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Ilmastonmuutos sekä energiatehokkuuden parantaminen lämmöneristettä lisäämällä heikentävät 
rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja vikasietoisuutta. Aikaisemmissa tutkimuksissa monien 
nykytekniikalla toteutettujen puurunkoisten ulkoseinien on kuitenkin todettu toimivan hyväksyttä-
västi myös tulevaisuudessa, kunhan käytetyt rakennusmateriaalit ja rakenneratkaisut valitaan oi-
kein ja kosteudenhallinnasta huolehditaan rakennuksen koko elinkaaren ajan. Tämän opinnäyte-
työn tavoitteena on selvittää, ovatko toimiviksi todettujen puurunkoisten ulkoseinien liitokset kos-
teusteknisesti toimivia. Toimintakriteeriksi valittiin homeen kasvu liitosrakenteessa. Terveyshaitto-
jen osalta homealtistukselle ei nykytiedon mukaan voida asettaa yksiselitteisiä raja-arvoja, jolloin 
rakenteet on kannattavinta toteuttaa siten, että homeen kasvua ei niissä esiinny lainkaan. 
 
Tarkasteluun valittiin yksi puuverhottu ja yksi tiiliverhottu puurunkoinen ulkoseinä, jotka edustivat 
kosteusteknisen toiminnan osalta kahden eri tavalla käyttäytyvän rakenteen tavanomaisimpia ny-
kyaikaisia toteutusvaihtoehtoja. Valitut rakenteet olivat samalla valitun toimintakriteerin suhteen 
mahdollisimman kriittisiä. Molempien ulkoseinien osalta tarkasteltiin sisä- ja ulkonurkkaliitosta, ul-
koseinän ja huoneistoväliseinän liitosta sekä ulkoseinän ja puurakenteisen palkkivälipohjan liitosta. 
Kosteusteknistä toimintaa ja homeen kasvua mallinnettiin Tampereen teknillisen yliopiston kehittä-
mällä menetelmällä. Kosteuden- ja lämmönsiirron mallinnuksessa käytettiin Wufi 2D -ohjelmaa ja 
liitosten homehtumista tarkasteltiin VTT:n ja TTY:n kehittämän Suomalaisen Homemallin avulla. 
Lämmöneristeen määrän ja ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimiseksi mallinnus suoritettiin 
kolmella lämmöneristepaksuudella vuosien 2030 ja 2100 ilmasto-olosuhteissa Ilmatieteen laitok-
sen laatimilla rakennusfysikaalisilla testivuosilla. Hyväksyttävästi toimivassa liitoksessa ei sallittu 
homeen kasvua rakenteen ulkoilmaan rajoittuvia pintoja lukuun ottamatta. 
 
Pääsääntöisesti tarkastellut liitosrakenteet olivat toimivia myös tulevaisuudessa. Ulkonurkat olivat 
liitoksista kriittisimpiä. Erityisen epävarmaa niiden toimivuus oli sateelta suojaamattomana. Ul-
konurkkia voidaan kosteusteknisen toiminnan kannalta pitää yksittäistä seinärakennetta mitoitta-
vampina. Jatkossa tulisi laajemmin selvittää erilaisten nurkkaliitosten toimivuutta sekä puu- että 
tiiliverhoilluissa ulkoseinissä. Erityisesti sateelta suojaamattomien, kuten räystäättömien rakennus-
ten ulkoseinien ja niiden liitosten toimintaa tulisi tutkia lisää, jotta tulevaisuudessa vältettäisiin ta-
sakattojen tai valesokkelirakenteiden kaltaiset, merkittäviä kosteusvaurioita aiheuttaneet rakennus-
virheet. Palkkivälipohjan liitos ulkoseinään tulisi jatkossa toteuttaa palkkikengillä yläohjauspuun 
päälle asennettavan palkiston sijasta, jotta homeen kasvulta välipohjapalkkien pinnoilla vältyttäi-
siin. 
 

Asiasanat: rakennusfysiikka, homeindeksi, homevauriot, kosteusvauriot, puurakenteet, ulkoseinät, 
liitokset, rakennussuunnittelu, rakennustekniikka, sisäilma, asumisterveys, Wufi 2D, homemalli  
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The effects of climate change and the improvement of energy efficiency by the addition of thermal 
insulation will impair the moisture performance and fault tolerance of timber-framed exterior walls. 
However, previous studies have shown that many modern timber-framed structures will continue 
to function well in the future, provided that the building materials and structural solutions used are 
properly selected and moisture management is maintained throughout the building's life cycle. This 
thesis examines the moisture performance of joints in timber-framed exterior walls that have been 
found to be acceptable in previous researches. In this thesis, the criterion of an acceptable joint 
was set to be the amount of calculated mold growth inside the joint structure.  As far as the health 
hazards are concerned, there is currently no clear limit value for mold exposure. In that case it is 
worthwhile to implement the structures so that no mold growth occurs at all. 
 
One timber cladding and one brick cladding exterior wall was selected for the study. The structures 
selected represented the most critical yet still functional and common implementation alternatives. 
The joint structures examined were the interior and exterior corner joints, the joint between the 
exterior wall and the apartment partition, and the joint between the exterior wall and the timber-
framed joist ceiling. The calculation methods used in previous studies for heat and moisture transfer 
and for mold growth were implemented also for this thesis. Modelling of heat and moisture transfer 
was carried out by using the Wufi 2D software. For calculation of mold growth, the Finnish Mold 
Growth Model developed by TTY and VTT was utilized. In order to take into account the amount of 
thermal insulation, three different insulation layer thicknesses were considered. The effects of the 
climate change were considered by carrying out the calculations with the climate conditions for 
years 2030 and 2100. These test years were developed by the Finnish Meteorological Institute and 
they contain the critical climate conditions relative to mold growth inside building outer casing. For 
acceptable joint structure, no mold growth was allowed disregarding the exterior surfaces. 
 
As a rule, the joint structures considered were still functional in the climate of the future. Exterior 
corner joints were found to be the most critical structures. The moisture performance of these joints 
was particularly critical, when the exterior wall considered was not shielded against driving rain. 
The exterior wall as a whole should be considered relative to the moisture performance of the 
exterior corners. Specifically, the moisture performance of the exterior walls without the shield 
against driving rain, for example buildings without eves, should be considered more closely in 
further studies in order to avoid the building defects such as flat roofs in buildings of the past. 
Instead of supporting the joist ceiling on top of the wall structure, the beam joist girders should be 
used in order to avoid the mold growth on joist ceiling beams. 
 

Keywords: building physics, mold growth index, timber-frame, exterior wall, joints, mold damage  
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1 JOHDANTO 

Puu on ollut jo pitkään suomalaisten pien- ja rivitalojen suosituin runkomateriaali. Myös puurun-

koisten kerrostalojen sekä julkisten rakennusten suosio on ollut kasvussa. Näin ollen puurunkoisten 

rakennusten osuus Suomen rakennuskannasta on merkittävä. Samaan aikaan puu on kuitenkin 

yksi herkimmin vaurioituvista rakennusmateriaaleista. Tämän vuoksi puurakennusten teknisen toi-

mivuuden ja asumisterveyden varmistaminen on sekä kansantaloudellisesti että -terveydellisesti 

merkityksellistä. (Puurakentamisen kasvu näkyy tilastoissa. 2018; Kokko – Ojanen – Salonvaara – 

Hukka – Viitanen 1999, 25–34.) 

 

Suomen koko rakennuskannan osalta vakavimpien kosteusvaurioiden korjauskustannukset kerta-

luonteisena summana ovat noin 1,2–1,6 mrd. euroa. Kosteus- ja mikrobivaurioista aiheutuvien ter-

veydenhoitokustannusten taso on noin 450 milj. euroa vuodessa. Vaurioituneista rakennuksista 

aiheutuu lisäksi rahassa mittaamattomia inhimillisiä kärsimyksiä muun muassa toimintakyvyn ale-

nemisesta johtuvan elämänlaadun heikentymisen myötä. (Reijula – Ahonen – Alenius – Holopainen 

– Lappalainen – Palomäki – Reiman 2012, 11, 13, 64–68; Homevaurioiden terveyshaittojen hinta 

on 450 miljoonaa euroa vuodessa. 2012.)  

