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1 Johdanto 

Ilmastonmuutos on yksi suurimmista uhista maailman eläinlajeille. Hillitäkseen ilmaston-

muutosta Korkeasaaren eläintarhan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2030 men-

nessä. Tavoitteen saavuttamisen keinoina ovat uusiutuvaan energiankulutuksen vähen-

täminen, uusiutuvaan energiaan siirtyminen ja vähäpäästöisen liikkumisen edistäminen.  

Hiilineutraali Korkeasaari -hanke sisältää useita erilaisia toimenpiteitä Korkeasaaren hii-

lineutraaliksi saattamiseksi. Alkujaan Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen koordi-

noimassa hankkeessa luodaan yhteyksiä asiantuntijoihin, rahoittajiin ja muihin hankkei-

siin. Hankkeen yhteydessä tehdään myös opinnäytetöitä ja päivitetään aiemmin laadittu 

energiakatselmus. 

Tämän insinöörityön tarkoituksena on tehdä lämpökuvaus, jolla paikannetaan kyseisten 

rakennusten mahdolliset lämpövuodot ja muita rakenteellisia puutteita. Insinöörityössä 

käydään läpi myös löydettyjen tyypillisten vikojen riskejä ja korjaamista. Lämpökuvauk-

sesta tuotetaan työn tilaajalle lämpökuvausraportti. 

Lämpökuvauksen kohteiksi valikoitui kuusi rakennusta. Kaikkia tutkittuja rakennuksia 

lämmitetään kaukolämmöllä. Vedontunteen ja kylmyyden vuoksi useissa tiloissa käyte-

tään lisälämmönlähteenä pieniä sähkölämmittimiä. Sähkölämmittimien käyttö kaukoläm-

mitetyssä rakennuksessa ei ole energiataloudellisesti ja sisäolosuhteiden puolesta opti-

maalista. 
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2 Korkeasaari 

Korkeasaari on Helsingin edustalla sijaitseva saari ja samalla myös saarella sijaitsevan 

vuonna 1889 perustetun eläintarhan nimi. Korkeasaari on suosituimpia nähtävyyksiä 

Helsingissä. Eläinlajeja Korkeasaaressa on noin 150 ja kasvilajeja yli tuhat. 

Eläintarhat tarjoavat turvapaikan useille lajeille, joita uhkaa häviäminen luonnosta. Useat 

eläintarhat ovat mukana tekemässä suojelutyöstä uhanalaisten lajien alkuperäisillä elin-

alueilla. Korkeasaari on osallistunut viime vuosina mm. Brasilian sademetsien kultaleijo-

natamariinien, Venäjän Kauko-Idän amurinlepardien ja amurintiikerien, Suomesta jo hä-

vinneiden vesikkojen, sukupuuttoaaltojen uhkaamien kilpikonnien ja sammakoiden suo-

jelukampanjoihin. Käytännön suojelutyöhön eläinten elinalueilla on kerätty rahaa kam-

panjoilla, sekä julkituotu lajien ja lajiryhmien elinympäristöjen ongelmia. 

Muutokset, joita tapahtuu luonnossa ja elinympäristössä, muodostavat useasti monimut-

kaisia syiden ja seurausten verkostoja. Ympäristön suojeluun tarvitaan niin luonnontie-

teellistä osaamista, kuin yhteiskunnan ja ihmisten käyttäytymisen tuntemusta ja poliittista 

tahtoa. Korkeasaari tuo vierailijoilleen tietoa ympäristökysymyksistä lajien suojelun ja 

luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta. Hiilineutraalius -hankkeen myötä 

Korkeasaari toimii hyvänä esimerkkinä, myös hiilineutraaliustoimenpiteiden edelläkävi-

jänä. 

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti syyskuussa 2017, että Korkeasaaren eläintarhasta 

tulee säätiö. Muutos liittyy kaupungin organisaatiouudistukseen. Säätiönä Korkeasaari 

on hallinnollisesti aiempaa itsenäisempi, vaikka pysyykin osana Helsingin kaupunkikon-

sernia. Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr aloitti toimintansa 1.1.2018. (Korkeasaaren 

historia 2018.) 
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3 Hiilineutraaliustavoite 

3.1 Hiilineutraalius käsitteenä 

Hiilineutraaliuden käsite ei ole yksiselitteinen. Hiilineutraaliudella tarkoitetaan yleensä ti-

lannetta, jossa toiminnalla ei muuteta ilmakehän hiilipitoisuutta, eli toiminnan nettohiilija-

lanjälki on nolla. Suppeasti määriteltynä hiilineutraalius tarkoittaa hiilidioksidipäästöjen 

vähentämistä nollaan tai tasapainottamista, mutta usein se käsittää myös muut kasvi-

huonekaasut. Jälkimmäisessä tapauksessa hiilineutraaliudella tarkoitetaan käytännössä 

ilmastoneutraaliutta; toiminnalla ei vaikuteta ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuk-

siin eikä näin ollen ilmaston lämpenemiseen. (Berninger 2012: 17.) 

