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Nykyisin simulointiohjelmien avulla voidaan rakenteiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa tarkastella ja parantaa jo suunnitteluvaiheessa. Opinnäytetyössä
vertailtiin simuloimalla kuutta erilaista pientalon maanvaraista alapohjaliittymää
ja niiden rakennusfysikaalista toimintaa. Aluksi perehdyttiin lämpöön ja kosteuteen rakennusfysikaalisina ilmiöinä. Kaikissa alapohjaliittymäratkaisuissa oli puurunkoinen, mineraalivillalla (300 mm) eristetty ulkoseinärakenne ja alapohjan
eristevahvuus pidettiin eri rakenteissa samana. Tällöin eri rakenteissa muutettiin
lähinnä sokkelin / perusmuurin materiaalia ja lämpöeristeen paikkaa sekä lattialaatan korkeusasemaa.
Rakenteiden simulointi toteutettiin Comsol Multiphysics 5.4 -ohjelmalla. Simuloinnissa keskityttiin rakenteiden lämpövirtoihin ja rakenteiden kosteuskäyttäymistä arvioitiin silmämääräisesti rakenteen lämpötilajakaumaa tulkiten.
Opinnäytetyössä tehtyjen havaintojen mukaan alapohjaliittymien välillä on merkittäviä mutta ristiriitaisiakin eroja. Vaikka reunavahvistettu maanvarainen laatta
vaikutti lämpötilajakauman perusteella ylivoimaiselta rakenneratkaisulta, se sai
kuitenkin suuren viivamaisen lisäkonduktanssin arvon.
Lämpöeristeen sijoittaminen sokkelin ulkopuolelle teki alapohjaliittymästä energiatehokkaamman ja myös kosteusteknisesti turvallisemman. Lattian betonilaatan korkeusaseman nostaminen pienensi viivamaisen lisäkonduktanssin arvoa
merkittävästi.
Viivamainen lisäkonduktanssi ja ulkopinnalta mitattu lämpövirran suuruus antoivat osin erilaisia tuloksia rakenteiden paremmuudesta ja niiden suhteellisista
eroista. Tämä herätti kysymyksen siitä, mikä olisi luotettavin tapa alapohjaliittymien lämpövirtaerojen ja energiatehokkuuden vertailemiseksi.

Asiasanat: alapohjaliittymä, lämpö, lämpövirta, viivamainen lisäkonduktanssi,
kosteus, Comsol
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Nowadays it is possible to study the hygrothermal performance of structural joints
by simulating them during the designing process. Consequently, it should be possible to build more energy efficiently and to avoid malfunctioning structures in the
future.
The objective of this thesis was to compare six different external wall and base
floor joints typically used in Finnish detached houses with ground-supported foundations. As the theoretical framework, the building physics of heat and moisture
were studied to better understand the results of the simulations.
The simulations of the base floor joints were done using Comsol Multiphysics 5.4
-software. The heat flux in the structure was analyzed both numerically and visually. Linear thermal transmittances were calculated for all structures. The risk of
condensation in the structure was estimated visually by analyzing the different
temperature zones and their place in the structure.
This study implies that there are significant hygrothermal differences between
different external wall and base floor joints. Placing insulation outside of the foundation wall proved to lead to the best hygrothermal results. Further dynamic simulation studies concentrating on moisture are needed to estimate e.g. relative
humidity and the risk of mold growth in different outer wall and base floor joints.

Keywords: base floor joint, heat, heat flux, linear thermal transmittance, hygrothermal, building physics, Comsol
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1 JOHDANTO
Tämän päivän pientalorakentamisessa pyritään energiatehokkaisiin ratkaisuihin,
eikä energiatehokkuuden vaatimus ole tulevaisuudessakaan lievenemässä. Nykyisin rakenteiden suunnittelussa on mahdollista hyödyntää simulointiohjelmia,
joiden avulla rakenteen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa voidaan tarkastella
ja jopa parantaa jo suunnitteluvaiheessa.
Pientalon vaippa toimii lämpöhäviöiden näkökulmasta katsottuna epätasaisesti
monesta eri syystä. Ikkunat ja ovet päästävät lämpöenergiaa lävitsensä ehjää
seinäpintaa enemmän. Vaipan läpäisevät läpiviennit, kuten savupiiput ja ilmastointikanavat, ovat erittäin haastavia toteuttaa ilmatiiviisti siten, ettei lämmintä sisäilmaa karkaisi niiden kautta ulos. Lämpimän ilman mukana siirtyy myös kosteutta, joka rakenteeseen tiivistyessään voi aiheuttaa terveysriskin niin rakennukselle kuin sen asukkaillekin.
Kaikki rakenteiden liittymät ulkovaipassa aiheuttavat helposti ilmatiiviysongelman
lisäksi lämpötaloudellisesti heikompia kohtia eli ns. kylmäsiltoja rakennukseen.
Tyypillisesti tällaisia lämpövuotokohtia syntyy ulkoseinän ja ala-, väli- ja yläpohjan
liitoksiin sekä ulkoseinän nurkkaliitoksiin. Vaikka liitos olisikin ilmatiivis, joudutaan
niissä usein ohentamaan lämmöneristeen paksuutta tai käyttämään materiaaleja,
joiden lämmönjohtavuus on ympäröivää rakennetta suurempi. Ulkonurkissa lämpövirtaa rakenteen läpi kasvattaa myös rakenteen geometria.
Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan puurankarunkoisen ulkoseinän, maanvaraisen lattian ja sokkelin liitoskohtaa eli alapohjaliittymää. Opinnäytetyön keskiössä
ovat erilaiset ja yleisesti käytetyt alapohjaliittymäratkaisut ja niiden lämpöteknisen
toiminnan vertailu. Tarkastelu tehdään simulointiohjelmiston avulla, jolloin esimerkiksi lämpövirrat rakenteessa ja sen läpi saadaan visuaalisesti havaittaviksi.
Opinnäytetyön teoreettiseksi pohjaksi käsitellään lämpöä ja kosteutta rakennusfysikaalisina ilmiöinä. Tavoitteena on myös etsiä nykyistä peruskäytäntöä parempaa ratkaisua alapohjaliittymän toteuttamiseksi.
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2 LÄMPÖ JA KOSTEUS RAKENNUSFYSIIKAALISINA ILMIÖINÄ
Arkkitehtisuunnittelussa on otettava huomioon rakennuksen toiminnallisuuden ja
arkkitehtuurin ohella myös suunniteltavan rakennuskohteen rakennusfysikaalinen toiminta. Sekä arkkitehdin että rakennesuunnittelijan onkin hallittava rakennusfysiikan perusteet riittävästi varsinkin lämmön ja kosteuden osalta. (1, s. 47,
56.) Liiallinen, pitkäkestoinen kosteus rakenteissa aiheuttaa pahimmillaan kosteusvaurioita ja mahdollisen home- ja laho-ongelman (1, s. 159).
Nykyinen pyrkimys yhä energiatehokkaampiin rakenteisiin lisää kosteusriskiä,
koska rakenteiden luonnollinen kuivuminen kestää entistä kauemmin. Tulevaisuudessa tilannetta Suomessa vaikeuttaa mahdollinen ilmastonmuutos, sillä oletettavasti keskilämpö tulee nousemaan, ilman sekä suhteellinen että absoluuttinen kosteus kasvamaan ja sademäärät lisääntymään. (1, s. 17.)
Luvuissa 2.1–2.2 lämpöä ja kosteutta käsitellään siinä laajuudessa kuin on olennaista rakenteiden ja rakenneliittymien lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan ymmärtämisen kannalta.
2.1 Lämpö
Lämpö on yksi energian ilmenemismuoto, joka aiheutuu atomien tai molekyylien
värähtelyliikkeestä. Lämmön etenemismuotoja tilassa tai rakenteessa on kolme:
johtuminen (konduktio), konvektio ja säteily. (2, s. 40.)
2.1.1 Lämmön johtuminen
Johtumisessa atomien tai molekyylien lämpövärähtely siirtyy väliaineessa – joko
kiinteä aine tai neste – eteenpäin eli tapahtuu lämmön virtaamista. Lämpövirran
suunta on lämpimämmästä kylmempään ja se pyrkii tasoittamaan väliaineen sisäiset lämpötilaerot. Lämpövirta voidaan laskea kaavalla 1 (3, s. 12):
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𝜆(𝑇1 −𝑇2 )