 

Nykypäivänä rakennusten kosteus- ja mikrobivaurioista käytävässä keskustelussa homevauriot 

sekä niiden vakavuus ovat ajankohtainen ja kiisteltykin aihe. Yrityksistä huolimatta yhteyttä ho-

meelle altistumisen ja sairastumisen välillä ei ole onnistuttu löytämään, eikä esimerkiksi suomalai-

sessa terveydenhuollossa käytettävissä Käypä Hoito -suosituksissa tunnisteta erityistä ”hometalo-

sairautta”. Epäilyt homeesta aiheutuvista oireista ja sairauksista voidaan leimata turhaksi homehys-

teriaksi, vaikka toisaalta on kuitenkin riittävää näyttöä siitä, että kosteus- ja mikrobivaurioiden ai-

heuttamilla sisäilmaongelmilla on vahva yhteys oireiluun sekä joidenkin sairauksien, kuten astman, 

puhkeamiseen tai pahenemiseen. (Reijula ym. 2012, 12, 35–36; RIL 250-2011. 2011, 151; Kos-

teus- ja homevaurioista oireileva potilas. 2017; Näin Suomi homehtui. 2016.) 

 

Toisaalta väitteet suomalaisesta homehysteriasta pitänevät osittain paikkansa ja psykiatrit ovatkin 

löytäneet homepelosta jopa tyypillisiä joukkohysterian piirteitä. Sairastumisen pelko itsessään voi 

olla riittävän voimakas aikaansaamaan pelättyjen oireiden ilmaantumisen. Erilaisista stressiteki-

jöistä, työtyytymättömyydestä tai osittain psyykkisistä syistä johtuvasta ympäristöyliherkkyys-oi-
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reyhtymästä kärsivien henkilöiden on havaittu saavan herkemmin sisäilmaoireita. Toistuvasti nä-

kyvyyttä eri medioissa saavat räväkät, toisinaan jopa yksinkertaistuksia tai virheellisiä tietoja sisäl-

tävät hometalouutiset pitävät yllä osittain aiheetonta homepelkoa, jota voidaan hyödyntää home-

tutkimusten ja -remonttien markkinoinnissa. Riitatilanteissa hometaloista käytävät oikeustaistelut 

ovat usein pitkiä ja tulevat lopulta alkuperäisen ongelman korjaamista kalliimmaksi. (Mölsä 2019, 

10; Näin Suomi homehtui. 2016; Ympäristöyliherkkyys on monen tekijän summa. 2012.) 

 

Riittävän tutkimustiedon puuttuessa homeisiin liittyvä nykytilanne on vähintäänkin epäselvä. Saa-

tavilla oleva tieto on ristiriitaista ja se vaihtelee eri lähteissä, mikä korostaa homeisiin liittyvän lisä-

tutkimuksen tarpeellisuutta. Nykytiedon valossa homeita on joka tapauksessa viisasta pitää ainakin 

jossain määrin terveydelle haitallisina. Mahdollisten terveyshaittojen ennaltaehkäisemiseksi sekä 

eri syistä aiheutuvien ylimääräisten kustannusten välttämiseksi rakennukset on turvallisinta pyrkiä 

toteuttamaan siten, että homeen kasvua niissä ei yksinkertaisesti esiinny. Homeesta vapaissa ra-

kennuksissa mahdollisten sisäilmaongelmien ilmetessä resurssit voidaan kohdistaa muiden, ho-

metta yleisempien syiden tutkimiseen. (Reijula ym. 2012, 12, 35–36; Näin Suomi homehtui. 2016; 

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. 2017.) 

 

Puurunkoisten ulkoseinien osalta kosteusteknistä toimivuutta homeen kasvun suhteen on aikai-

semmin tutkittu yksittäisten seinärakenteiden osalta (Mäkitalo 2012, 86–119; Vinha – Laukkarinen 

– Mäkitalo – Nurmi – Huttunen – Pakkanen – Kero – Manelius – Lahdensivu – Köliö – Lähdesmäki 

– Piironen – Kuhno – Pirinen – Aaltonen – Suonketo – Jokisalo – Teriö – Koskenvesa – Palolahti 

2013, 166–182).Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, ovatko näiden, aikaisemmissa tut-

kimuksissa toimiviksi todettujen, puurunkoisten ulkoseinien liitokset kosteusteknisesti toimivia. Ra-

kennuksen pitkäaikaiskestävyyden sekä terveellisyyden ja asumisturvallisuuden takaamiseksi lii-

tosten toiminnan varmistaminen on yksittäisten ulkoseinien tarkastelun lisäksi tarpeen.  

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää myös, onko liitosten kosteustekninen toimivuus yksittäi-

sen seinärakenteen toimivuutta mitoittavampi tekijä. Lisäksi on tarkoituksena huomioida ilmaston-

muutoksen vaikutusten sekä lämmöneristeen lisäämisen merkitys liitosten rakennusfysikaaliseen 

toimintaan. Edellä mainituilla tekijöillä on aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu olevan heikentävä 

vaikutus ulkoseinärakenteiden kosteustekniseen toimivuuteen (Vinha ym. 2013, 69-70, 170).  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavien liitosrakenteiden toimivuutta kuvaavana kriteerinä käytetään 

aikaisempien tutkimusten mukaisesti laskennallista homekasvuston maksimimäärää tutkittavassa 



  

10 

rakenteessa. Asumisterveysnäkökulman lisäksi homeen kasvu on valittu toimintakriteeriksi, koska 

sen kautta liitosrakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa voidaan tarkastella matemaattisten las-

kentamenetelmien avulla. Homeen kasvun suhteen hyväksyttävästi toimivat rakenteet ovat usein 

toimivia myös monien muiden rakennusfysikaalisten toimintakriteerien suhteen, joita ei välttämättä 

ole vastaavalla tavalla mahdollista laskennallisesti tarkastella. (Vinha ym. 2013, 43, 53.) Näin ollen 

valittu toimintakriteeri auttaa rakenteiden toimivuuden, käyttöturvallisuuden ja pitkäaikaiskestävyy-

den arvioimisessa pelkkää homeen kasvua laajemmin. Käytettäessä homeen kasvua toimintakri-

teerinä tämän opinnäytetyön tulokset ovat vertailukelpoisia aikaisempien tutkimustulosten kanssa. 

 

Opinnäytetyössä on tarkoituksena keskittyä selvittämään nykypäivän suomalaisissa pientaloissa 

tavanomaisimpien puurunkoisten ulkoseinärakenteiden liitosten kosteusteknistä toimivuutta. Tar-

kasteltavat liitosrakenteet pyritään valitsemaan siten, että ne ovat rakennetyypiltään ja rakennus-

materiaaleiltaan nykypäivänä yleisesti käytössä suomalaisessa pientalorakentamisessa. Samalla 

tarkasteltavien liitosrakenteiden tulee olla mahdollisimman kriittisiä valitun toimintakriteerin suh-

teen. Aikaisemmissa tutkimuksissa lähtökohtaisesti toimimattomiksi todetut rakennetyypit on ra-

jattu tässä opinnäytetyössä tarkastelun ulkopuolelle, koska tällaisten rakennetyyppien liitosten tar-

kasteleminen ei olisi tämän opinnäytetyön resurssien puitteissa mielekästä. 