Hiilineutraaliuden tavoittamisen keinoina voivat olla kulutuksen vähentäminen, siirtymi-

nen hiilipäästöttömään tekniikkaan tai toiminnan tasapainottaminen sitomalla ilmake-

hästä päästöjä vastaava määrä hiiltä. Ilmakehän kasvavan hiilidioksidipitoisuuden va-

kiinnuttaminen ja ilmastonmuutoksen torjunta edellyttävät yhteiskunnan hiilipäästöjen 

kääntämistä laskuun. Useat valtiot, yritykset ja yhteisöt ovat sitoutuneet tavoittelemaan 

hiilineutraaliutta toiminnassaan tietyllä aikataululla. (Global Warming of 1.5 °C 2018) 

Alueellisia hiilipäästöjä voidaan myös kompensoida. Päästökompensaatiossa hiilipääs-

töjä vähennetään tai sidotaan jossain muualla, esimerkiksi tehokkaalla metsänistutuk-

sella. 
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3.2 Hiilineutraalius Korkeasaaressa 

Vuonna 2016 Korkeasaari ja Helsingin kaupunki alkoivat suunnitella eläinpuiston uutta 

energiavisiota. Uudessa strategiassa päätettiin tehdä Korkeasaaresta hiilineutraali vuo-

teen 2030 mennessä. Eläintarhan rakennukset ja rakenteet ovat vanhoja eivätkä tästä 

syystä ole kovin hyvässä kunnossa tai energiatehokkaita. Suuri osa hiilijalanjäljestä syn-

tyy lämmityksestä. (Kuva 1.) (Hiilineutraali Korkeasaari 2018.) 

Korkeasaaren hankkeessa suunnitellaan uusien tekniikoiden käyttämistä energiatehok-

kuuden parantamiseksi. Yhteistyötä tehdään useiden tahojen kanssa. Helen selvitti bio-

kaasun valmistamista Korkeasaaressa eläinten jätöksistä, mutta se todettiin kannatta-

mattomaksi. Lisäksi oppilaitoksilla teetetään erilaisia selvityksiä. Yhtenä tällaisena toi-

menpiteenä on rakennusten nykytilan ja korjaustarpeen arviointi lämpökuvauksella. 

Lämpökuvauksen tulosten pohjalta suunnitella rakennusten korjaamista energiatehok-

kaammaksi. (Hiilineutraali Korkeasaari 2018.) 

Kaikkia hiilidioksidipäästöjä ei saada tasapainoon Korkeasaaren alueella, joten hank-

keessa pohditaan myös tapoja hiilipäästöjen kompensointiin. (Hiilineutraali Korkeasaari 

2018.) 

 

Kuva 1. Suurin osuus Korkeasaaren hiilijalanjäljestä muodostuu lämmityksestä (Hiilineutraali 
Korkeasaari- suunnittelutapaamisten muistiinpanot). 
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Tutkittavat rakennukset 

Johtuen Korkeasaaren pitkästä historiasta ovat myös useat sen rakennuksista iäkkäitä. 

Tutkittavat rakennukset ovat pääosin Korkeasaaren henkilökunnan työskentelytiloja. 

Luontokoulu, Huvila ja Rehukeittiö ovat hiljattain peruskorjattuja rakennuksia. Huvila on 

suojeltu rakennus.  Kuvassa 2. näkyvien rakennusten käyttäjät olivat havainneet raken-

nuksessa vedon tunnetta ja kylmyyttä. Esimerkiksi huvilan terassille oli jopa tuiskunnut 

lunta sisään rakenteiden lävitse. Vaikka rakennuksia lämmitetään kaukolämmityksellä, 

ovat rakennusten käyttäjät joutuneet turvautumaan erillisiin sähkölämpöpattereihin ra-

kennusten kylmissä osissa. Erillisten sähkölämmittimien käyttö kaukolämmitetyssä ra-

kennuksessa ei ole energiataloudellisesti ja sisäolosuhteiden puolesta optimaalista. 

Yksi rakennuksista on eläintila, jossa liikkuessa piti noudattaa erityistä varovaisuutta ja 

eläintenhoitajien ohjeita. Lisätietoa rakennuksista löytyy lämpökuvausraportista liitteestä 

1. 

Tutkimuksen kohteeksi asetettiin kuusi rakennusta: 

1. Luontokoulu 

2. Huvila 

3. Puuverstas 

4. Rehukeittiö 

5. Konttori 

6. Strutsitalo. 
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Kuva 2. Tutkittavat rakennukset merkittynä kartalle. 

4 Lämpökuvaus 

Lämpökuvausta voidaan käyttää ainetta rikkomattomana rakennusten laadun- ja kun-

nonarviointimenetelmänä, niin uudisrakennusten kuin vanhojen rakennusten kunnon ar-

vioinnissa. Vuoto- ja vikakohtia voidaan selvittää nopeasti rakenteita purkamatta. Kun 

lämpökameralla otettuja kuvia osataan tulkita rakennusteknisesti oikein, saatuja tietoja 

voidaan käyttää korjaussuunnittelun perustana. Lämpökuvaus soveltuu kaikkiin raken-

nuksiin aina omakotitalosta, kerrostaloihin ja suuriin julkisiin rakennuksiin. (Rakennuksen 

lämpökuvaus – Lämpökuvaus, raportointi ja tilaaminen 2005: 1.) 