𝑄=

KAAVA 1

𝑑

jossa
Q = lämpövirta [W/m2]
λ = kappaleen / seinämän materiaalin lämmönjohtavuus [W/mK]
(T1 – T2) = kappaleen / seinämän yli vallitseva lämpötilaero [K tai C°]
d = kappaleen / seinämän paksuus [m]
Lämmön johtuminen rakennuksen vaipan läpi on ongelmallista kahdesta syystä:
se aiheuttaa energiahukkaa ja toisaalta jäähdyttää rakenteita, mikä voi aiheuttaa
kosteuden tiivistymistä rakenteisiin. Lämmön johtumista rakennuksen vaipan läpi
rajoitetaan lämmöneristeillä, joiden lämmönjohtavuus on pieni. Lämmöneristeeseen verrattuna puun lämmönjohtavuus on noin 4-kertainen, betonin noin 60-kertainen ja teräksen noin 1 600-kertainen (1, s. 73).
Kylmäsilta tarkoittaa sellaista rakennuksen vaipan kohtaa, jossa lämmönjohtavuus on huomattavasti ympäröivää rakennetta suurempi (2, s. 46). Kylmäsiltoja
syntyy tyypillisesti perinteisellä runkorakennustekniikalla rakennettavien rankatalojen alapohja-, välipohja- ja yläpohjaliittymiin sekä ulkoseinän nurkkiin (1, s. 73).
Yleensä rakennuksen ulkovaipan lämpöä eristävät rakenteet koostuvat useista
paksuudeltaan ja lämmönjohtavuudeltaan poikkeavista ainekerroksista. Yksittäisen ainekerroksen lämmönvastus (R) voidaan laskea kaavasta 2 (4, s.18):

𝑅=

𝑑

KAAVA 2

𝜆

jossa
R = ainekerroksen lämmönvastus [m2K/W]
d = ainekerroksen paksuus [m]
λ = ainekerroksen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo [W/(m K)]
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Lämpövirran suuntaan nähden peräkkäisten ainekerrosten muodostama rakennusosan kokonaislämmönvastus (Rtot) lasketaan kaavalla 3 (4, s.18).
Rtot = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse

KAAVA 3

jossa
Rtot = rakennusosan kokonaislämmönvastus [m2K/W]
Rsi = sisäpuolen pintavastus [m2K/W]
R1, R2, ... , Rn = rakennusosan ainekerrosten 1,2, … , n lämmönvastukset
[m2K/W]
Rse = ulkopuolen pintavastus [m2K/W]
Määritettäessä rakennuksen vaipan lämpöhäviöitä tarvitaan lämmönläpäisykertoimia. Lämpöhäviöiden tasauslaskennassa käytettävien lämmönläpäisykertoimien suuruus on määritelty ympäristöministeriön asetuksessa (1010/2017) uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Esimerkiksi uudessa omakotitalossa
lämmönläpäisykerroin vertailutalossa on maanvaraiselle alapohjalle 0,16
W/(m2K), seinille 0,17 W/(m2K), yläpohjalle 0,09 W/(m2K) ja ikkunoille ja oville 1,0
W/(m2K). (5, s. 11-12.)
Laskettaessa rakennusosan lämmönläpäisykerrointa käytetään lämmönjohtavuutena kunkin ainekerroksen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoa. Rakennusosan lämmönläpäisykerroin saadaan laskettua kaavalla 4 (4, s. 17).

𝑈=

1
𝑅𝑡𝑜𝑡

jossa
U = rakennusosan lämmönläpäisykerroin [W/(m2K)]
Rtot = rakennusosan kokonaislämmönvastus [m2K/W]
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KAAVA 4

Rakennusosan lämmönläpäisykerrointa (U) korjataan tarvittaessa mekaanisista
kiinnikkeistä, ilmaraoista, käännetyistä katoista ja viivamaisista kylmäsilloista aiheutuvilla korjaustekijöillä, jos niiden yhteenlaskettu summa on enemmän kuin 3
% rakennusosan lämmönläpäisykertoimen (U) arvosta. Korjatusta lämmönläpäisykertoimesta käytetään lyhennettä Uc. (4, s. 17, 44.)
2.1.2 Lämmön konvektio
Konvektiossa lämpö siirtyy virtaavan kaasun tai nesteen mukana. Tarkasteltaessa rakennuksen rakennusfysikaalista toimintaa merkittävää on ilmassa tapahtuva konvektio, joka voi olla luonnollista tai pakotettua. Rakennusteknisesti merkittävää on huone- tai ulkoilman liikkuminen tilassa ja rakenteissa. Luonnollinen
konvektio aiheutuu ilman lämpötila- ja tiheyseroista, jolloin lämmin ilma kohoaa
ylöspäin. Pakotettua konvektiota saavat aikaan mm. tuuli ja koneellinen ilmanvaihto. (2, s. 34, 41; 3, s. 13.)
Energiataloudellisesti ja kosteusteknisesti konvektio on ongelmallista silloin, kun
rakennuksen vaippa ei ole tiivis (vuotokohdat höyrynsulussa / ilmansulussa tai
tuulensuojakerroksessa). Tällöin sisätilan lämmin ja kostea ilma pääse vuotamaan vaipan läpi rakennuksesta ulos aiheuttaen lämmönhukkaa ja pahimmassa
tapauksessa kosteuden tiivistymistä rakenteen viileämmissä osissa. Toisaalta
esim. ulkoseinän vuotava tuulensuoja päästää tuulen lämmöneristekerrokseen,
mikä heikentää eristeen lämmöneristyskykyä. (2, s. 34, 41; 3, s. 13, 36.)
Koneellinen ilmanvaihto aiheuttaa oikein säädettynä rakennuksen sisälle alipaineen. Jos rakennuksen vaipassa on epätiiviyksiä, imee koneellisesti aikaan saatu
alipaine kylmää ulkoilmaa vaipan läpi sisälle. Energiataloudellisesti ja asumisviihtyvyyden kannalta hallitsemattomat epätiiveydet ovat ei-toivottuja. Kondensoitumisvaaraa ei kuitenkaan em. tilanteessa aiheudu, koska vaipan läpi virratessaan
ulkoilma lämpenee ja sen suhteellinen kosteus laskee, mikä kuivattaa vaipan rakenteita. (2, s. 38; 3, s. 56.)
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2.1.3 Säteily
Kaikki kappaleet, joiden lämpötila on absoluuttisen nollapisteen yläpuolella, lähettävät säteilyä, jossa energia siirtyy sähkömagneettisena aaltoliikkeenä valon
nopeudella. Rakennusteknisesti lämpösäteilyllä on merkitystä esim. ikkunoiden
toimintaa tarkasteltaessa. Tyypillisesti ikkuna läpäisee auringosta peräisin olevaa
lyhytaaltoista säteilyä paremmin kuin sisältä ulos pyrkivää pitkäaaltoista säteilyä.
(2, s. 40.)
Maan pinnalle perustettu rakennus toimii maan lämpösäteilyä eristävänä lämpövastuksena. Toisaalta lämmitettävästä rakennuksesta maahan suuntautuu lämpöhäviöiden aiheuttamaa lämpösäteilyä. Nämä yhdessä muuttavat rakennuksen
alapuolista lämpötilakenttää olennaisesti. (2, s. 29.)
Lämpökamera on lämpösäteilyn vastaanotin, joka mittaa kuvauskohteen pinnasta lähtevän lämpösäteilyn, infrapunasäteilyn, voimakkuutta. Etenkin tiiveysmittauksen yhteydessä lämpökameralla voidaan havaita ja kuvia analysoimalla
havainnollistaa rakennuksen vaipan kylmäsillat ja vuotokohdat. (6, s. 6.)
2.2 Kosteus
Kosteudella tarkoitetaan rakennusteknisessä kontekstissa kemiallisesti sitoutumatonta vettä, vesihöyryä, lunta ja jäätä. Ilman vesihöyrypitoisuutta voidaan kuvata absoluuttisena eli todellisena kosteutena v (g/m3), suhteellisena kosteutena
RH (%) tai vesihöyryn osapaineena (Pa). (2, s. 65–72; 3, s. 43; 7, s. 3.)