 

Aikaisempiin, puurunkoisten ulkoseinärakenteiden kosteusteknisen toiminnan tutkimustuloksiin pe-

rehtymisen myötä opinnäytetyössä on tavoitteena löytää valitun toimintakriteerin suhteen kriittisim-

mät ja tavanomaisimmat pientalojen ulkoseinärakenteet. Kosteusteknisen toiminnan taustalla vai-

kuttavaan rakennusfysiikan teoriaan perehtymällä tavoitteena on selvittää rakenteiden kriittisyysta-

soon vaikuttavat tekijät sekä niiden merkitys kosteusteknisen toimivuuden ja homeen kasvun kan-

nalta. Aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyihin kosteuden- ja lämmönsiirron mallinnusmenetelmiin 

sekä homeen kasvun laskentamenetelmiin perehtymällä tavoitteena on määrittää tässä opinnäyte-

työssä lämmön- ja kosteudensiirron mallintamisessa käytettävään Wufi 2D -mallinnusohjelmaan 

asetettavat laskentaparametrit, joiden avulla tarkasteltaviin liitosrakenteisiin saadaan luotua valitun 

toimintakriteerin suhteen kriittiset mallinnusolosuhteet. 

 

Tavoitteena on, että opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää puurunkoisten pientalojen raken-

nussuunnittelutyössä osana kosteusteknisen toimivuuden varmistamista. Lisäksi tavoitteena on 

löytää tulosten kautta kohteita, joiden osalta tarkemmat lisätutkimukset ovat mahdollisesti tarpeen. 

Tavoitteena on, että opinnäytetyön tuloksia voidaan hyödyntää tulevien kosteustekniseen toimin-

taan keskittyvien tutkimusten tai lopputöiden lähtöaineistona. 
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2 KOSTEUS ULKOSEINÄRAKENTEISSA 

Rakennus ja sen rakenteet ovat jatkuvasti alttiina eri lähteistä peräisin olevan kosteuden vaikutuk-

sille. Liiallinen kosteus tai kosteuden hallitsematon siirtyminen rakenteissa saattavat johtaa raken-

nuksen teknistä käyttöikää lyhentäviin vaurioihin tai terveyshaittoihin rakennuksen käyttäjille.  

 

Tässä opinnäytetyössä kosteudella tarkoitetaan eri olomuodoissa esiintyvää vettä. Vesi voi esiintyä 

kaasumaisessa muodossa vesihöyrynä, nestemäisessä muodossa vetenä tai kiinteässä muodossa 

jäänä ja lumena (Siikanen 2014, 65). Veden olomuodon muuttuessa prosessissa joko sitoutuu tai 

vapautuu energiaa (kuva 1). Energiaa sitoutuu, kun kiinteässä muodossa oleva jäätynyt vesi sulaa 

tai kun nestemäinen vesi höyrystyy vesihöyryksi. Energiaa sitoutuu myös sublimoitumisen yhtey-

dessä, jolloin kiinteässä muodossa oleva vesi muuttuu suoraan kaasumaiseen muotoon. (Kosteus. 

2004, 6–7.) 

 

Toisaalta veteen sitoutunutta energiaa vapautuu, kun kaasumaisessa olomuodossa oleva vesi-

höyry tiivistyy nestemäiseen muotoon sekä nestemäisen veden jäätyessä kiinteään olomuotoon. 

Energiaa vapautuu myös härmistymisen yhteydessä, jolloin kaasumaisessa muodossa oleva vesi-

höyry muuttuu suoraan kiinteään olomuotoon. (Kosteus. 2004, 6–7.) 

 

 

KUVA 1. Veden olomuodot, olomuotojen muutokset sekä prosessissa sitoutuva tai vapautuva ener-

gia (Kosteus. 2004, 7)  
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2.1 Ilman sisältämä kosteus 

Meitä ympäröivä ilma koostuu pääasiassa typestä, hapesta ja argonista sekä ilmaan sitoutuneesta 

kaasumaisesta vesihöyrystä. Rakennustekniikassa ilmaa voidaan kuitenkin tarkastella yksinker-

taistettuna ideaalikaasuna, kuivan ilman ja vesihöyryn seoksena. Ideaalikaasun paine, tilavuus ja 

lämpötila riippuvat toisistaan kaasujen tilanyhtälön (kaava 1) mukaisesti. (Björkholtz 1997, 43.) 

 

𝑝𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇 KAAVA 1 

 

p = kaasun paine (Pa) 

V = kaasun tilavuus (m3) 

m = kaasun massa (kg) 

M = kaasun molekyylipaino (kg/mol) 

  kuivalle ilmalle keskimäärin 28,9 kg/mol 

  vesihöyrylle keskimäärin 18,02 kg/mol 

R = yleinen kaasuvakio, 8 314,3 J/(kmolK) 

T =  lämpötila (K) 

 

Ideaalikaasu on kaasujen käyttäytymistä kuvaava yksinkertaistettu teoreettinen malli, jossa kaa-

suseoksen molekyylit oletetaan identtisiksi ja täydellisen pyöreiksi hiukkasiksi. Ideaalikaasussa 

molekyylit ovat vuorovaikutuksessa ainoastaan elastisten törmäysten kautta. (Ideal Gas Law. 

2019.) Todellisessa tilanteessa, niin kutsutussa reaalikaasussa, on myös muita molekyylien välisiä 

voimia, jotka vaikuttavat seoksen lämpötilaan ja paineeseen. Rakennustekniikassa tavanomaisella 

lämpötila-alueella ja normaalissa ilmanpaineessa ideaalikaasujen teorian mukaan tehtävät tarkas-

telut vastaavat kuitenkin riittävän tarkasti todellista tilannetta. (Mäkitalo 2012, 25.) 

 

Ilman vesihöyrypitoisuutta, eli ilman kosteutta, voidaan kuvata absoluuttisen kosteuden v (kg/m3) 

avulla. Koska kaava 1 on voimassa erikseen jokaiselle kaasuseoksessa (ilmassa) olevalle kaasulle, 

voidaan ilman vesihöyrypitoisuus selvittää kaavalla 2. (Siikanen 2014, 69; Björkholtz 1997, 43.) 
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𝑣 =
𝑚𝑣

𝑉𝑣
=
𝑝𝑣𝑀𝑣

𝑅𝑇
 KAAVA 2 

 

v = ilman vesihöyrypitoisuus, absoluuttinen kosteus (kg/m3) 

mv = vesihöyryn massa (kg) 

Vv = vesihöyryn tilavuus (m3) 

pv = vesihöyryn osapaine (Pa) 

Mv = vesihöyryn molekyylipaino, 18,02 kg/mol 

R = yleinen kaasuvakio, 8 314,3 J/(kmolK) 

T =  lämpötila (K) 

 

Kaasuseoksen kokonaispaine muodostuu seoksessa olevien kaasujen osapaineista. Kaavasta 2 

nähdään ilman vesihöyrypitoisuuden ja vesihöyryn osapaineen välinen yhteys, mikä voidaan esit-

tää kaavan 3 mukaisesti. (Björkholtz 1997, 43.) 

 

𝑣 =
𝑝𝑣𝑀𝑣

𝑅𝑇
=
𝑝𝑣 ∙ 18,02

8314,3 ∙ 𝑇
=

𝑝𝑣
461,4 ∙ 𝑇

 KAAVA 3 

 

v = ilman vesihöyrypitoisuus, absoluuttinen kosteus (kg/m3) 

pv = vesihöyryn osapaine (Pa) 

Mv = vesihöyryn molekyylipaino, 18,02 kg/mol 

R = yleinen kaasuvakio, 8 314,3 J/(kmolK) 

T =  lämpötila (K) 

 

Suurin mahdollinen vesihöyrypitoisuus, jonka ilma voi sisältää, on riippuvainen lämpötilasta. Läm-

min ilma voi sisältää kylmää ilmaa suuremman määrän vesihöyryä. Suurinta mahdollista ilmaan 

sitoutuvaa vesihöyrypitoisuutta kutsutaan kyllästyskosteudeksi vk (kg/m3). Lämpimän ilman kylläs-

tyskosteus on siis kylmän ilman kyllästyskosteutta suurempi. Vastaavasti kyllästyspaineeksi pvk 

(Pa) kutsutaan kyllästyskosteutta vastaavaa, tietyssä lämpötilassa suurinta mahdollista vesihöyryn 

osapainetta. Lämpötilan ja kyllästyskosteuden tai kyllästyspaineen suhdetta voidaan kuvata erilai-

silla likiarvokaavoilla, mutta täsmällistä matemaattista yhteyttä niiden välillä ei ole. Likimääräisiä eri 

lämpötilojen mukaisia vesihöyryn kyllästyskosteuspitoisuuksia ja kyllästyspaineita lämpötila-alu-

eella -20–63 °C on esitetty taulukossa 1. (Siikanen 2014, 68–70; Björkholtz 1997, 43–44.) 
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TAULUKKO 1. Likimääräisiä kyllästyskosteuspitoisuuksia ja vesihöyryn kyllästyspaineita (Kosteus. 

