla laadukas ja virheetön joko uudisrakennus tai korjauskohde. 
Valitettavasti näin ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa käy, ja yllättävän usein huonon laadun takaa 
löytyy mm. kosteuskysymyksiin liittyviä puutteita. Seuraavissa alaluvuissa on tuotu esille 
muutamia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla voitaisiin merkittävästi vähentää 
rakennusfysiikkaan liittyviä ongelmia. 
 
3.2 Rakennuttajan vastuu 
 
Rakennuttajalla on rakennuslainsäädännön ja siihen liittyvien velvoitteiden ja määräysten 
mukaan suuri vastuu rakennuskohteen toteutuksessa. Tällä hetkellä valitettavan usein 
rakennuttajan puolelta tingitään rakennushankkeen suunnittelun ja valvonnan resursseista vedoten 
kustannuksiin. Rakennuttajien tulisi kuitenkin mieltää se tosiasia, että panostamalla 
laadukkaaseen suunnitteluun ja ammattimaiseen valvontaan voitaisiin todennäköisesti vähentää 
kosteudesta aiheutuvia ongelmia ja vaurioita. 
 
Rakennuttajan vastuulla ovat myös rakennuskohteen urakoitsijavalinnat. Urakoitsijavalinnoissa 
käytetään nykyään paljon aliurakointia ja urakoiden ketjutuksia. Usein näin valittujen 
urakoitsijoiden työntekijöiden ammattitaito on puutteellinen. Mielestäni urakoiden ketjutuksista 
tulisi päästä eroon ja aliurakoinnin käyttöä tulisi tarkkaan harkita. 
 
Urakoitsijavalinnoissa on hyvin yleistä ns. halvimman hinnan periaatteella tapahtuva 
urakoitsijavalinta. Käytäntö on usein osoittanut sen tosiasian, että halvalla hinnalla ei saa hyvää 
laatua. Tämän takia urakkapyyntöasiakirjoissa tulisi määritellä hinnan lisäksi myös muut 
valintakriteerit painotuksineen ja urakoitsijan valinta tulisi tehdä laadullisin, ei hinnallisin 
perustein. 
 
Urakkatarjousasiakirjoihin pitäisi saada myös pakolliseksi vaatimus urakkatarjouksiin 
sisältyvästä rakennuskohteen ja rakennusmateriaalien työn aikaisesta suojauksesta. Nykyisillä 
materiaaleilla ja tekniikoilla tämän asian toteuttaminen ei pitäisi olla mikään ylivoimainen asia. 
Vaikka tästä aiheutuu rakennusvaiheessa lisäkustannuksia, niin näin toimien ehkäistään ennakolta 
mahdollisten kosteusvaurioiden synty. [2], [3], [10], [11]. 
 
Oheisessa kuvassa 1 on esimerkki keväällä 2013 tehdystä oppilaitoksen yläpohjarakenteiden työn 
aikaisesta laadukkaasta sääsuojauksesta. 
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Kuva 1. Korjauskohteen yläpohjarakenteiden sääsuojaus. 
 
3.3 Kiinteistön omistajan vastuu 
 
Kiinteistön omistajan tulisi ymmärtää nykyistä paremmin ammattitaitoisen kiinteistöhoidon 
merkitys riippumatta siitä, onko kiinteistö omistajan omassa käytössä tai vuokrattuna. Tällä 
hetkellä keskustellaan laajasti mm. homekouluista ja kuntien vastuulla olevien kiinteistöjen 
hoidon laiminlyönneistä. Taustalta löytyy ainakin osittain rakennusfysikaalisessa mielessä väärin 
tehtyjä korjauksia ja ns. maalaisjärkeen perustuvien käytäntöjen unohduksia. Kiinteistön 
omistajan tulisi myös muistaa ylläpitää ammattitaitoisten henkilöitten tekemää kiinteistön 
valvontaa ja hoitoa viikonloppujen ja lomien aikana. Voidaan jopa kysyä, olisiko järkevää palata 
entisaikojen talonmiestoimintamalliin. [2], [3], [11]. 
 