Mitä lämpimämpää ilma on, sitä enemmän se voi sisältää vesihöyryä. Kyllästymiskosteus vk tarkoittaa tietyn lämpöisen ilman sisältämän kosteuden maksimimäärää (g/m3). Lämpötilaa, jossa kyllästymiskosteus saavutetaan, sanotaan kastepisteeksi. Tällöin vesihöyry kondensoituu eli tiivistyy vedeksi rakenteiden pinnoille tai rakenteiden sisälle. Suhteellinen kosteus voidaan laskea kaavalla 5. (2,
s. 65–72; 3, s. 43; 7, s. 3.)
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𝑅𝐻 =

𝑣
𝑣𝑘

100 %

KAAVA 5

jossa
RH = suhteellinen kosteus (%)
v = absoluuttinen kosteus (g/m3)
vk = kyllästymiskosteus (g/m3)

2.2.1 Rakennusten kosteuslähteet ja kosteuden siirtyminen
Rakennusten kosteuslähteet voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin kosteuslähteisiin.
Ulkoisia kosteuslähteitä ovat mm. sade ja tuulen kuljettama vesi tai lumi, sulamisvesi, pinta-, roiske- ja vajovesi, maaperän kosteus, pohjavesi sekä ulkoilman
kosteus. Sisäisiä kosteuslähteitä ovat esim. sisäilmankosteus (peseytyminen, siivous, ruuanlaitto ja tiskaus, ihmiset), roiskevesi, vesivuodot ja rakennusaikana
rakenteisiin jäänyt rakennuskosteus. (1, s. 63.)
Kosteus voi siirtyä kaikissa eri olomuodoissaan joko painovoimaisesti, tuulenpaineen vaikutuksesta, kapillaarisesti sekä diffuusion tai konvektiovirtausten avulla.
Vetenä ja lumena kosteus siirtyy painovoimaisesti alaspäin tai tuulenpaineen vaikutuksesta eri suunnissa. Kapillaarisesti kosteus siirtyy nestemäisenä vetenä.
Vesihöyrynä kosteus siirtyy konvektion ja diffuusion vaikutuksesta. (7, s. 14.)
Veden painovoimainen siirtyminen ja tuulenpaine
Sadevesi valuu luonnollisesti painovoiman vaikutuksesta alaspäin rakennuksen
ja rakenteiden kaltevilla ja pystysuorilla pinnoilla sekä kaltevalla maan pinnalla.
Ongelmallisin rakennuksen vaippaan kohdistuva ulkoinen kosteusrasitustekijä
tuulenpaineen aiheuttama viistosade. Haitallista veden tai lumen tunkeutumista
rakenteisiin voidaan estää mm. kyllin pitkillä räystäillä, suojapellityksillä ja tuuletusraoilla. (2, s. 66-67; 7, s. 17-18.)
Roiskevesiä vastaan suojaudutaan parhaiten rakentamalla rakennus tarpeeksi
korkealle ympäröivään maan pintaan nähden. Toimiva ja oikein toteutettu sadevesi- ja salaojitusjärjestelmä sekä pintamaan kallistukset suojaavat rakennuksen
12

haitallisilta pinta- ja vajovesien aiheuttamilta kosteuskuormilta. (2, s. 66-67; 7, s.
17-18.)
Veden siirtyminen kapillaarisesti
Kapillaarisen vedenliikkeen edellytyksenä on materiaalin huokoisuus ja kosketus
vapaaseen veteen tai huokosvettä sisältävään toiseen materiaaliin. Mitä pienempiä materiaalin huokoset ovat, sitä suuremmaksi muodostuu huokosten huokosalipaine ja ns. kapillaarinen imu. (2, s. 68; 7, s.14-15.)
Maaperässä kapillaariset voimat pyrkivät nostamaan vettä pohjavedenpinnan
yläpuolelle. Suurinta kapillaarinen nousu on savessa. Kosteuden nouseminen kapillaarisesti rakennuksen alapohja-, perustus-, sokkeli- ja seinärakenteisiin estetään esim. karkean, puhtaan soran muodostamalla kapillaarikatkolla ja erottamalla seinän alaosa sokkelista / anturasta / alapohjalaatasta bitumikermillä. (2, s.
68; 7, s.14-15.)
Vesihöyryn diffuusio ja konvektio
Diffuusiossa kaasun molekyylien liike tapahtuu materiaalin läpi suuremmasta pitoisuudesta / osapaineesta pienempään. Tyypillinen vesihöyryn diffuusiosiirtyminen esiintyy Suomessa talvella, kun sisäilman vesihöyrypitoisuus on ulkoilman
vesihöyrypitoisuutta suurempi. Tällöin sisäilmassa oleva vesihöyry pyrkii diffuntoitumaan ulkoilmaan ulkovaipan rakenteiden läpi. (2, s. 70-71; 7, s. 18.)
Lähes kaikki materiaalit läpäisevät vesihöyryä. Rakenteen sisäpintaan tai lähelle
sitä sijoitetulla höyrynsululla tarkoitetaan rakennusmateriaalia, jonka vesihöyry
läpäisevyys on pieni ja vesihöyrynvastus suuri (esim. polyeteenimuovikalvo). Diffuusion haittavaikutuksien estämiseksi rakenne suunnitellaan siten, että ulkovaipan vesihöyrynvastus pienenee ulkopintaa kohti mentäessä. (2, s. 71-73.)
Vesihöyryn konvektio tarkoittaa vesihöyryn siirtymistä ilman mukana sen liikkuessa kokonaispaine-eron vaikutuksesta (vrt. lämmön konvektio, luku 2.1.2). Rakennuksen tyypillisissä paineolosuhteissa erityisesti yläpohjarakenteet voivat olla
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ylipaineisia lämmityskauden aikana, jolloin vesihöyryn konvektio saumojen, rakojen, reikien ja läpivientien kautta voi kuljettaa rakenteisiin kosteutta huomattavasti
diffuusiota enemmän. (2, s. 71-72; 7, s. 20.)
2.2.2 Kosteuden aiheuttamat haitat
Pitkittyessään rakennusosien kostuminen, jatkuva kosteus tai liian hidas kuivuminen voivat aiheuttaa kosteusvaurioita. Tällöin mikrobit (home- ja lahottajasienet, hiivat ja bakteerit) voivat alkaa kasvaa rakenteissa. Pahimmillaan tämä voi
johtaa homealtistuksen aiheuttamien sairauksien puhkeamiseen tai kantavien rakenteiden kantokyvyn heikkenemiseen (puurakenteiden lahovauriot tai teräsrakenteiden korroosio). Toisaalta lämmöneristeiden lämmönjohtavuus kasvaa ja
eristyskyky heikkenee kosteuden lisääntyessä. (2, s. 65; 3, s. 35; 7, s. 31.)
Mikrobit tarvitsevat elääkseen sopivan kosteuden ja lämpötila-alueen, happea ja
orgaanista ainesta ravinnoksi. Mikrobeille suotuisten olosuhteiden on vallittava
myös riittävän kauan, jotta mikrobit alkavat kasvaa ja vaurioita ehtii syntyä. Homesienten kasvu edellyttää, että materiaaleja välittömästi ympäröivän ilman tai
materiaalien huokosilman suhteellinen kosteus on viikkoja–kuukausia yli 75–80
% RH ja lämpötila 5-50 °C. (2, s. 65; 7, s. 31.)
Suomalaisten tutkimusten mukaan lahoamista ei ole havaittu tapahtuvan olosuhteissa, jotka vastaavat alle RH 90 % kosteusoloja missään lämpötilassa. Lahon
synty on mahdollista vasta, kun mikroilmaston tai puun huokosilman kosteus on
viikkoja - kuukausia yli 95 % ja lämpötila yli +5 °C. Lahoamisriski nousee puun
lämpötilan ja kosteuden noustessa. Puun lahoaminen kuitenkin pysähtyy, kun
puun kosteuspitoisuus on yli 100 % kuivapainosta (esim. pohjavedenpinnan alapuolella oleva puupaalu) tai puun lämpötila ylittää 30 °C. (7, s. 31.)
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3 VERTAILTAVAT PIENTALON ALAPOHJALIITTYMÄRATKAISUT
Myöhempää simulointia varten valittiin ja piirrettiin soveltaen neljä erilaista pientalon maanvaraista alapohjaliittymäratkaisua (8, s. 4, 5). Kaikissa ratkaisuissa on
puurunkoinen, mineraalivillalla (300 mm) eristetty ristiinkoolattu ulkoseinärakenne. Tällöin eri rakenteissa muuttuu lähinnä sokkelin / perusmuurin materiaali
ja lämpöeristeen paikka.
Reunavahvistettu maanvarainen laatta poikkeaa muista ratkaisuista siten, että
siinä ei ole lainkaan sokkelia / perusmuuria (9). Myöhemmin (luvuissa 4 ja 5) eri
ratkaisujen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa vertaillaan simulointiohjelmiston
avulla. Eri ratkaisuja esittävistä kuvista on tietoisesti selkeyden vuoksi jätetty pois
perusmuurin kosteuseriste ja patolevy, alaohjauspuun alapuolen kapillaarikatko /
radonsulku ja höyrynsulku.
Maanvarainen laatta ja sisäpuolelta lämpöeristetty betonisokkeli
Tässä tyypillisessä alapohjaliittymäratkaisussa on betonisokkeli (200 mm), johon
ulkoseinä tukeutuu. Sokkelin sisäpuolella on kova pystylämmöneriste (100 mm)
ja ulkopuolella maan alla viisto lämmöneriste (100 mm). Alapohja koostuu kovasta lämmöneristekerroksesta (300 mm) ja betonilaatasta (100 mm). (Kuva 1.)
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KUVA 1. Maanvarainen laatta ja sisäpuolelta lämpöeristetty betonisokkeli
Maanvarainen laatta ja sisäpuolelta lämpöeristetty harkkosokkeli
Tässä alapohjaliittymäratkaisussa betonisokkeli on korvattu harkoista muuratulla
sokkelilla (8, s. 4). Harkon lämmönvastus on betonia suurempi, joten rakenne on
oletettavasti betonisokkelia energiatehokkaampi, vaikka muut rakennusosat pysyvätkin samoina. (Kuva 2.)