2004, 11) 

 

t 

(°C) 

vk  

(g/m3) 
pvk (Pa) 

t 

(°C) 

vk 

(g/m3) 
pvk (Pa) 

t 

(°C) 

vk 

(g/m3) 
pvk (Pa) 

t 

(°C) 

vk 

(g/m3) 
pvk (Pa) 

-20 0,88 102 1 5,21 658 22 19,40 2 640 43 59,41 8 663 

-19 0,95 111 2 5,58 708 23 20,54 2 805 44 62,40 9 128 

-18 1,04 122 3 5,98 762 24 21,74 2 979 45 65,52 9 614 

-17 1,14 135 4 6,40 818 25 23,00 3 162 46 68,77 10 122 

-16 1,25 149 5 6,84 878 26 24,32 3 355 47 72,15 10 653 

-15 1,38 164 6 7,31 941 27 25,71 3 559 48 75,67 11 207 

-14 1,52 181 7 7,80 1 008 28 27,17 3 773 49 79,33 11 786 

-13 1,67 200 8 8,32 1 079 29 28,70 3 999 50 83,14 12 390 

-12 1,83 221 9 8,87 1 154 30 30,31 4 237 51 87,10 13 020 

-11 2,01 243 10 9,45 1 234 31 31,99 4 487 52 91,21 13 677 

-10 2,20 266 11 10,06 1 318 32 33,75 4 750 53 95,48 14 362 

-9 2,40 292 12 10,71 1 408 33 35,60 5 027 54 99,92 15 075 

-8 2,61 319 13 11,39 1 502 34 37,54 5 317 55 104,52 15 818 

-7 2,84 348 14 12,10 1 603 35 39,56 5 622 56 109,30 16 592 

-6 3,08 379 15 12,86 1 708 36 41,68 5 943 57 114,25 17 397 

-5 3,33 412 16 13,65 1 820 37 43,90 6 279 58 119,39 18 234 

-4 3,60 447 17 14,49 1 939 38 46,21 6 631 59 124,72 19 105 

-3 3,89 485 18 15,37 2 064 39 48,63 7 001 60 130,24 20 010 

-2 4,19 524 19 16,30 2 197 40 51,16 7 388 61 135,95 20 951 

-1 4,51 566 20 17,28 2 337 41 53,79 7 793 62 141,87 21 928 

0 4,85 611 21 18,31 2 484 42 56,54 8 218 63 147,99 22 943 

 

Tässä opinnäytetyössä puurakenteisten ulkoseinien liitosten lämmön- ja kosteudensiirron mallinta-

misessa käytettävässä Wufi 2D -ohjelmassa vesihöyryn kyllästyspaine pvk (Pa) määritetään läm-

pötilasta riippuvalla likiarvokaavalla 4 (Künzel 1995, 40). 

 

𝑝𝑣𝑘 = 611 ∙ 𝑒𝑥𝑝 (
𝑎 ∙ 𝑡 

𝑡0 + 𝑡
) KAAVA 4 

 

pvk = vesihöyryn kyllästyspaine (Pa) 

t = lämpötila (°) 

a = 22,44, kun t < 0 °C 

  17,08, kun t ≥ 0 °C 

t0 = 272,44, kun t < 0 °C 

  234,18, kun t ≥ 0 °C 
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Wufi 2D:n käyttämää vesihöyryn kyllästyspaineen likiarvokaavaa (kaava 4) muistuttava laskenta-

kaava (kaava 5) on esitetty rakennusten kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan standardissa (SFS-

EN ISO 13788. 2012, 37). 

 

𝑝𝑣𝑘 = {
610,5𝑒

21,875∙𝑡
265,5+𝑡 , 𝑡 < 0

610,5𝑒
17,269∙𝑡
237,3+𝑡 , 𝑡 ≥ 0

 KAAVA 5 

 

pvk = vesihöyryn kyllästyspaine (Pa) 

t = lämpötila (°) 

 

Absoluuttisen kosteuden lisäksi ilman kosteuspitoisuutta kuvaavana suureena voidaan käyttää 

suhteellista kosteutta RH (%). Suhteellinen kosteus kuvaa ilman absoluuttisen kosteuden suhdetta 

tietyssä lämpötilassa vallitsevaan kyllästyskosteuteen. Toisin sanoen suhteellinen kosteus kertoo 

prosentteina, kuinka suuren määrän vesihöyryä ilma sisältää siitä maksimimäärästä vesihöyryä, 

joka siihen tietyssä lämpötilassa korkeintaan voi sitoutua. Suhteellinen kosteus voidaan laskea 

kaavalla 6 joko absoluuttisen kosteuden ja kyllästyskosteuden suhdelukuna tai vesihöyryn osapai-

neen ja kyllästyspaineen suhdelukuna. (Siikanen 2014, 69; Björkholtz 1997, 44.) 

 

𝑅𝐻 =
𝑣

𝑣𝑘
∙ 100% , 𝑅𝐻 =

𝑝𝑣
𝑝𝑣𝑘

∙ 100% KAAVA 6 

 

RH = suhteellinen kosteus (%) 

v = ilman vesihöyrypitoisuus, absoluuttinen kosteus (kg/m3) 

vk = kyllästyskosteus (kg/m3) 

pv = vesihöyryn osapaine (Pa) 

pvk = vesihöyryn kyllästyspaine (Pa) 

 

Koska ilmaan voi sitoutua korkeintaan kyllästyskosteuden mukainen määrä vesihöyryä, voi myös 

suhteellinen kosteus olla korkeintaan 100 %. Saavutettuaan kyllästyskosteuden ilmaan sitoutunut 

vesihöyry alkaa kondensoitumaan, eli tiivistymään nestemäiseksi vedeksi. Tiivistymisilmiön yhtey-

dessä kyllästyskosteudesta käytetään usein nimitystä kastepiste. (Siikanen 2014, 69–70.) 
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Ulkoseinärakenteissa kondensoitumista voi tapahtua, mikäli rakenteen sisälle pääsee siirtymään 

sisäilmasta riittävän suuri määrä vesihöyrykosteutta. Kun lämpimästä sisätilasta peräisin oleva ve-

sihöyrykosteus siirtyy lähelle rakenteen viileää ulkopintaa, voi vesihöyrypitoisuus ylittää kastepis-

teen, jolloin kosteus alkaa tiivistymään vedeksi kastepisteen lämpötilaa viileämmille pinnoille sei-

närakenteen sisällä. (Siikanen 2014, 72.) 

 

Tiivistymisilmiötä voidaan selittää kuvan 2 kuutioesimerkin avulla. Molempien kuutioiden tilavuus 

on 1 m3 ja molemmissa kuutiossa on ilmaan sitoutuneena 5 g absoluuttista vesihöyrykosteutta. 

Kuutioiden suhteelliset kosteudet kuitenkin eroavat toisistaan, koska lämpötila kuutioiden sisällä 

vaihtelee. Lämpimään ilmaan voi korkeintaan sitoutua suurempi määrä vesihöyrykosteutta kuin 

kylmempään ilmaan. Vasemman puoleisessa kuutiossa oleva ilma kykenisi sitomaan vielä noin 12 

g vesihöyrykosteutta, kun taas oikean puoleisen kuution ilman kosteus on saavuttanut jo 100 % 

rajan, jolloin ylimääräinen kosteus alkaa tiivistymään nestemäiseksi vedeksi kuution sisäpinnoille. 