4. Rakentamisen koealue 
 
4.1 Rakenneratkaisujen kehittämistarpeista 
 
Kuten edellä on tullut osittain jo esille, niin nykyisen rakentamisen laadussa on puutteita, joista 
ainakin osa selittyy rakennusfysiikkaan liittyvänä osaamisvajeena. Osaamisvajetta voidaan 
vähentää mm. lisäämällä rakennusfysiikkaan liittyvää käytännön ja teorian tietämystä kaikille 
rakennusalan toimijoille. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että rakennusfysiikan koulutusta ja 
tutkimusta tulisi merkittävästi lisätä nykyiseen tasoon verrattuna ja sitä tulisi kohdentaa 
rakennusprosessin kaikille osapuolille. Toisin sanoen tähän liittyvät haasteet ovat valtavia, mutta 
eivät mahdottomia. Eräs mahdollisuus vastata näihin haasteisiin on esitetty seuraavassa 
alaluvussa. 
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4.2 Rakennusfysiikan kokeilu- ja tutkimuskeskus 
 
Suomessa tulisi saada aikaan rakentamisen koealue tai vastaava, jossa kokeiltaisiin ja testattaisiin 
uusia rakenneratkaisuja, jopa uusia rakennuksia siten, että niissä olisi rakennusfysiikka 
keskeisenä tutkimusalueena. Tämän alueen kokonaisuuden vastuu ja hallinnointi voisi olla 
esimerkiksi yhteiskunnalla. Tällä tavoin vältyttäisiin nykyisin valitettavan yleiseltä ilmiöltä, jossa 
yksityinen henkilö joutuu koekäyttämään ja testaamaan markkinoille tulevia erilaisia uusia 
rakenneratkaisuja. Osittain tämän suuntaista toimintaa on tehty Tampereen teknillisen yliopiston 
rakennustekniikan laitoksella useiden vuosien ajan liittyen erilaisiin ulkoseinäratkaisuihin. 
 
Edellä kuvattu toimintaympäristö tarjoaisi hyviä mahdollisuuksia rakennusalan eri toimijoille 
(suunnittelu, urakointi, opetus, viranomaiset jne.) hankkia säännöllisesti omaan osaamiseensa 
täydennystä ja päivitystä. [1], [2], [6], [10], [11]. 
 
5. Yhteenveto 
 
Tämän artikkelin keskeisin sisältö painottuu huoleen rakennusfysiikan vähäisestä osaamisesta 
osana laadukasta rakentamista. Rakennusfysiikan osaamispuutteita löytyy mm. rakennusalan 
koulutuksesta, rakennushankkeen toteutuksesta, kiinteistöhoidosta jne. 
 
Osaamispuutteiden poistamiseksi esitetään rakennusfysiikkaan liittyviä osioita eriasteisiin 
koulutuksiin lähtien peruskoulusta ja päätyen korkeakouluihin. Lisäksi esitetään määräajoin 
tapahtuvaa yrityksissä tapahtuvia työjaksoja ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen 
opettajille sekä 24 kuukauden työkokemusvaatimusta ammattikorkeakoulujen opiskelijoille 
ennen opintojen aloittamista. 
 
Työmaatasolle ehdotetaan nykyistä enemmän vastuuta rakennuttajalle mm. lisää suunnittelun ja 
valvonnan resursseja sekä vaatimusta ammattimaisemman työvoiman käytöstä ja pakollisten 
rakennuskohteen ja -materiaalien suojauksesta. Kiinteistön omistajalle ja käyttäjälle ehdotetaan 
nykyistä kattavampaa hoito- ja huoltojärjestelmää (ns. talonmiesjärjestelmä). Lopuksi tehdään 
ehdotus ns. rakennusfysiikkaan liittyvän kokeilu- ja tutkimuskeskuksen perustamisesta. 
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