4.1 Lämpökamera 

Rakennusten lämpökuvauksessa käytettävän mittalaitteen tulee olla mittaava ja tasapai-

notettu sekä kuvantava. Kamera muodostaa kohteesta lämpökuvan, joka näyttää koh-

teen pintalämpötilajakauman. Kameran rungon ja ulkoisten olosuhteiden aiheuttamat 

lämpötilavaihtelut eivät vaikuta itse mittaustulokseen, ja kameralla voidaan mitata suo-

raan pintalämpötiloja. (Rakennuksen lämpökuvaus 2016: 2.) 
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Raportointia, tulosten jälkikäsittelyä ja analysointia varten lämpökamerassa tulee olla ku-

vien tallennusominaisuus. Rakennustyön aikaiseen laadunvalvontaan voidaan silti käyt-

tää lämpökameraa, joka ei sisällä lämpökuvien jälkikäsittely- ja analysointiominaisuutta. 

Lämpökameran mittaustarkkuus olosuhteista riippumatta on ±2 °C. Sisäkuvauksissa +20 

°C:n lämpötilassa tehtävissä mittauksissa kameran mittaustarkkuus on käytännössä 

noin ±1 °C. Taulukosta 1. on esitettynä vaatimukset lämpökameran resoluutio- ja erotte-

lukyvylle. (Rakennuksen lämpökuvaus 2016: 2.) 

Taulukko 1. Lämpökameran resoluutio- ja erottelukykyvaatimukset (Rakennuksen lämpöku-
vaus 2016: 2). 

Lämpötilaero ulko- ja 
huoneilman välillä 

Resoluutio Erottelu-
kyky 

10...15 °C  ≥ 70 000 pikseliä  ≤ 0,03 °C  

≥ 15 °C  ≥ 30 000 pikseliä  ≤ 0,05 °C 

4.2 Pintojen lämpötilojen mittaaminen 

Pintalämpötilan mittaaminen lämpökuvauksella perustuu pinnan emittoimaan eli lähettä-

mään lämpösäteilyyn (kuva 3).  
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Kuva 3. Emissiivisyys ja kokonaissäteilyn muodostuminen (Paloniitty ym. 2016: 16.) 

Pinnan lähettämä säteily riippuu lämpötilasta ja pinnan emissiokertoimesta. Emissioker-

roin kuvaa materiaalin kykyä lähettää lämpösäteilyä, emissiokerroin voi olla väliltä 0–1. 

Luku kuvaa pinnan kykyä säteillä infrapunaenergiaa suhteessa täydelliseen säteilijään 

eli mustakappaleeseen. Mustakappaleen emissiokerroin on 1. (Paloniitty ym. 2016: 16.) 

Kiiltävän tai heijastavan pinnan emissiokerroin on 0–0,5. Tällaisten pintojen lämpösätei-

lystä suuri osa voi olla muualta tulevien valonlähteiden ja pintojen heijastuksia. Tällai-

sesta pinnasta todellisen lämpötilan mittaaminen lämpökameralla on vaikeaa, joskus 

jopa mahdotonta. Rakennusmateriaaleista tyypillisiä heijastajia ovat erityisesti kiiltävät 

metallipinnat. Kuvauskohteista tällaisia pintoja havaittiin esimerkiksi Rehukeittiön sisä-

katossa. Rakennusmateriaalien emissiokertoimet ovat yleensä lähellä arvoa 1, tyypilli-

sesti 0,85–0,95. (Paloniitty ym. 2016: 16–17.) 
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4.3 Lämpökuvien tulkinta 

4.3.1 Lämpökuvat 

Lämpökamera ilmoittaa kohteen pintalämpötilatiedot väreinä. Esimerkki lämpökuvasta 

on esitetty kuvassa 4. Värit ilmaisevat pinnan lämpötilajakaumaa. Kuvassa oikealla oleva 

väripalkki ja lämpötila-asteikko esittävät lämpökuvassa näkyvien värien ja pintalämpöti-

lan välisen yhteyden. Erilaisilla työkaluilla on mahdollista määrittää kuvasta tai sen alu-

eesta minimi-, maksimi-, keskiarvo- ja pistelämpötiloja. Mittausraportissa esitettävissä 

lämpökuvissa pyritään pitämään eri kuvien lämpötila-alue samana. Tällöin kuvat ovat 

keskenään vertailukelpoisia. Kaikissa tapauksissa tämä ei ole mahdollista, mutta poik-

keava lämpötila-alue on ilmoitettu mittausraporteissa erikseen. 

 

Kuva 4. Lämpökuvassa lämpötilat ilmaistaan väreinä. 
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4.4.1 Korjausluokitukset 

Pintalämpötilapoikkeamat luokitellaan raportissa luokitella neljään eri korjausluokalla. 

(Taulukko 2.) Korjausluokasta raportin lukija saa nopeasti käsityksen poikkeaman kor-

jaustarpeesta ja vakavuudesta. (Paloniitty ym. 2016: 103.) 

Taulukko 2. Lämpökuvauksella havaitut vikakohdat luokittelu mittausraportissa. (Paloniitty 
ym. 2016: 103.) 