(Rinne 2013, 55.) 

 

 

KUVA 2. Kuutioesimerkki kosteuden tiivistymisestä (Rinne 2013, 55) 

 

2.2 Rakennusmateriaalien sisältämä kosteus 

Ilman tavoin myös kaikki huokoiset materiaalit sisältävät normaalitilanteessa luonnostaan aina jon-

kin verran kosteutta. Kosteus liikkuu materiaalissa ulkoisten voimien vaikutuksesta. Kosteuden siir-

tymistä materiaaliin kutsutaan absorptioksi, kosteuden liikettä materiaalin sisällä sorptioksi ja kos-

teuden poistumista materiaalista desorptioksi (kuva 3). (Siikanen 2014, 77.) 
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KUVA 3. Kosteuden siirtyminen materiaalissa (Siikanen 2014, 77) 

 

Kosteuden siirtymisnopeus ja siihen sitoutuvan kosteuden määrä vaihtelee materiaalikohtaisesti. 

Monien materiaalien käyttäytyminen sekä fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet muuttuvat kos-

teuspitoisuuden mukana. Kosteus saattaa aiheuttaa materiaaleissa mekaanista vaurioitumista esi-

merkiksi lahon tai korroosion muodossa, heikentää kestävyyttä tai hajottaa materiaalia, muuttaa 

sen muotoa ja väriä tai irrottaa siitä terveydelle haitallisia yhdisteitä. Materiaalien kosteuskäyttäy-

tyminen tulee tuntea hyvin, jotta materiaali ja sen ominaisuudet saadaan säilytettyä halutun kaltai-

sina. (Kosteus. 2004, 36.) 

 

Materiaalin sisältämä kosteus voidaan ilmoittaa usealla eri tavalla. Absoluuttinen vesipitoisuus fa 

(%) tai kosteusosuus u (%) määritetään kuiva-aineen ja materiaalissa olevan veden massan suh-

delukuna kaavan 7 mukaisesti. (Kosteus. 2004, 35.) 

 

𝑓𝑎 =
𝑚𝑤

𝑚𝑡
∙ 100% , 𝑢 =

𝑚𝑤

𝑚𝑡
∙ 100% KAAVA 7 

 

fa = absoluuttinen vesipitoisuus (%) 

u = kosteusosuus (%) 

mw = materiaaliin sitoutuneen veden massa (kg) 

mt = kuiva-aineen massa (kg) 
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Materiaalin suhteellinen vesipitoisuus fr (%) voidaan laskea kaavalla 8 (Kosteus. 2004, 35). 

 

𝑓𝑟 =
𝑚𝑤

𝑚𝑡 +𝑚𝑤
∙ 100% KAAVA 8 

 

fr = suhteellinen vesipitoisuus (%) 

mw = materiaaliin sitoutuneen veden massa (kg) 

mt = kuiva-aineen massa (kg) 

 

Materiaalin suhteellinen kuiva-ainespitoisuus ft (%) voidaan laskea kaavalla 9 (Kosteus. 2004, 35). 

 

𝑓𝑡 =
𝑚𝑡

𝑚𝑡 +𝑚𝑤
∙ 100% KAAVA 9 

 

ft = suhteellinen vesipitoisuus (%) 

mw = materiaaliin sitoutuneen veden massa (kg) 

mt = kuiva-aineen massa (kg) 

 

Materiaalissa olevan kosteuden määrä voidaan ilmoittaa myös niin sanotun tasapainokosteuden 

(luku 2.2.1) avulla tai kosteuspitoisuutena w (kg/m3 = tilavuus-%). Materiaalin kosteuspitoisuus voi-

daan laskea kaavalla 10. (Siikanen 2014, 77; Kosteus. 2004, 35.) 

 

𝑤 =
𝑚𝑤

𝑉
   KAAVA 10 

 

w = kosteuspitoisuus (kg/m3) 

mw = materiaaliin sitoutuneen veden massa (kg) 

V = materiaaliin tilavuus (m3) 

 

2.2.1 Hygroskooppisuus ja tasapainokosteus  

Hygroskooppisuudella kuvataan sitä, kuinka tehokkaasti materiaali sitoo kosteutta itseensä ja luo-

vuttaa sitä ympäröivään ilmaan. Hygroskooppisuus vaihtelee suuresti eri materiaalien välillä. Esi-
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merkiksi monilla puupohjaisilla materiaaleilla on suuri hygroskooppisuus, kun taas esimerkiksi mi-

neraalivillalla hygroskooppisuus on miltei olematon. Hygroskooppiset materiaalit sitovat itseensä 

nopeasti suuren määrän kosteutta, mutta myös kuivuvat nopeasti. Materiaalit, joilla on vähäinen 

hygroskooppisuus, sitovat itseensä kosteutta hitaammin, mutta toisaalta kastuessaan ne myös kui-

vuvat hitaasti. (Siikanen 2014, 77; Kosteus. 2004, 36.) 

 

Materiaalit pyrkivät jatkuvasti tasapainoon ympäristön suhteellisen kosteuden kanssa joko luovut-

tamalla tai sitomalla kosteutta. Tätä tasapainotilaa kutsutaan hygroskooppiseksi tasapainokosteu-

deksi. Tasapainotilassa materiaalin ja sitä ympäröivän ilman välillä ei tapahdu kosteuden siirty-

mistä. (Siikanen 2014, 77; Kosteus. 2004, 36.) 

 

Materiaalikohtaista tasapainokosteutta voidaan kuvata sorptiokäyrällä, eli tasapainokosteus-

käyrällä (kuva 4). Sorptiokäyrässä muuttujina ovat ilman suhteellinen kosteus RH (%) sekä mate-

riaalin kosteuspitoisuus w (kg/m3). Sorptiokäyrältä voidaan lukea materiaalin tasapainokosteus, eli 

se kosteuspitoisuus, johon materiaali pyrkii ilman suhteellisen kosteuden ollessa tietyllä tasolla. 

(Siikanen 2014, 77; Kosteus. 2004, 36.) 

 

 

KUVA 4. Esimerkkikuvat kuusen ja lasivillan sorptiokäyristä (Kosteus. 2004, 38)  

 

Tasapainokosteus ei ole vakio, vaan se vaihtelee eri materiaalien välillä riippuen niiden rakennus-

fysikaalisista ominaisuuksista. Esimerkiksi kuvan 4 sorptiokäyriltä nähdään, että ilman kosteuden 

ollessa RH 50 % hygroskooppisen kuusipuun desorption kautta saavuttama tasapainokosteus 

asettuu noin 50 kg/m3 tasolle. Pienen hygroskooppisuuden omaavan lasivillan desorptiolla saavut-

tama tasapainokosteus 50 % suhteellisessa kosteudessa on vain hieman yli 0,25 kg/m3. 

Kuusi Lasivilla 
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Kuvasta 4 nähdään lisäksi, että samalla materiaalilla sen tavoittelema tasapainokosteus riippuu 

siitä, saavuttaako materiaali tasapainokosteuden kuivumalla (desorptio) vai kastumalla (absorptio). 

Kaikilla materiaaleilla tasapainokosteuskäyrä määräytyy hystereesi-ilmiön mukaisesti, jolloin 

desorptiolla saavutettu tasapainokosteus on aina absorptiolla saavutettua tasapainokosteutta suu-

rempi. (Björkholtz 1990,37; Kosteus. 2004, 36.) 