KUVA 2. Maanvarainen laatta ja sisäpuolelta lämpöeristetty harkkosokkeli
16

Maanvarainen laatta ja halkaistu eristeharkkosokkeli
Tässä alapohjaliittymäratkaisussa eristeharkkosokkelin lämpöeriste (100 mm) sijaitsee harkon (300 mm) keskellä, jolloin sokkelin eriste sijoittuu myös ulkoseinän
rungon keskelle. Toisaalta eriste on myös sisemmän harkko-osan (100 mm) ulkopuolella, jolloin eristeen ulkopuolisen kylmemmän massan osuus rakenteessa
pienenee. (Kuva 3.)

KUVA 3. Maanvarainen laatta ja halkaistu lämpöeristetty harkkosokkeli

Reunavahvistettu maanvarainen laatta
Tämä perustus- ja alapohjaliittymäratkaisu poikkeaa edellä esitetyistä huomattavasti. Perustuksissa ei ole anturaa ja rakenne on matalampi sijoittuen lähelle
maan pintaan. Sokkelina on kivirouhepinnoitettu tai rapattu kova lämmöneristelevy (150 mm) alapohjan ulkopinnassa. (9.) Ulkoseinä tukeutuu reunavahvistettuun betonilaattaan (160 mm). Ulkoseinän päärunko on syvyydeltään 150 mm.
Tästä johtuen tuulensuojan paksuus on kaksinkertainen (100 mm). (Kuva 4.)
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KUVA 4. Reunavahvistettu maanvarainen laatta
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4 SIMULOINTIMALLIT
Rakenteiden simulointi toteutettiin Comsol Multiphysics 5.4 -ohjelmalla. Luvussa
3 esitetyt rakenteet yksinkertaistettiin Archicad-ohjelmalla siten, että jokaista rakennekerrosta vastasi oma rajattu täytealue ilman rakennusainemerkintöjä. Malliin lisättiin myös maamassa. Seinän korkeus, lattian leveys ja maamassan leveys
ja korkeus mallinnettiin ympäristöministeriön laatiman Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaan mukaan (10, s.16). Tämän jälkeen tiedosto tallennettiin
dxf-muotoon ja tuotiin Comsol Multiphysics -ohjelmaan. Kuvassa 5 esitetään laskentamallin minimimitat (10, s.16).

KUVA 5. Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaan mukaiset rakennemallin minimimitat (10, s.16)
Mallissa B’-arvoksi (kuva 5) valittiin 8 m, jolloin sisäpuolista lattiaa mallinnettiin 4
m (0,5x B’). Rakennuksen ulkopuolella maamassan leveydeksi saatiin näin ollen
20 m ja syvyydeksi niin ikään 20 m (2,5x B’). Ulkoseinä mallinnettiin 1 metrin
korkeuteen saakka.

19

Kun geometriamalli oli tuotu Comsol-ohjelmaan, malliin määriteltiin eri rakennusmateriaalien ominaisuudet (lämmönjohtavuus, tiheys ja lämpökapasiteetti). Taulukkoon 1 on koottu kaikki malleissa käytetyt rakennusmateriaalit ja niiden lämmönjohtavuudet, tiheydet ja lämpökapasiteetit.

TAULUKKO 1. Malleissa käytetyt rakennusmateriaalien ominaisuudet
LÄMMÖNJOHTAVUUS [W/mK]

TIHEYS [kg/m3]

LÄMPÖKAPASITEETTI [J/kgK]

2

1 400

840

1,7

2 400

1 000

EPS-lattia

0,036

70

150

EPS-routa

0,036

90

170

Solumuovi

0,042

30

1 500

Puu

0,12

450

1 500

Mineraalivilla

0,033

23

1 000

Tuulensuoja

0,031

70

1 000

Kipsilevy

0,21

574

1 100

Kevytsoraharkko

0,24

700

1 000

Eristeharkko

0,31

750

1 000

Eristeharkko/PU

0,027

39

1 500

RAKENNUSMATERIAALI

Maa
Betoni

Koska opinnäytetyössä mielenkiinnon kohteena olivat alapohjaliittymän (ulkoseinän, maanvaraisen lattian ja sokkelin liitoskohta) lämpövirtaukset, pidettiin eri
alapohjaliittymäratkaisuissa rakenteiden paksuudet ja materiaaliominaisuudet
mahdollisimman vakioina (lattia, ulkoseinä). Esimerkiksi eri maalajikerroksia ei
tästä syystä mallinnettu tarkasti.
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Simuloinneissa käytetyt reunaehdot on esitetty kuvassa 6. Lämpötilajakaumatarkasteluissa sisälämpötilaksi määriteltiin 22 °C, ulkolämpötilaksi -5 °C ja perusmaan alapinnan lämpötilaksi 4,5 °C. On huomattava, että simulointiolosuhteet
ovat hyvin ankarat (ulkona jatkuvasti pakkasta -5 °C). Comsol-ohjelma muodosti
maamassan ja alapohjan pystysuorille reunoille sekä ulkoseinän vaakasuoraan
yläpäähän automaattisesti ns. adiabaattireunaehdon. Kyseisissä pinnoissa lämmöneristys on täydellinen eikä lämpövirtausta niiden kautta tapahdu (10, s. 7).