Korjaus-
luokka 

Toimenpiteet Lämpötilaindeksi 

1 
Korjaus on suositeltava. Rakenteessa on selkeä rakennusvirhe, 
eristevika, kosteusvaurio tai ilmavuoto. 

Lämpötilaindeksi ylei-
sesti selkeästi alle 61 %. 

2 Korjaus on harkinnanvarainen. Rakenteessa on lievä vika. 
Lämpötilaindeksi hyvin 
lähellä toimenpiderajaa 
tasossa 58–64 %. 

3 
Lisätutkimustarve. Rakenteessa on poikkeama, joka vaatii lisä-
tutkimuksia. Epäillään esim. epäpuhtauksien kulkeutumista. 

 

4 
Ei korjaustarvetta. Rakenteessa on lieviä pintalämpötilapoik-
keamia. 

Lämpötilaindeksi selke-
ästi yli 64 % 
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4.4.2 Lämpötilaindeksi 

Lämpötilaindeksillä voidaan arvioida rakennuksen vaipan lämpöteknistä kuntoa. Vaipan 

pintalämpötiloja arvioidaan ja verrataan lämpötilaindeksiä käyttämällä silloin, kun lämpö-

tiloja ei voida mitata vakio-olosuhteissa (–5 °C ± 1 °C:n ulkolämpötilassa ja + 20 °C ± 2 

°C:n sisälämpötilassa.) Lämpötilaindeksiä käytettäessä on rakennuksen alipaineisuus 

otettava huomioon, kun keskimääräinen alipaineisuus ylittää 5 Pa. (Paloniitty ym. 2016: 

5.)  

Lämpötilaindeksin laskentakaava: 

 𝑇𝐼 =
𝑇𝑠𝑝−𝑇𝑜

𝑇𝑖−𝑇𝑜
× 100 %, 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎    (1) 

 TI on lämpötilaindeksi, %  

 Tsp on sisäpinnan lämpötila, °C   

 Ti on sisäilman lämpötila  

 To on ulkoilman lämpötila, °C 
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4.5 Lämpökuvausten tulosten käsittely 

Lämpökuvien tulkinnassa käytetty ohjelmisto 

Korkeasaaressa lämpökuvattu materiaali käytiin läpi ja käsiteltiin Flir tools+-ohjelmistolla 

Metropoliassa. (Kuva 5.) Ohjelma asettaa valmiiseen Word-pohjaan rinnakkain lämpö-

kuvan ja tavallisen kuvan, joihin asetettiin myös vaaditut perustiedot, kuten lämpötilat, 

joiden pohjalta ohjelma laski lämpötilaindeksin. Lämpötilaindeksin perusteella ja harkin-

taa käyttäen kohteille annettiin korjausluokitukset ja mahdollinen kirjallinen arvio vika-

kohdasta. Lämpötila-alue valittiin sopivaksi, jotta vikakohdat saatiin mahdollisimman sel-

keästi esille. 

Jokaisesta yksittäisestä kuvasta tehtiin yhden A4-arkin mallinen lämpökuvausmittausra-

portti. Lämpökuvausmittausraportit ovat rakennus- tai kerroskohtaisesti liitteenä lämpö-

kuvausraportissa. (Liite 1.) 

 

Kuva 5. Korkeasaaressa lämpökuvatun materiaalin käsittely ja tulkinta tehtiin Flir tools+-ohjel-
mistolla. 

  



13 

 

Vikakohtien taulukointi 

Havaitut vikakohdat taulukoitiin alla olevan esimerkkitaulukon 3 mukaisesta. Taulukkoi-

hin merkittiin kohteen numero, tila, laskennassa tarvittavat lämpötilat, lämpötilaindeksi, 

sijainti tilassa ja korjausluokitus. Kaikki taulukot löytyvät liitteestä 1.  

Taulukko 3. Esimerkki Huvilan havaittujen vikakohtien pintalämpötilapoikkeamat, lämpötilain-
deksit (TI), sijainnit ja korjausluokat 

 
  

Nro. Tila 
Ulkoläm-
pötila °C 

Sisäläm-
pötila °C 

Vikalämpö-
tila °C 

TI Sijainti 
Korjaus-
luokka-
suositus 

1. Huvila (kuisti) 0,0 23,1 7,7 33 Ovi 1 

2. Huvila (kuisti) 0,0 23,1 3,3 14 Ulko-ovi 1 

3. Huvila (kuisti) 0,0 23,1 6,7 29 Nurkka 1 

4. Huvila (kuisti) 0,0 23,1 11,3 49 
Kuistin ul-
konurkka 1 

5. Huvila (kuisti) 0,0 23,1 3,8 17 Lattia 1 

6. Huvila (kuisti) 0,0 23,1 4,9 17 Lattia 1 

7. Huvila (alakerta) 1,0 21,2 12,1 55 Ikkuna 1 

8. Huvila (alakerta) 1,0 21,3 10,3 46 Ikkuna 2 

9. Huvila (alakerta) 1,0 21,5 13,4 59 Nurkka 1 

10. Huvila (alakerta) 7,0 21,5 15,8 61 Lattia 1 

11. Huvila (alakerta) 4,0 23,2 15,2 58 Lattia 2 

12. Huvila (alakerta) 1,0 21,2 14,8 68 
Uunin 
nurkka 4 
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Vikakohtien paikallistaminen 

Vikakohtien paikallistamisen rakennusten pohjapiirroksiin merkittiin kuvan 6 mukaisesti 

kohteiden kuvaussuunnat oransseilla palloilla ja nuolilla sekä kohdenumerot valkoisella. 