 

Ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden muuttuessa materiaali alkaa pyrkiä uusia olosuhteita 

vastaavaan tasapainokosteuteen sorptiokäyrän mukaisesti joko luovuttamalla kosteutta ilmaan 

(desorptio) tai sitomalla kosteutta ilmasta itseensä (absorptio). Tasapainokosteuden saavuttami-

seen kuluva aika riippuu materiaalin hygroskooppisuuden lisäksi materiaalin ja sen ympäristön vä-

lisestä kosteuspitoisuuksien erosta. Kosteusliike materiaalin ja ympäröivän ilman välillä nopeutuu 

kosteuspitoisuuksien eron ollessa suuri. (Siikanen 2014, 77; Kosteus. 2004, 36.) 

 

2.2.2 Kastuminen ja kuivuminen 

Tasapainokosteuskäyrä ja materiaalin kosteuskäyttäytyminen voidaan jakaa hygroskooppiseen 

alueeseen RH 0…98 % ja kapillaariseen alueeseen RH 98…100 % (kuva 5). Hygroskooppisella 

alueella kosteus siirtyy materiaalissa pääasiassa vesihöyrymuodossa. Materiaalin kastuessa se 

saavuttaa hygroskooppisen kosteuden ylärajan whygr (kg/m3) absorptiokäyrän mukaisella kosteus-

pitoisuudella, kun suhteellinen kosteus on RH 98 %. (Björkholtz 1990, 39.) 

 

 

KUVA 5. Materiaalin koostumuksen periaatteellinen jakautuminen (Kosteus. 2004, 41) 
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Kapillaarisella alueella RH 98…100 % kosteuden siirtyminen materiaalissa tapahtuu pääasiassa 

nestemäisessä muodossa. Kapillaarisella alueella materiaalin ohuisiin kapillaarihuokosiin tiivistyvä 

kosteus siirtyy huokosissa vaikuttavien imuvoimien avulla. Materiaaliin imeytyy kosteutta, kunnes 

absorptiokäyrän mukainen tasapainotila kapillaarihuokosissa vaikuttavan huokosalipaineen ja ma-

teriaalia ympäröivän kosteuslähteen välillä on saavutettu. Kosteuden siirtyminen nestemäisessä 

muodossa alkaa materiaalin saavuttaessa kriittisen kosteuspitoisuuden wcrit (kg/m3). Kriittisen kos-

teuden arvo vaihtelee eri materiaaleilla, mutta se on kuitenkin aina hygroskooppisen kosteuden 

arvoa whygr suurempi. (Björkholtz 1990, 39.) Kosteuden kapillaarinen siirtyminen on esitetty tarkem-

min tämän raportin luvussa 2.3.3. 

 

Suhteellisen kosteuden noustessa ja kosteuden kapillaarisen siirtymisen jatkuessa riittävän pitkään 

materiaali saavuttaa lopulta kapillaarisen kyllästyskosteuspitoisuuden wcap (kg/m3). Kapillaarinen 

kyllästyskosteus on pienempi kuin absorptiokäyrän mukainen 100 % suhteellisen kosteuden arvoa 

vastaava kyllästyskosteuspitoisuus wk (kg/m3) (kuva 5). Tämä johtuu siitä, että kapillaariset imuvoi-

mat eivät pysty täysin täyttämään kaikkia materiaalin huokosia vedellä. (Björkholtz 1990, 39.) 

 

Sorptiokäyrän mukaista kyllästyskosteuspitoisuutta ei voida saavuttaa edes säilyttämällä materiaa-

lia veteen upotettuna. Täydellisen, 100 % suhteellista kosteutta vastaavan kyllästyskosteuspitoi-

suuden saavuttaminen vaatii esimerkiksi tyhjiökäsittelyn, jotta kaikki materiaalin huokoset saatai-

siin täysin vedellä kyllästetyiksi. (Björkholtz 1990, 39.) 

 

Materiaalin kuivuminen voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen kuivumista ta-

pahtuu, jos materiaalin alkukosteus w (kg/m3) on suurempi kuin kriittinen kosteus wcrit (kg/m3). En-

simmäisessä vaiheessa kuivuminen tapahtuu pääasiassa kosteuden haihtuessa materiaalin pin-

nalta. Ensimmäisessä vaiheessa kuivuminen on nopeaa kapillaarivoiminen siirtäessä kosteutta 

materiaalin sisältä pintaa kohti, jolloin materiaalin pinta pysyy jatkuvasti märkänä. (Björkholtz 1990, 

40.) Kuivumisnopeutta rajoittavana tekijänä on lähinnä materiaalin pinnan haihdutuskyky (Kosteus. 

2004, 41). 

 

Kuivumisen toinen vaihe alkaa, kun materiaalin kosteuspitoisuus alenee kriittisen kosteuden wcrit 

(kg/m3) tasolle ja sen alle. Toisessa vaiheessa materiaalin kuivumisnopeus alenee jatkuvasti kos-

teuspitoisuuden pienentyessä. Kuivumisnopeuden hidastuminen johtuu kostean rintaman siirtymi-

sestä syvemmälle materiaalin sisälle, jolloin kosteuden täytyy kulkea pintaa kohti yhä pidemmän 
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matkan takaa. Hygroskooppisella alueella (RH 0…98 %) tapahtuvassa kuivumisessa kosteus siir-

tyy materiaalin sisällä pääasiassa diffuusion (luku 2.3.1) avulla, jolloin pidempi siirtymismatka kas-

vattaa vesihöyrynvastusta (luku 2.2.4) ja prosessi hidastuu. Varsinainen kuivuminen tapahtuu en-

simmäisen vaiheen tavoin kosteuden haihtuessa materiaalin pinnalta. (Kosteus. 2004, 40; Björk-

holtz 1990, 40.) 

 

Kolmannen vaiheen kuivumisessa materiaalissa on jäljellä ainoastaan muutaman molekyylikerrok-

sen paksuinen kemiallisesti sitoutunut vesi. Kemiallisesti sitoutuneen veden saa poistettua materi-

aalista ainoastaan lämpökäsittelyllä. (Kosteus. 2004, 42.) 

 

Nopeutta, jolla materiaali saavuttaa sorptiokäyrän mukaisen tasapainokosteuden, joko kuivuessa 

tai kastuessa, kutsutaan kosteusdiffusiviteetiksi Dw (m2/s). Kosteusdiffusiviteetilla voidaan kuvata 

materiaalin kosteuspitoisuuden muutosnopeutta sekä hygroskooppisella että kapillaarisella alu-

eella. Suurempi kosteusdiffusiviteetin arvo merkitsee nopeampaa muutosta materiaalin kosteuspi-

toisuudessa ympäristön olosuhteiden muuttuessa. Materiaalin kosteusdiffusiviteetti voidaan laskea 

kaavalla 11. (Vinha – Valovirta – Korpi – Mikkilä – Käkelä 2005a, 92; Hagentoft 2001, 293.) 

 

𝐷𝑤 =
𝛿𝑣 ∙ 𝑣𝑘
𝜕𝑤
𝜕𝜑

 
KAAVA 11 

 

Dw = kosteusdiffusiviteetti (m2/s) 

vk = kyllästyskosteus (kg/m3) 

δv = materiaalin vesihöyrynläpäisevyys (m2/s) (luku 2.2.4) 

ϕ = ilman suhteellinen kosteus desimaalimuodossa (-) 

  ∂w/∂ϕ = tasapainokosteuskäyrän derivaatta 

 

2.2.3 Kosteuskapasiteetti 

Materiaalin kosteuskapasiteetilla tarkoitetaan sen kykyä sitoa kosteutta itseensä ja luovuttaa sitä. 