KUVA 6. Simuloinneissa käytetyt reunaehdot
Numeerisissa tarkasteluissa – viivamainen lisäkonduktanssi Ψ (W/(mK)), lämpötekninen kytkentäkerroin L2D (W/(mK)) ja U-arvot – sisälämpötilaksi määriteltiin 1
°C ja ulkolämpötilaksi 0 °C perusmaan alapinnan muodostaessa adiabaattirajapinnan. Simulointimallien laskenta tehtiin ns. stationääritilassa, jossa ei huomioida vuodenkierron vaikutusta ulkolämpötilaan. (Kuva 6.)
Mallin rakennusosien sisä- ja ulkoilmaan rajoittuviin pintoihin asetettiin standardin
mukaiset pintavastusten (Rsi ja Rse) arvot. Standardin mukaan ulkopinnan pintavastuksena voidaan käyttää sisäpinnan pintavastusta, jos rakennusosassa on
21

hyvin tuulettuva ilmakerros (kuva 6). Pintavastusten arvot on koottu taulukkoon
2. (4, s. 20, 22.)

TAULUKKO 2. Malleissa käytetyt pintavastusten (Rsi ja Rse) arvot (4, s.20)
Pintavastus [m2K/W]

Lämpövirran
suunta ylöspäin

Lämpövirran suunta
vaakasuoraan

Lämpövirran suunta
alaspäin

sisäpuolen pintavastus (Rsi)

0,10

0,13

0,17

ulkopuolen pintavastus (Rse)

0,04

0,04

0,04
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5 SIMULOINTITULOSTEN ANALYSOINTI
Vertailtavat alapohjaliittymärakenteet olivat maanvarainen laatta ja sisäpuolelta
lämpöeristetty betonisokkeli (rakenne A), maanvarainen laatta ja sisäpuolelta
lämpöeristetty harkkosokkeli (rakenne B), maanvarainen laatta ja halkaistu lämpöeristetty harkkosokkeli (rakenne C) sekä reunavahvistettu maanvarainen laatta
(rakenne D). Jatkossa edellä mainittuihin rakenteisiin viitataan nimillä rakenne A,
rakenne B, rakenne C ja rakenne D.
Vertailtavia suureita olivat rakenteiden lämpötilajakauma (°C), viivamainen lisäkonduktanssi Ψ (W/(mK)) ja sen laskennassa käytettävä lämpötekninen kytkentäkerroin L2D (W/(mK)) eli tarkasteltavan rakenteen läpäisevä lämpövirta, jonka
aiheuttaa rakenteen eri puolilla vallitsevien olosuhteiden välinen lämpötilaero.
Rakenteiden viivamaiset lisäkonduktanssit laskettiin kaavalla 6, johon kaikki tarvittavat lukuarvot saatiin suoraan Comsol-ohjelmasta (10, s. 13).
𝑁𝑗
Ψ = 𝐿2𝐷 − ∑𝐽=1 𝑈𝑗 𝑙𝑗

KAAVA 6

jossa
L2D =

kaksiulotteisella (2D) laskennalla numeerisesti määritetty lämpötekninen kytkentäkerroin tarkasteltavalle liitokselle ja liittyville rakennus
osille [W/mK]

Uj =

liittyvän rakenneosan j lämmönläpäisykerroin [W/(m2K)]

lj =

mallissa kuvatun rakenneosan j pituus [m], jolla läpäisykerrointa Uj
voidaan soveltaa

5.1 Rakenteiden A, B, C ja D lämpötilajakaumat
Comsol-ohjelmasta voitiin tulostaa kuva kunkin rakenteen lämpötilajakaumasta.
Lämpötilajakauman perusväritys etenee sateenkaaren väreissä punaisesta (lämmin) siniseen (kylmä). Lisäksi jakaumassa esitettiin valkoisella lämpötila-alue 0
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°C:sta −1 °C:seen ja magentalla lämpötila-alue +8 °C:sta +10 °C:seen. Lämpötila-alue +8 °C:sta +10 °C:seen kattaa suunnilleen lämpötila-alueen, jolla kondensoitumista tapahtuu sisälämpötilan ollessa +22 °C ja sisäilman suhteellisen kosteuden ollessa 50 % (7, s. 4).
Kolmantena elementtinä lämpötilajakaumakuvissa esitettiin myös lämpövirran
suuruutta ja suuntaa kuvaavat nuolet punaisella värillä sekä lämpövirran tiheyttä
kuvaavat mustat viivat. Eri rakenteiden lämpötilajakaumakuvia vertailemalla voitiin tehdä päätelmiä rakenteiden heikkouksista / vahvuuksista.
Yleisesti ottaen kaikista neljästä rakenteesta voidaan todeta, että lämpötila-alue
0 °C:sta −1 °C:seen (valkoinen) sijoittuu niissä anturan / perustusten alle vallitsevissa ankarissa simulointiolosuhteissa (ulkona jatkuvasti pakkasta -5 °C). Todellisuudessa Suomen talvessa lumen lämpöä eristävä vaikutus on merkittävä. Joka
tapauksessa voidaan todeta, että perustukset ovat alttiina jäätymiselle ja routavaurioille, jos routaeristys ja anturan / perustusten alapuolinen kapillaarikatko on
puutteellinen tai salaojitus ei toimi. (Kuvat 7, 8, 9 ja 10 sivuilla 25−28.)
Rakenne A
Rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta on sitä parempi, mitä ulommas
kondensoitumislämpötila-alue sijoittuu. Rakenteessa A lämpötila-alue +8 °C:sta
+10 °C:seen tulee lähes kiinni sisäpuolisen vaakakoolauspuun ulkopintaan,
missä höyrynsulku tyypillisesti sijaitsee. Jos höyrynsulussa on vuoto seinän alaosassa, kondensoituminen tapahtuu väistämättä vaakakoolauspuun ja alaohjauspuun liitoksessa. Pahimmillaan kondensoitumista voi tapahtua rakenteessa
A jopa höyrynsulun sisäpintaan, jolloin homekasvun riski on suuri. (Kuva 7.)
Kuvasta 7 nähdään myös, että lämpövirta (punaiset nuolet) on suurimmillaan
vaakakoolauspuun ja alaohjauspuun alueella, mistä se ohjautuu hyvin lämpöä
johtavan betonin (sokkeli) kautta ulos. Lattian läpäisevä ja maan kamarasta nouseva lämpövirta käyttäytyy samalla tavalla: lämpö johtuu betonisen anturan ja
perusmuurin kautta tai perusmuurin ulkopuolisen routaeristeen kierrettyään ulos.
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Yleisesti ottaen lämpövirta siis etsii helpoimman reitin pyrkiessään lämpimästä
kylmempään (vrt. virtaava vesi tai sähkövirta). (Kuva 7.)

KUVA 7. Rakenteen A lämpötilajakauma ja lämpövirrat
Rakenne B
Rakenteen B lämpötilajakauma muistuttaa luonnollisesti paljon rakenteen A lämpötilajakaumaa, koska rakenteiden ainoa ero on perusmuurin / sokkelin materiaalissa. Rakenteessa B lämpötila-alue +8 °C:sta +10 °C:seen ja lämpötila-alue 0
°C:sta −1 °C:seen siirtyvät molemmat ulospäin alaohjauspuun korkeudella, mikä
on rakennusfysikaalisen toiminnan kannalta hyvä asia. (Kuva 8.)
Kuvasta 8 nähdään myös, että lämpövirta (punaiset nuolet) on kaikkialla rakenteessa B pienempi kuin rakenteessa A. Myös lämpövirran tiheys (mustat viivat)
on alaohjauspuun alueella rakennetta A pienempi. Rakenteen B alta lämpö virtaa
25

mieluummin sokkelin ulkopuolisen routaeristeen kiertäen kuin sokkelin / perusmuurin kautta, mikä johtuu kevytsoraharkon betonia suuremmasta lämmönvastuksesta. (Kuva 8.)