Konttorin yläkerran pohjakuvaan on merkitty ullakolla sijaitsevat kuvaussuunnat sinisellä 

selkeyden vuoksi. Huvilan toisen kerroksen pohjakuvaan on merkitty myös huomioitava 

paine-ero eri kohdissa rakennusta. 

  

Kuva 6. Luontokoulun pohjapiirrokseen kuvaussuunnat ja vikakohtanumerot merkittynä orans-
silla. 
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4.6 Ohjeet ja määräykset 

4.6.1 Lämpötila ja ilman virtausnopeus 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus määrää asunnon ja muun oleskelutilan terveydel-

lisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 

(545/2015). 

6 § Lämpötila ja ilman virtausnopeus 

Huoneilman lämpötila voidaan mitata oleskeluvyöhykkeeltä sen mukaan, mikä on 
tarpeen terveyshaitan selvittämiseksi. Huoneilman lämpötila mitataan noin 1,1 
metrin korkeudelta.  

Lämpötilojen tulee täyttää tämän asetuksen liitteessä 1 olevan taulukon 1 mukai-
set toimenpiderajat. Toimenpiderajoja sovelletaan asunnossa vain asuinhuonei-
den lämpötilojen terveellisyyden arviointiin. 

Taulukko 4. Asetuksen (545/2015) 1 liitteen mukaiset lämpötilojen toimenpiderajat. 
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4.6.2 Raportoitavat poikkeamat ja suositukset jatkotoimenpiteiksi 

Lämpökuvausraporttiin kirjataan kuvausten aikana tehdyt havainnot, kuten 

• kosteusvaurioepäily  

• eristevika kuten eristeen puuttuminen tai selkeä asennusvirhe  

• ilmavuoto rakenteisiin, joissa on vahva epäily kosteusvaurion syntyyn (yli-
paine-vuoto)  

• sisätiloihin tulevat ilmavuodot, joista sisäilmaan epäillään tulevan epäpuh-
tauksia  

• kylmäsillat   

• ilmavuodot   

• lattian tai seinän keskilämpötilan aleneminen. 

Suositukset jatkotoimenpiteiksi 

Lämpökuvausraportti sisältää lämpökuvaajan suositukset jatkotoimenpiteiksi. Ennen va-

littuihin jatkotoimenpiteisiin ryhtymistä, rakennustekniikan ammattilaisen täytyy vielä tar-

kastaa ne. 

Lämpökuvaaja voi suositella 

• tilojen käyttöön ja talotekniikkaan liittyvää käyttöopastusta  

• huoltotoimenpiteitä  

• lisätutkimuksia  

• harkittavia korjauksia  

• havaittujen puutteiden ja vikojen korjauksia. 
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5 Havaittujen vikojen riskit ja korjaaminen 

Lämpökuvaus korjausrakentamiskohteissa on nopea, helppo ja kustannustehokas keino 

korjausta vaativien rakenteiden kartoittamiseen. Ylimääräistä pintojen rikkomisia ja tar-

peetonta korjaamista voidaan välttää, kun korjaustarpeet pystytään kohdentamaan oi-

kein. 

Hallitsemattomat ilmavuodot ovat lämpökuvauksen yleisimpiä paikannettavia vikoja. Jos 

ulkoilma vuotaa rakenteiden läpi hallitsemattomasti, se aiheuttaa työskentelyviihtyvyyttä 

alentavaa vedon tunnetta. Vedon ja kylmyyden tunnetta pyritään usein poistamaan läm-

mitystä lisäämällä, jolloin energiakulutus kasvaa. Sisätiloihin ulkoilmasta ja rakenteista 

kantautuvista vuotava ilma saattaa myös aiheuttaa terveysriskin johtuen sen sisältämistä 

epäpuhtauksista. 

Rakennuksen ulkovaipan ilmatiiviys on edellytyksenä, että ilmanvaihtoa ja rakennuksen 

eri osien sekä rakennuksen ja ympäristön välisiä painesuhteita voidaan hallita. Mikäli 

kostea sisäilma pääsee vuotamaan rakenteisiin, se synnyttää otolliset olosuhteet kos-

teus- ja homevaurioille. Tutkituista kohteista painesuhteiden hallinnassa havaittiin ongel-

mia huvilassa ja puuverstaassa. 

Ensisijaisena tavoitteena korjausrakentamisessa on vaurioituneen tai ominaisuuksiltaan 

vanhentuneen osan korjaaminen. Korjauksessa on syytä varautua muiden rakenteiden 

ja järjestelmien tuleviin korjauksiin ja valita korjaustapa sopivaksi. (Ojanen ym. 2017: 

132.) 