Esimerkiksi monet hygroskooppiset materiaalit, kuten puupohjaiset rakennustarvikkeet, sitovat ja 

luovuttavat tehokkaasti suuria määriä kosteutta, eli niillä on suuri kosteuskapasiteetti. (Siikanen 

2014, 79.) 
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Materiaalin suurella kosteuskapasiteetilla ja hygroskooppisuudella on merkitystä kosteusteknisen 

toimivuuden kannalta. Tämä korostuu etenkin kosteusongelmille alttiissa puurakenteissa. Puupoh-

jaisten materiaalien suuri kosteuskapasiteetti lisää rakenteen vikasietoisuutta ja vähentää kosteus-

vaurioriskiä tasaamalla rakenteeseen kertyvän kosteuden määrää tilapäisissä, normaalia suurem-

missa kosteusrasitustilanteissa. Olosuhteiden normalisoituessa suuren kosteuskapasiteetin omaa-

vat hygroskooppiset materiaalit kuivuvat tehokkaasti luovuttamalla ylimääräisen kosteuden raken-

nusta ympäröivään ulko- tai sisäilmaan. (Siikanen 2014, 79.) 

 

Nykyaikaisissa rakennuksissa rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja vikasietoisuutta ei kuiten-

kaan koskaan tule jättää ainoastaan hygroskooppisuuden tai suuren kosteuskapasiteetin varaan. 

Rakenteet on aina suojattava eri lähteistä peräisin olevia kosteusrasituksia vastaan sekä toteutet-

tava riittävän ilma- ja vesihöyrytiiviiksi, jotta haitalliset ilmavirtaukset ja kosteuden siirtyminen ra-

kenteisiin saadaan katkaistua. Rakennusten toteuttaminen ilma- ja vesihöyrytiiviiksi sekä tehok-

kaasti kosteusrasituksilta suojatuiksi ei estä hyödyntämästä materiaalien hygroskooppisuutta ja 

kosteuskapasiteettia rakenteen vikasietoisuuden parantamisessa. (Vinha ym. 2013, 168, 171.) 

 

2.2.4 Vesihöyrynläpäisevyys ja vesihöyrynvastus 

Huokoiset materiaalit, kuten monet rakennuseristeet, päästävät vesihöyryn lävitseen huomattavasti 

helpommin verrattuna tiiviisiin materiaaleihin, kuten muovikalvoihin. Tätä ominaisuutta kuvataan 

materiaalin vesihöyrynläpäisevyydellä δν (m2/s) tai δρ (kg/(msPa)). Vesihöyrynläpäisevyys ilmoittaa 

yksiaineisen materiaalikerroksen läpi aikayksikössä kulkevan vesihöyryn määrän, kun vesihöyrypi-

toisuuksien ero (vesihöyrynläpäisevyys δν) tai vesihöyryn osapaineiden ero (vesihöyrynläpäisevyys 

δρ) materiaalikerroksen eri puolilla on yksikön suuruinen. (Siikanen 2014, 72–73; Vinha ym. 2013, 

23.) Vesihöyrypitoisuuden ja vesihöyryn osapaineen avulla määritettyjen vesihöyrynläpäisevyyk-

sien välillä vallitsee kaavan 12 mukainen yhteys (Kosteus. 2004, 27–28).  
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𝛿𝑣 =
𝑅 ∙ 𝑇

𝑀𝑤
𝛿𝑝   KAAVA 12 

 

δν = vesihöyrynläpäisevyys vesihöyrypitoisuuserojen suhteen (m2/s) 

R = yleinen kaasuvakio, 8314,3 J/(kmolK) 

T =  lämpötila (K) 

Mw = veden molekyylipaino, 0,018 kg/mol 

δρ = vesihöyrynläpäisevyys vesihöyryn osapaine-erojen suhteen (kg/(msPa)) 

 

Materiaalikohtainen vesihöyrynläpäisevyys voidaan määritellä standardissa SFS-EN ISO 12572 

(2016) esitetyllä kuppikoemenetelmällä. Kuppikokeella määritetty vesihöyrynläpäisevyys huomioi 

hygroskooppisella alueella tapahtuvan diffuusiolla siirtyvän kosteuden sekä kapillaarisella alueella 

tapahtuvan nestemäisen veden siirtymisen vaikutukset materiaalin vesihöyrynläpäisevyyteen. Kup-

pikokeella määritettävä vesihöyrynläpäisevyys ei ole vakio, vaan se vaihtelee testikappaleeseen 

vaikuttavien lämpötila- ja kosteusolosuhteiden funktiona. Pääsääntöisesti kostea materiaali pääs-

tää vesihöyryn lävitseen helpommin kuin sama materiaali kuivana. (Siikanen 2014, 72–73; Mäkitalo 

2012, 35–36.) 

 

Wufi 2D:ssä vesihöyrynläpäisevyys annetaan vesihöyrynvastuskertoimena μ (-) (Details: Basic 

material data. 2009). Vesihöyrynvastuskerroin voidaan määritellä ilman vesihöyrynläpäisevyyden 

ja materiaalin vesihöyrynläpäisevyyden suhdelukuna kaavalla 13 (Künzel 1995, 15; SFS-EN ISO 

12572. 2016, 15). 

 

𝜇 =
𝛿𝑎𝑖𝑟
𝛿𝑣

   KAAVA 13 

 

μ = vesihöyrynvastuskerroin (-) 

δair = ilman vesihöyrynläpäisevyys (kg/(msPa)) 

  δair = 2,0 ∙ 10-7 ∙ T0,81 / PL 

  PL = ympäröivä ilmanpaine (Pa) 

δν = vesihöyrynläpäisevyys vesihöyrypitoisuuserojen suhteen (m2/s) 
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Materiaalin vesihöyrynvastus voidaan ilmaista myös sitä vastaavan, paikallaan pysyvän ilmaker-

roksen paksuutena sd (m) (kaava 14). Toisin sanoen sd-arvo kertoo, kuinka paksu paikallaan py-

syvä ilmakerros vaadittaisiin, jotta sen vesihöyrynvastus vastaisi materiaalin vesihöyrynvastusta. 

(SFS-EN ISO 12572. 2016, 16.) Esimerkiksi Wufi 2D:ssä sd -arvoa käytetään kuvaamaan raken-

nemallin sisä- ja ulkopinnan ohuiden pinnoitteiden, kuten maalin tai tapetin, vesihöyrynvastusar-

voa, mikäli ne halutaan huomioida tarkasteltavassa rakennemallissa (Dialog: Surface coefficients. 

2008). 

 

𝑠𝑑 = 𝜇 ∙ 𝑑   KAAVA 14 

 

sd = vesihöyrynvastus (m) 

μ = vesihöyrynvastuskerroin (-) 

d = materiaalikerroksen paksuus (m) 

 

Toinen materiaalin vesihöyrynläpäisevyyttä kuvaava suure on vesihöyrynvastus Zν (s/m) tai Zρ 

(m2sPa/kg), jonka voidaan ajatella olevan käänteinen suure vesihöyrynläpäisevyydelle δ. Vesi-

höyrynvastus kuvaa kosteusvirran tiheyden suhdetta materiaalikerroksen eri puolilla vallitsevaan 

vesihöyrypitoisuuseroon (vesihöyrynvastus Zν) tai vesihöyryn osapaine-eroon (vesihöyrynvastus 

Zρ). (Siikanen 2014, 73; Vinha ym. 2013, 23.) Vesihöyrynvastusta käytetään etenkin ohuiden kal-

vojen vesihöyrynläpäisevyyden määrittämisessä. Kalvomaisten materiaalien paksuutta on haas-

tava mitata riittävän tarkasti kuppikoemenetelmää käytettäessä, jolloin materiaalin paksuudesta 

riippumaton vesihöyrynvastusarvo on käyttökelpoinen. Materiaalikerroksen vesihöyrynvastus voi-

daan laskea kaavalla 15. (Vinha ym. 2005a, 64–65, 73–74.) 