KUVA 8. Rakenteen B lämpötilajakauma ja lämpövirrat
Rakenne C
Rakenteessa C lämpötila-alue +8 °C:sta +10 °C:seen on jo suhteellisen kaukana
alaohjauspuun ja rungon sekä vaakakoolauspuun välissä sijaitsevasta höyrynsulusta. Lämpötila-alue 0 °C:sta −1 °C:seen on alaohjauspuun ulkopuolella.
(Kuva 9.)
Kuvasta 9 nähdään myös, että lämpövirta (punaiset nuolet) on kaikkialla rakenteessa C pienempi kuin rakenteissa A ja B. Myös lämpövirran tiheys (mustat vii26

vat) on alaohjauspuun ja sokkelin / perusmuurin alueella pienempi kuin rakenteissa A ja B. Rakenteessa C suurin osa rakenteen alta ulos karkaavasta lämmöstä virtaa anturan läpi kiertäen perusmuurin ulkopuolisen routaeristeen. (Kuva
9.)

KUVA 9. Rakenteen C lämpötilajakauma ja lämpövirrat
Rakenne D
Jo lähtökohtaisesti rakenne D on toteutettu eri tavalla kuin rakenteet A, B ja C ja
poikkeaa niistä myös lämpötilajakauman ja lämpövirran käyttäytymisen osalta
huomattavasti. Rakenteessa D todennäköinen kondensoitumisvyöhyke (lämpötila-alue +8 °C:sta +10 °C:seen) on kokonaan alaohjauspuun ulkopuolella, joten
rakenne D on lämpötilajakauman perusteella vertailluista rakenteista kosteusteknisesti turvallisin. Lattian betonilaatta (160 mm) lämmittää tehokkaasti koko nurkan, koska sokkelin muodostava paksu lämmöneriste (150 mm) sijaitsee massiivirakenteisen lattialaatan ulkopuolella. Kuvasta 10 nähdään myös, että lämpövirta ja lämpövirran tiheys on rakenteen sisänurkassa pienempi kuin rakenteissa
A, B ja C. (Kuva 10.)
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KUVA 10. Rakenteen D lämpötilajakauma ja lämpövirrat

5.2 Rakenteiden A, B, C ja D numeerinen vertailu
Kaikista rakenteista määriteltiin viivamainen lisäkonduktanssi Ψ (W/(mK)) (kaava
6) ja sen laskennassa käytettävä lämpötekninen kytkentäkerroin L2D (W/(mK)),
joka saatiin suoraan Comsol-ohjelmasta. L2D-arvo jaettiin myös ulkoseinä- ja lattiakomponentteihin, mikä havainnollistaa, missä suhteessa seinän ja lattian läpäisevät lämpövirrat ovat toisiinsa nähden eri rakenteissa. Lisäksi Comsol-ohjelman avulla määriteltiin L2D-arvon laskemisessa tarvittavat ulkoseinän ja lattian Uarvot. (Taulukko 3.)
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TAULUKKO 3. Rakenteiden A–D viivamainen lisäkonduktanssi Ψ, lämpötekninen kytkentäkerroin L2D ulkoseinä- ja lattiakomponentteineen sekä ulkoseinän ja
lattian U-arvot
Uulkoseinä

Ulattia

L2D, seinä

L2D, lattia

L2D

Ψ

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

(W/(mK))

(W/(mK))

(W/(mK))

(W/(mK))

rakenne A

0,105

0,090

0,151

0,438

0,590

0,125

rakenne B

0,105

0,089

0,138

0,420

0,558

0,098

rakenne C

0,105

0,088

0,135

0,453

0,558

0,133

rakenne D

0,104

0,089

0,108

0,476

0,584

0,124

Vertailtaessa taulukon arvoja havaitaan, että Comsol-ohjelmasta saadut eri rakenteiden ulkoseinän Uulkoseinä- ja lattian Ulattia-arvot ovat lähes samoja. Näin tuleekin olla, koska ulkoseinän ja lattian rakenne pidettiin lähes vakiona (rakenteessa D lattian betonilaatan paksuus 160 mm). Yllättävää on, että rakenne D
saa lähes samat L2D- ja Ψ-arvot kuin rakenne A, vaikka se lämpötilajakaumaa
tarkasteltaessa on rakenteista paras ja rakenne A joukon huonoin. Tämä johtuu
L2D, lattia -komponentin muita rakenteita suuremmasta arvosta, joka puolestaan selittyy paksun ja hyvin lämpöä johtavan lattiabetonilaatan ulottumisella alaohjauspuun alle. Ψ-arvon mukaan rakenne B (sisäpuolelta lämpöeristetty harkkosokkeli) on rakenteista paras.
Viivamainen lisäkonduktanssi (Ψ) ja lämpötekninen kytkentäkerroin (L2D) kuvaavat tarkasteltujen rakenteiden lämpöteknisiä eroja omalla tavallaan. Eri maissa
viivamaisen lisäkonduktanssin (Ψ) määrittelytavat vaihtelevat (10, s. 4). Lämpövirta alapohjaliittymästä näytti lämpötilajakaumakuvien perusteella ohjautuvan
pääasiassa alaohjauspuun ja sokkelin kautta ulos, mikä käy ilmi kuvasta 11, jossa
on esimerkkisuurennos alapohjaliittymästä. Tästä syystä sokkelin (korkeus 400
mm) ja ulkoseinän alaosan ulkopinnasta määriteltyjen lämpövirta-arvojen pääteltiin kuvaavan rakenteiden eroja L2D- ja Ψ-arvoja paremmin tai ainakin eri tavalla.
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KUVA 11. Rakenteen A lämpötilajakauma ja lämpövirrat alaohjauspuun ja sokkelin alueella
Edellisen havainnon perusteella simulointimalleihin tehtiin muutos, jossa tuulensuoja katkaistiin alaohjauspuun yläpinnan tasolta ja 100 mm korkeudelta alaohjauspuun yläpinnan yläpuolelta. Tämän muutoksen jälkeen Comsol-malleista voitiin määritellä lämpövirran suuruus kolmesta eri rajapinnasta. Lämpövirtojen
(Q400, Q455 ja Q555) rajapintojen paikka ja korkeus pidettiin samana eri rakenteissa.
(Kuva 12.)
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KUVA 12. Lämpövirtojen (Q400, Q455 ja Q555) rajapinnat sokkelin ja ulkoseinän alaosan alueella
Comsol-ohjelmasta määritellyt lämpövirtojen Q400, Q455 ja Q555 -arvot (W/(mK)) on
esitetty taulukossa 4. Eri rakenteiden vertailukertoimia määritettäessä pienimmälle lämpövirta-arvolle (energiatehokkuudeltaan paras) annettiin kertoimen
arvo 1,00. Muiden rakenteiden vertailukertoimet saatiin vertaamalla niiden lämpövirta-arvoja pienimpään lämpövirta-arvoon. Taulukossa 4 kustakin lämpövirtasarakkeesta (Q400, Q455 ja Q555) on lihavoitu paras eli pienin arvo ja sitä vastaava
kerroin 1,00.
TAULUKKO 4. Vertailtujen rakenteiden lämpövirrat Q400, Q455 ja Q555 (W/(mK))
ja niiden vertailukertoimet
Q400