Korjaamisen taso voi olla muutakin kuin viranomaisvaatimuksien minimitaso, esimerkiksi 

halu saada olosuhteiltaan viihtyisä ja vähän energiaa kuluttava rakennus. Hyvän läm-

möneristystason etuina on mm. sisäympäristön lämpöviihtyisyyden parantuminen, ener-

giansäästön vaikutukset koko elinkaaren aikaisiin energiakustannuksiin ja kiinteistön ar-

von pysyminen verrattuna huonosti hoidettuihin rakennuksiin. (Ojanen ym. 2017: 132.) 

Korjausrakentamisessa rakenteiden toimivuus riippuu olennaisesti korjattavan raken-

teen ominaisuuksista, joten tulee tapauskohtaisesti varmistaa korjaustavan sopivuus 

korjaamisen kohteeseen. (Ojanen ym. 2017: 132.) 
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Energiatehokkuuteen tähtäävästä korjausrakentamisesta hyödyllistä tietoa löytyy läh-

teenä olevasta Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa -oppaasta. Op-

paan voi ladata verkko-osoitteesta https://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/op-

paat-ohjeet/rek_27042017.pdf. 

Seuraavissa alaluvuissa käsitellään Korkeasaaren lämpökuvauksissa löydettyjä tyypilli-

siä vikoja ja niiden korjaamista. 
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5.1 Läpiviennit ja liitokset  

Erilaisten läpivientien (Kuva 7.) ja liitosten (Kuva 8.) kohtien tiivistämiseen ei usein ole 

kiinnitetty riittävää huomiota. Ne aiheuttavat usein ongelmia rakenteiden energiatehok-

kuuden kannalta. 

 

Kuva 7. Erilaiset liitokset ja läpiviennit aiheuttavat ongelmia useissa rakennuksissa. 
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Läpivientien ja liitosten tiiviyden parantamista kannattaa ensin kokeilla erilaisilla tiivistys-

massoilla, -vaahdoilla, liimamassoilla tai tähän tarkoitukseen valmistetuilla teipeillä. Il-

mastointiteippiä ei sen monikäyttöisyydestä huolimatta tule käyttää tiivistämiseen. 

(Tiiveyskortti 2013.) 

Läpivientien tiivistämiseen on olemassa erilaisia teollisuusvalmisteisia kauluksia ja val-

misosia. Näiden käyttäminen korjauskohteissa on kuitenkin olla vaikeaa, ja ne sopivatkin 

paremmin uudiskohteisiin. (Tiiveyskortti 2013.) 

 

Kuva 8. Usein pahin vuotokohta on lattian reuna-alueet, joten voi olla riittävää parantaa eristystä 
ja tiivistystä lattian reuna-alueilla. Seinän ja lattian kapea ilmarako voidaan tiivistää lii-
matulla paperikaistaleella. 

Kevyt korjaus onnistuu usein helpoissa kohteissa, ja se voi olla hyvin kustannusteho-

kasta. Vakavampien ongelmien ratkaisemiseen vaaditaan laajempia toimia. (Tiiveys-

kortti 2013.)  
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5.2 Tuuletetut vaakaeristeiset yläpohjat  

Yläpohjan tiiveys tulee aina tarkistaa ennen lisäeristämistä. Pienet puutteet voidaan tii-

vistää paikallisesti, mutta suuret vuodot edellyttävät koko yläpohjan höyrynsulun uusi-

mista.  

Jos yläpohjarakenteessa, kuten kuvassa 9, on vaakasuora lämmöneristekerros ja tuule-

tettu ullakkotila, se on tyypillisesti helppo kohde lisälämmöneristykseen. Jos tilaa korkeu-

den puolesta on riittävästi, vanhan lämmöneristeen päälle voidaan asentaa uusi läm-

möneristekerros; usein se tehdään puhaltamalla. Puhallettava lämmöneriste täyttää han-

kalankin muotoisten tukirakenteiden tilan, ja hyvin menneen asennuksen tuloksena on 

uusi yhtenäinen eristekerros. (Ojanen ym. 2017: 91.)  

 

Kuva 9. Konttorin yläpohjasta on ylimääräistä rojua ja lämmöneristekerroksessa reikiä. 
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Tuuletusaukot ulkoilmaan tulee varmistaa, ja rakenteeseen tulee jäädä riittävä tuuletus-

väli. Toinen kosteusteknisen toimivuuden edellytys on riittävän ilmatiivis yläpohjara-

kenne. Uusi lämmöneristekerros ei olennaisesti paranna ilmatiiviyttä eikä poista sisäil-

man ja tuuletustilan välisten ilmavuotojen aiheuttamaa kosteusriskiä. Jos rakenteessa 

on merkkejä kosteusrasituksista, on niiden syyt selvitettävä ja poistettava ennen lisäeris-

tyksen asentamista. Jos sisäilmaa vuotaa yläpohjan tuuletustilaan, kasvaa kosteuskuor-

mitus tilassa. Tällöin lisäeristäminen voi lisätä kosteuden aiheuttamia ongelmia. Edelly-

tys rakenteen toimivuudelle on riittävä ilman- ja vesihöyryn tiiveys rakenteen läm-

möneristekerroksen huonetilan puolella. Oikein toimivassa rakenteessa lisäeristyksen 

määrä ei heikennä rakenteen toimivuutta. (Ojanen ym. 2017: 91.)  