kerroin

Q455

kerroin

Q555

kerroin

rakenne A

0,122

2,14

0,124

1,87

0,130

1,64

rakenne B

0,080

1,40

0,084

1,27

0,092

1,16

rakenne C

0,066

1,16

0,070

1,06

0,079

1,00

rakenne D

0,057

1,00

0,067

1,00

0,081

1,02
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Rakenteiden väliset erot olivat suurimmillaan sokkelin pinnalta mitatuissa lämpövirta-arvoissa (Q400) ja pienimmillään, kun ulkoseinän osuus rajapinnasta kasvoi
(Q555). Vaikka rakenne D oli paras Q400- ja Q455-lämpövirta-arvoja verrattaessa,
se hävisi niukasti rakenteelle C Q555-lämpövirta-arvoja verrattaessa. Rakenteessa D lattian ja ulkoseinän sisänurkasta lämpövirta ohjautuu muista rakenteista poiketen enemmän yläviistoon ja ulkoseinän alaosaan (ks. kuvat 7–10),
kun taas rakenteissa A, B ja C lämpövirta taipuu enemmän alaspäin kohti sokkelin ulkopintaa. Tämä selittää erojen kaventumisen, kun ulkoseinän osuutta lämpövirtarajapinnasta kasvatetaan. Samasta syystä voitiin päätellä, että lämpövirtaarvo-Q555 kuvaa vertailtuja rakenteita todennäköisesti kaikkein tasapuolisimmin.
(Kuva 13.)
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KUVA 13. Lämpövirta-arvojen (Q400, Q455 ja Q555) suhteelliset erot rakenteissa A,
B, C ja D
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5.3 Rakennemuunnelmat ja simulointitulosten koonti
Rakenteiden A, B, C ja D lämpötilajakaumien tarkastelu ja numeerinen vertailu
selkiyttivät käsitystä alapohjaliittymän toiminnasta. Seuraavaksi pohdittiin, miten
alapohjaliittymää voisi parantaa. Lähtökohdaksi otettiin rakenne B. Uusissa rakenteissa (rakenne E ja rakenne F) lämmöneriste sijoitettiin harkkoperusmuurin
(150 mm) ja -sokkelin ulkopuolelle ja ulotettiin anturan yläpintaan saakka (kuva
14).

KUVA 14. Rakenne E
Rakenteessa F lattian betonilaatan alapinta nostettiin samaan tasoon alaohjauspuun alapinnan kanssa. Muilta osin rakenne F pidettiin samanlaisena kuin ra-
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kenne E. Lattian betonilaattamassan loitontamisen sokkelista pääteltiin pienentävän alueen lämpövirtaa. Tosin tällöin rakenne F saa tiukan tulkinnan mukaan
valesokkelimaisia piirteitä (alaohjauspuu on lattiapinnan alapuolella). (Kuva 15.)

KUVA 15. Rakenne F

Molemmista rakennemuunnelmista määriteltiin lämpötilajakaumat samoissa olosuhteissa kuin rakenteista A, B, C ja D. Kuvassa 16 on esitetty rakenteen E lämpötilajakauma ja lämpövirrat.
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KUVA 16. Rakenteen E lämpötilajakauma ja lämpövirrat
Rakenteessa E lämpövirta perusmuurin läpi pienenee ulkopuolisen eristeen ansiosta ja lämpötila-alue 0 °C:sta −1 °C:seen siirtyy perusmuurin ulkopuolelle.
Kondensoitumisvyöhyke (lämpötila-alue +8 °C:sta +10 °C:seen) asettuu ulkoseinässä noin alaohjauspuun puoliväliin.
Rakenteessa F lattian betonilaatta on 100 mm alaohjauspuun alapinnan yläpuolella, mistä seuraa se, että alaohjauspuu jää kokonaisuudessaan kondensoitumisvyöhykkeelle. Höyrynsulku voi vaurioitua herkästi alapohjaliittymän alueella
esimerkiksi lattian painumisen vuoksi, jolloin kosteuden tiivistyminen alaohjauspuuhun olisi kyseisissä olosuhteissa väistämätöntä. (Kuva 17.)
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KUVA 17. Rakenteen F lämpötilajakauma ja lämpövirrat

Vertailtujen rakenteiden (A–F) lämpötilajakaumat muistuttivat yleispiirteitään toisiaan, mutta erojakin löytyi. Eniten muista edukseen poikkesi rakenteen D lämpötilajakauma, jossa koko ulkoseinän alaosa jäi kondensoitumisvyöhykkeen turvallisemmalle puolelle. Perinteisistä anturaperusmuuritoteutuksista parhaiten
lämpötilajakaumia vertailtaessa pärjäsivät rakenteet C ja E ja heikoimmaksi osoittautui rakenne A.
Rakennemuunnelmista E ja F määriteltiin samat numeeriset arvot samoissa olosuhteissa kuin rakenteista A, B, C ja D. Taulukkoon 5 on lisätty rakenteiden E ja
F viivamainen lisäkonduktanssi Ψ, lämpötekninen kytkentäkerroin L 2D ulkoseinä- ja lattiakomponentteineen sekä ulkoseinän ja lattian U-arvot kokonaisvertailun helpottamiseksi.
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TAULUKKO 5. Rakenteiden A–F viivamainen lisäkonduktanssi Ψ, lämpötekninen kytkentäkerroin L2D ulkoseinä- ja lattiakomponentteineen sekä ulkoseinän ja
lattian U-arvot
Uulkoseinä

Ulattia

L2D, seinä

L2D, lattia

L2D

Ψ

[W/(m2K)]

[W/(m2K)]

(W/(mK))

(W/(mK))

(W/(mK))

(W/(mK))

rakenne A

0,105

0,090

0,151

0,438

0,590

0,125

rakenne B

0,105

0,089

0,138

0,420

0,558

0,098

rakenne C

0,105

0,088

0,135

0,453

0,558

0,133

rakenne D

0,104

0,089

0,108

0,476

0,584

0,124

rakenne E

0,104

0,088

0,131

0,413

0,544

0,088

rakenne F

0,104

0,088

0,116

0,408

0,525

0,069

Eri rakenteiden viivamaisten lisäkonduktanssien arvot ja niiden suhteelliset erot
on esitetty kuvassa 18. Rakenteiden E ja F viivamaiset lisäkonduktanssiarvot
ovat muita pienemmät. Rakenteessa F lattian betonilaatan nostaminen 100
mm:llä pienentää viivamaista lisäkonduktanssia huomattavasti (0,02 W/(mK)) rakenteeseen E verrattuna.
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KUVA 18. Vertailtujen alapohjaliittymien viivamaiset lisäkonduktanssit (Ψ) ja niiden suhteelliset erot
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Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaassa puurunkoisen seinän ja
maanvastaisen betonialapohjan liitoksen viivamaiselle lisäkonduktanssille on annettu lisälämpöhäviön laskennassa ohjearvo 0,100 W/(mK) (10, s. 11). Vertailluista rakenteista tämän arvon alittivat vain rakenne B, E ja F.
Taulukkoon 6 on koottu kaikkien rakenteiden lämpövirtojen Q400, Q455 ja Q555 arvot ja vertailukertoimet. Kuten aiemmin on todettu (luku 5.2, s. 31), rakenteiden
vertailukertoimia määritettäessä pienimmälle lämpövirta-arvolle (energiatehokkuudeltaan paras) annettiin kertoimen arvo 1,00 ja muiden rakenteiden vertailukertoimet saatiin vertaamalla niiden lämpövirta-arvoja pienimpään lämpövirta-arvoon. Taulukossa 6 kustakin lämpövirtasarakkeesta (Q400, Q455 ja Q555) on lihavoitu paras eli pienin arvo ja sitä vastaava kerroin 1,00.
TAULUKKO 6. Vertailtujen rakenteiden lämpövirrat Q400, Q455 ja Q555 (W/(mK))
ja niiden vertailukertoimet
Q400