  



23 

 

5.3 Painesuhteiden hallinta 

Ilmatiiviydeltään hataran rakennuksen painesuhteita tai ilmanvaihtoa ei ole helppoa hal-

lita. Tästä voi aiheutua ongelmia rakenteiden toimivuudelle ja sisäilman laadulle. Sa-

malla vuotoilman kosteus voi tiivistyä kylmiin rakenneosiin, mikä pitkäaikaisena voi joh-

taa merkittävään kosteuden kertymiseen ja sen seurauksena mahdolliseen homeen kas-

vuun, lahoon tai korroosioon rakenteissa. Painesuhteiden muuttuessa ilma virtaa samaa 

reittiä ulkoa sisälle ja mahdollisen homekasvun epäpuhtaudet pääsevät sisäilmaan. 

(Kuva 10.) Sisäpuolinen ylipaine on aina selvä riskitekijä rakenteiden kostumisen ja si-

säilman terveellisyyden kannalta. (Ojanen ym. 2017: 125.) 

Kyseinen ongelma oli havaittavissa puuverstaan koko alakerrassa sekä mahdollisesti 

tietyissä huvilan yläkerran osissa. Ongelmaa voidaan korjata tiivistämällä rakennuksia ja 

säätämällä ilmanvaihto kohdilleen. 

 

Kuva 10. Hallitsemattomat painesuhteet aiheuttavat ongelmia rakenteille. Sisäpuolella kuuluisi 
olla alipaine. (Ilmavirtaukset rakennuksessa 2008.) 
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5.4 Eläinten kulkuaukot 

Tutkimuksen aikana ilmeni eläinpuistoille omaleimainen ja rakennusten merkittävä läm-

pöhäviöiden aiheuttaja: eläinten tarvitsemat kulkuaukot. (Kuva 11.) Tutkituista kohteista 

esimerkiksi Strutsitalossa emujen ulkoiluovea pidetään talvisin auki muutama tunti päi-

vässä, lämpötilan ollessa -5 °C tai leudompi. (Kurki 2018.) 

 

Kuva 11. Avoin ovi muodostaa huomattavan lämpöhäviön. 

Oviaukon virtaukseen vaikuttavat mm. lämpötilaeroista johtuvat ilman tiheyserot, ilman-

vaihdon ilmatase sekä ulkopuolella puhaltava tuuli. Oviaukossa ei tapahdu virtauksia, 

mikäli lämpötila- tai paine-eroja rakennuksen sisä- ja ulkopuolella ei ole. Ilman virratessa 

sisään ja ulos löytyy oviaukosta myös niin sanottu neutraalikorkeus, jossa ei tapahdu 

virtausta. Neutraalitason korkeus voi olla missä tahansa lattia- ja kattopinnan välissä. 

Sen korkeus määräytyy aina tilan ilmavuotojen ja ilmataseen seurauksena. (Kuva 12.) 

Oven ollessa avoinna ilma virtaa neutraalitason alapuolelta sisään ja yläpuolelta ulos. 

Ilmavirrat ovat summaltaan yhtä suuria. (Sandberg 2014: 551-552.) 
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Kuva 12. Neutraalitason alapuolelta ilma virtaa sisään ja yläpuolelta ulos. 

5.4.1 Kulkuaukon energianhäviön laskeminen 

Oviaukon alaosasta sisälle virtaavan ilman massavirta saadaan laskettua kaavalla 2 

(Sandberg 2014: 556). 

 

 𝑄𝑚, 𝑢 =  
2

3
 ·  𝐶𝑑 ·  𝐿 ·  𝐶𝑛𝑎

3

2  ·  √2 ·  𝑔 ·  𝑃𝑢 ·  (𝑃𝑢 −  𝑃𝑠)   (2) 

 
 jossa  

 Qm,u on ulkoilman massavirta oviaukosta sisään, kg/s  

 Cd on oviaukon suutinkerroin, 0,6 – 0,7  

 L on oviaukon leveys, m  

 Cna on neutraalitason korkeus oven auki ollessa  

 g on maanvetovoiman kiihtyvyys, 9,81 m/s2 

 Pu on ulkoilman tiheys, kg/m3 

 Ps sisäilman tiheys, kg/m3.  
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Oviaukon lämpöhäviöt saadaan kaavalla (Sandberg 2014: 556).  

 Ø𝑜 =  𝑞𝑚, 𝑚𝑎𝑥 ·  𝑐𝑝𝑖 ·  (𝑡𝑠 −  𝑡𝑢)    (3)  
 jossa  

 Øo on oviaukon aiheuttama lämpöhäviö, kW  

 qm, max on oviaukon massavirta, kg/s  

 cpi on ilman ominaislämpökapasiteetti, 1 kJ/(kg°C)  

 ts on sisäilman lämpötila, °C  

 tu on ulkoilman lämpötila, °C.  

 

Ilman lämmittämiseen kuluva energia saadaan kaavalla 4 (Sandberg 2014: 558). 