kerroin

Q455

kerroin

Q555

kerroin

rakenne A

0,122

3,73

0,124

3,31

0,130

2,78

rakenne B

0,080

2,45

0,084

2,24

0,092

1,97

rakenne C

0,066

2,03

0,070

1,87

0,079

1,69

rakenne D

0,057

1,75

0,067

1,77

0,081

1,74

rakenne E

0,044

1,35

0,051

1,34

0,061

1,31

rakenne F

0,033

1,00

0,038

1,00

0,047

1,00

Rakenteet E ja F saivat vertailussa huomattavasti muita parempia (pienempiä)
Q400, Q455 ja Q555 -arvoja. Rakenteen F huomattavan pienistä Q400, Q455 ja Q555 arvoista johtuen rakenteiden vertailukertoimella mitatut erot kasvoivat.
Kuvassa 19 on esitetty vertailtujen rakenteiden Q555-arvot ja niiden suhteelliset
erot. Merkille pantavaa on, että Q555-arvolla mitaten rakenne C oli parempi kuin
38

rakenteet A ja B, vaikka se saikin vertailujoukon suurimman viivamaisen lisäkonduktanssin arvon (kuva 18). Tämä selittyy sisemmän harkko-osan kautta alaspäin virtaavalla lämmöllä, joka ei näy Q555-arvossa, mutta kasvattaa viivamaista
lisäkonduktanssia.
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2,000
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1,500

1,31
1,00

1,000

0,500
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KUVA 19. Vertailtujen rakenteiden Q555-arvot ja niiden suhteelliset erot
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6 YHTEENVETO
Opinnäytetyössä vertailtiin simuloimalla erilaisten pientalon maanvaraisten alapohjaliittymien rakennusfysikaalista toimintaa ja luotiin teoreettinen katsaus lämpöön ja kosteuteen rakennusfysikaalisina ilmiöinä. Opinnäytetyössä tehtyjen havaintojen mukaan alapohjaliittymien välillä on merkittäviä mutta ristiriitaisiakin
eroja.
Vertailuun valittiin ja piirrettiin ensin neljä tyypillistä alapohjaliittymäratkaisua:
maanvarainen laatta ja sisäpuolelta lämpöeristetty betonisokkeli (rakenne A),
maanvarainen laatta ja sisäpuolelta lämpöeristetty harkkosokkeli (rakenne B),
maanvarainen laatta ja halkaistu lämpöeristetty harkkosokkeli (rakenne C) sekä
reunavahvistettu maanvarainen laatta (rakenne D). Kun simuloinnin tulokset rakenteista A, B, C ja D oli saatu ja analysoitu, tehtiin rakenteen B pohjalta vielä
kaksi muunnelmaa, minkä tavoitteena oli parantaa rakenteen rakennusfysikaalista toimintaa. Ensimmäisessä muunnelmassa lämpöeriste sijoitettiin harkkomuurin ulkopuolelle (rakenne E). Toisessa muunnelmassa (rakenne F) lämpöeriste sijoitettiin harkkomuurin ulkopuolelle kuten rakenteessa E ja lisäksi lattian
betonilaatan alapinta nostettiin samaan tasoon alaohjauspuun alapinnan kanssa.
Rakenteiden simulointi toteutettiin Comsol Multiphysics 5.4 -ohjelmalla. Rakenteita analysoitiin ja vertailtiin sekä lämpötilajakaumakuvien että numeerisen tiedon perusteella. Lämpötilajakaumakuvien perusteella vertailussa pärjäsi ylivoimaisesti parhaiten rakenne D, jossa todennäköinen kondensoitumisvyöhyke sijoittui kokonaan alaohjauspuun ulkopuolelle. Perinteisistä anturaperusmuuritoteutuksista parhaiten lämpötilajakaumia vertailtaessa pärjäsivät rakenteet C ja E
ja heikoimmaksi osoittautui rakenne A.
Vertailtaessa alapohjaliittymäratkaisujen viivamaista lisäkonduktanssia pienimmät arvot saivat rakenteet E, F ja B. Rakenteessa F lattian betonilaatan korkeusaseman nostaminen pienensi viivamaisen lisäkonduktanssin arvoa merkittävästi.
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Viivamaisen lisäkonduktanssin arvot olivat suurimmillaan rakenteissa A, C ja D.
Vaikka rakenne D vaikutti lämpötilajakauman perusteella ylivoimaiselta, se sai
kuitenkin suuren viivamaisen lisäkonduktanssin arvon. Alapohjaliittymän turvallisen kosteusteknisen toiminnan hintana näyttäisi siis olevan huonompi energiatehokkuus.
Koska lämpövirta alapohjaliittymästä näytti lämpötilajakaumakuvien perusteella
ohjautuvan pääasiassa alaohjauspuun ja sokkelin kautta ulos, pääteltiin sokkelin
ja ulkoseinän alaosan ulkopinnasta määriteltyjen lämpövirta-arvojen kuvaavan
rakenteiden eroja viivamaista lisäkonduktanssia paremmin tai ainakin eri tavalla.
Lämpövirta-arvoja mitattiin sokkelin ja ulkoseinän alaosan ulkopinnasta eri korkeuksilta (Q400, Q455 ja Q555).
Rakenteiden väliset erot olivat suurimmillaan sokkelin pinnalta mitatuissa lämpövirta-arvoissa (Q400) ja pienimmillään, kun ulkoseinän osuus rajapinnasta kasvoi
(Q555). Tästä syystä pääteltiin, että lämpövirta-arvo-Q555 kuvaa vertailtuja rakenteita todennäköisesti kaikkein tasapuolisimmin. Q555-lämpövirta-arvolla mitaten
parhaiten menestyivät rakenteet E ja F. Eräänlaisen keskisarjan muodostivat rakenteet B, C ja D. Rakenteen A Q555-lämpövirta-arvo oli noin 2,8-kertainen rakenteen F arvoon verrattuna.
Tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että lämpöeristeen sijoittaminen
sokkelin ulkopuolelle tekee alapohjaliittymästä energiatehokkaamman. Rakenteissa, joissa lämpöeriste oli sokkelin ulkopuolella (rakenne E ja F) viivamaisten
lisäkonduktanssien arvot ja Q555-lämpövirta-arvot olivat vertailun pienimmät.
Lämpöeristeen sijoittaminen sokkelin ulkopuolelle tekee alapohjaliittymästä myös
kosteusteknisesti turvallisemman, sillä kondenssiherkkä ulkoseinän alaosa pysyy
tällöin lämpimämpänä kuin perusmuurin sisäpuolista eristettä käytettäessä.
Opinnäytetyöprosessi herätti kysymyksen siitä, mikä olisi luotettavin tapa alapohjaliittymien lämpövirtaerojen ja energiatehokkuuden vertailemiseksi. Pitäisikö liittymän lämpövirtaa mitata ulko- vai sisäpuolelta? Riittääkö viivamaisen lisäkonduktanssin selvittäminen vai pitäisikö sen rinnalla käyttää myös muita mittareita,
kuten opinnäytetyössä kokeiltu Q555-lämpövirta-arvo?
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Opinnäytetyössä arvioitiin vertailtujen alapohjaliittymien kosteuskäyttäytymistä
lämpötilajakaumakuvia tulkiten. Luotettavamman kuvan kosteusteknisestä toiminnasta saisi tekemällä rakenteista myös dynaamiset kosteussimulaatiot. Tällöin saataisiin tarkempaa tietoa rakenteessa kulloinkin vallitsevasta suhteellisesta
kosteudesta, jonka perusteella rakenteelle voitaisiin määritellä myös ns. homeindeksi.
Opinnäytetyössä tehtyjen havaintojen mukaan alapohjaliittymien välillä on merkittäviä eroja. Simulointiohjelmien avulla rakenteen lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa voidaan tarkastella ja parantaa jo suunnitteluvaiheessa. Osaltaan tämä
parantaa mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuudessa aiempaa terveemmin ja
energiatehokkaammin.
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