 𝑄 =  Ø𝑜 ·  𝑇      (4) 

 jossa  

 Q on ilman lämmittämiseen kuluva energia, kWh  

 Øo on oviaukon aiheuttama lämpöhäviö, kW  

 T on ajanjakson pituus, h. 
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5.4.2 Energiahäviölaskennan hyödyntäminen 

Tuloksesta voidaan havaita, että esimerkiksi päivänä jolloin ulkolämpötila on 0 °C (Tau-

lukko 5.) ja ovea pidetään avoinna neljä tuntia, nähdään taulukosta 6 energiahukan hin-

naksi muodostuvan 2,83 € ja hiilidioksidipäästöksi 7,06 kg. Tuloksia voidaan hyödyntää 

arvioitaessa ulkoiluaukkoihin tehtävien muutosten taloudellista kannattavuutta ja suh-

detta päästövähenemään. 

Siirryttäessä vihreään kaukolämpöön voidaan hiilipäästöt saada nollaan, mutta lämmi-

tysenergian yksikköhinta nousee jonkin verran. 

Taulukko 5. Laskennassa käytetyt arvot ulkolämpötilan ollessa 0 °C. 

Ulkoilman massavirta oviaukosta sisään, kg/s 0,368 kg/s 

Oviaukon suutinkerroin, 0,6 – 0,7 0,65   

Oven leveys 0,8 m 

Arvioitu neutraalitaso  1,1 m 

Putoamiskiihtyvyys 9,81 m/s 

Ilmantiheys 0°C (atm) 1,247 kg/m3 

Ilmantiheys 18°C (atm) 1,21 kg/m3 

Oviaukon aiheuttama lämpöhäviö 6,62 kW 

Oviaukon massavirta 0,368 kg/s 

Ilman ominaislämpökapasiteetti 1 kJ/(kg°C) 

Ulkolämpö 0 °C 

Sisälämpö (mitattu) 18 °C 

Ilman lämmittämiseen kuluva energia (4 tuntia) 26,49 kWh 

Helen 2018 syyskausi kaukolämmönhinta 0,069 €/kWh 

Helenin ilmoittama hiilidioksidin ominaispäästö 2017 172 g CO2/kWh 

Taulukko 6.  Ulkolämpötilan vaikutus tuloksiin. 

  

 Ulkolämpötila   

  –5 °C 0°C 5°C 10°C   

Energiahukka euroina tunnilta 0,82 0,71 0,59 0,46 €/h 

Hiilidioksidipäästö tunnilta 2,03 1,77 1,48 1,14 CO2 kg/h 

Energiahukka kun ovi on 
avoinna 4 tuntia päivässä 3,26 2,83 2,37 1,83 €/vrk 

Hiilidioksidipäästö kun ovi on 
avoinna 4 tuntia päivässä 8,13 7,06 5,90 4,56 CO2 kg/vrk 
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5.5 Korjaamisen kannattavuus 

Pelkkä rakenteiden lisälämmöneristäminen on yläpohjaa lukuun ottamatta yleensä niin 

työlästä, ettei pelkästä energiakorjaamisesta saada taloudellisesti kannattavaa. Jos ra-

kenteita avataan muiden kunnostustoimenpiteiden takia, kannattaa lämmöneristeiden 

kunto ja mahdollinen lisääminen ottaa tarkasteluun. 

Mahdollisten vedontunnetta aiheuttavien ilmavuotojen ehkäiseminen voidaan tavallisesti 

toteuttaa varsin helposti ja edullisesti parantamalla rakennuksen tiiviyttä esimerkiksi il-

mansulkupapereita käyttäen. Ovien ja ikkunoiden tiivisteet ovat kulutustavaraa, joten 

niitä olisi hyvä aika ajoin uusia. Eristelistan lisäämisellä oviin ja oven säädöllä saadaan 

hyviä tuloksia. Myös ovien ja ikkunoiden ympäröivien karmien ja seinän väliset vuodot 

voidaan tiivistää kustannustehokkaasti. 
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6 Pohdinta  

Mielestäni insinöörityössä tehdyt lämpökuvaukset onnistuivat hyvin. Pientä huolta ai-

heutti lämpökuvausten aloittaminen ulkolämpötilojen noustessa huhtikuussa 2018, joten 

kuvaukset jouduttiin aloittamaan nopealla tahdilla. Myöskään kaikkia lähtötietoja, kuten 

rakennekuvia rakennuksista, ei ollut saatavilla.  Työntilaaja oli kuitenkin tyytyväinen esi-

tettyihin tuloksiin ja tuloksia on otettu hyötykäyttöön jatkotoimien suunnittelussa nopealla 

tahdilla.  

Lämpökuvauksella löytää helposti heikkouksia rakenteista. Näiden korjaaminen auttaa 

säästämään energiaa eli rahaa ja laskemaan hiilipäästöjä. Vähintään yhtä tärkeänä voi-

daan pitää korjaamisen myötä tilojen työskentelyolosuhteiden muuttumista huomatta-

vasti viihtyisämmiksi ja terveellisemmäksi, kun kylmyyttä, vedon tunnetta ja mahdollisia 

ilman epäpuhtauksia saadaan vähennettyä. Hiilidioksidipäästöjen kannalta lämmitys-

energia voitaisiin korvata vihreänä kaukolämpönä, jolloin laskennalliset hiilipäästöt vä-

henisivät. Tällöin kuitenkin käytetyn energian yksikköhinta kasvaisi, eikä työskentelyolo-

suhteisiin saataisi muutosta. 
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