 

𝑍𝑣 =
1

𝑊𝑣
 , 𝑍𝑝 =

1

𝑊𝑝
 KAAVA 15 

 

Zν = vesihöyrynvastus vesihöyrypitoisuuserojen mukaan (s/m) 

Wv = vesihöyrynläpäisykerroin (m/s) 

  Wv(Δv) = ∂g / ∂(∆v) 

  g = kosteusvirran tiheys kuppikoemenetelmällä mitattuna (kg/(m2s)) 

Zρ = vesihöyrynvastus vesihöyryn osapaine-erojen mukaan (m2sPa/kg) 

Wp
 = vesihöyrynläpäisykerroin (kg/(m2sPa)) 

  Wp = Wv / (R / Mv) ∙ (273,15 + t) 
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Vesihöyrynläpäisevyyden, vesihöyrynvastuksen ja materiaalikerroksen paksuuden välillä vallitsee 

kaavan 16 mukainen yhteys (Vinha ym. 2005a, 73; Kosteus. 2004, 28). 

 

𝛿𝑣 = 𝑊𝑣 ∙ 𝑑 =
𝑑

𝑍𝑣
 , 𝛿𝑝 = 𝑊𝑝 ∙ 𝑑 =

𝑑

𝑍𝑝
 KAAVA 16 

 

δν = vesihöyrynläpäisevyys vesihöyrypitoisuuserojen mukaan (m2/s) 

Wv = vesihöyrynläpäisykerroin (m/s) (kaava 15) 

d = materiaalikerroksen paksuus (m) 

Zν = vesihöyrynvastus vesihöyrypitoisuuserojen mukaan (s/m) 

δρ = vesihöyrynläpäisevyys vesihöyryn osapaine-erojen mukaan (kg/(msPa)) 

Wp
 = vesihöyrynläpäisykerroin (kg/(m2sPa)) (kaava 15) 

Zρ = vesihöyrynvastus vesihöyryn osapaine-erojen mukaan (m2sPa/kg) 

 

2.3 Ulkoseinärakenteiden kosteuslähteet ja kosteuden siirtymismuodot 

Kosteus voi päätyä rakenteisiin monella eri tavalla, rakennuksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

Pääasialliset rakennuksen ja rakenteiden kosteuslähteet voidaan karkeasti jaotella sisäisiin ja ul-

koisiin kosteuslähteisiin (kuva 6). Rakenteiden kosteuslähteiden hallinta tulee huomioida tapaus-

kohtaisesti suunnittelu-, rakennus- sekä ylläpito- ja käyttövaiheissa, jotta rakennus säilyy teknisesti 

toimivana sekä käyttäjille turvallisena ja terveellisenä koko suunnitellun elinkaarensa ajan. (RIL 

250-2011. 2011, 63.) 
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KUVA 6. Rakennuksen kosteuslähteet (Leivo 1998, 21) 

 

Kuten kuvasta 6 voidaan nähdä, kosteuslähteitä löytyy kaikkialta rakennuksen ympäristöstä ja si-

sältä. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan ulkoseinärakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja ho-

mehtumista, jolloin osa kosteuslähteistä voidaan tässä yhteydessä jättää huomioimatta, vaikka ne 

edelleen kokonaisuutta tarkasteltaessa vaikuttavatkin rakennuksen toimintaan. 

 

Kuvan 6 mukaisesti ulkoseinärakenteiden kannalta merkittävimpiä kosteuslähteitä ovat sisäilman 

kosteus (luku 6.2.4), ulkoilmaston olosuhteet (luku 6.2.3), rakennuskosteus (luku 6.2.2) sekä ra-

kenteiden sisälle tiivistyvä kosteus. Ulkoseinärakenteissa tapahtuvaan kosteusliikkeeseen vaikut-

taa lisäksi auringon lämpösäteily (luku 3.2) ja rakenteiden tuulettuminen (luku 3.4). Ulkoseinära-

kenteille kosteusriskejä aiheuttavat myös putkivuodot ja laiterikot. Tässä opinnäytetyössä vesiva-

hinkotilanteiden aiheuttamia ylimääräisiä kosteusrasituksia ei ole otettu huomioon.  
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Kaasumaisessa muodossa oleva vesihöyrykosteus voi siirtyä rakenteissa diffuusio- tai konvektio-

virtauksen avulla. Nestemäisessä muodossa oleva vesi voi liikkua alaspäin painovoiman vaikutuk-

sesta. Tuulenpaine voi siirtää nestemäistä vettä jopa ylöspäin, mikä tulee huomioida esimerkiksi 

ulkoseinärakenteissa olevien saumojen suunnittelussa. Lisäksi vesi voi siirtyä kapillaarisesti imey-

tymällä materiaalin ohuisiin huokosiin. Kiinteässä muodossa oleva kosteus voi siirtyä lumena tai 

jäänä joko painovoiman vaikutussuunnassa tai tuulen mukana eri suunnissa. Kosteuden siirtymi-

nen on samanaikaisesti mahdollista sekä kaasumaisessa- että nestemäisessä muodossa. (Siika-

nen 2014, 68-70.) Ulkoseinärakenteiden kannalta merkittävimmät kosteuden siirtymismuodot on 

esitetty luvuissa 2.3.1–2.3.4. 

 

2.3.1 Vesihöyryn diffuusio 

Kaasujen osapainelain mukaisesti kahden kaasuseoksen paine-erot pyrkivät tasoittumaan kaasu-

molekyylien siirtyessä korkeammasta pitoisuudesta matalampaan. Osapainelain mukaisesti tapah-

tuvaa, ilmaan sitoutuneiden vesihöyrymolekyylien liikettä kutsutaan vesihöyryn diffuusioksi. Kah-

den kaasuseoksen välissä olevat ainekerrokset, esimerkiksi sisä- ja ulkoilman välillä olevat ulko-

seinärakenteet, pyrkivät vastustamaan diffuusiovirtausta rakenteessa olevien materiaalien vesi-

höyrynvastusten mukaisesti. Rakenteen läpi tapahtuva diffuusio on mahdollista, mikäli sen kaikki 

ainekerrokset läpäisevät ainakin jonkin verran vesihöyryä. (Siikanen 2014, 70-71; Kosteus. 2004, 

27.) 

 

Ainekerroksen läpi diffuusiolla siirtyvän kosteuden määrä gv (kg/m2s) kahden kaasuseoksen välillä 

voidaan ilmoittaa Fickin lain mukaisesti kaavalla 17 käyttämällä diffuusiovirtauksen aikaansaavana 

voimana joko vesihöyrykosteuden pitoisuuseroja tai vesihöyryn osapaineen eroja (Björkhlotz 1997, 

55; Kosteus. 2004, 27).  
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𝑔𝑣 = −𝛿𝑣
𝜕𝑣

𝜕x
 , 𝑔𝑣 = −𝛿𝑝

𝜕𝑝

𝜕x
 KAAVA 17 

 

gv = diffuusiolla siirtyvän kosteuden määrä (kg/m2s) 

δv = vesihöyrynläpäisevyys vesihöyrypitoisuuseron suhteen (m2/s) 

δp = vesihöyrynläpäisevyys vesihöyryn osapaine-erojen suhteen (kg/(msPa)) 

∂v = vesihöyrypitoisuuksien ero kaasuseosten välillä (kg/m3) 

∂p = vesihöyryn osapaineiden ero kaasuseosten välillä (Pa) 

∂x = diffuusiovirtauksen siirtymämatka kaasuseosten välillä (m) 

 

Tavallisesti kosteus siirtyy diffuusiolla lämpimästä ilmasta kylmempään, koska lämpimän ilman ab-

soluuttinen vesihöyrypitoisuus ja vesihöyryn osapaine ovat kylmää ilmaa suurempia. Suomessa 

suurimman osan vuodesta diffuusion suunta on näin ollen sisäilmasta ulkoilmaan, jolloin sisäilman 

kosteus pyrkii siirtymään rakennuksen ulkovaipparakenteiden läpi ulkoilmaan. Etenkin kesällä tai 

syksyllä ulkoilman ollessa lämmintä ja sateen vuoksi kosteaa, voi diffuusiota tapahtua myös ulkoil-

masta rakenteen sisäosia kohti. Diffuusio on mahdollista myös kylmästä lämpimään suuntaan, 

mutta rakennustekniikan tarkasteluissa tällainen tilanne on kuitenkin käytännössä harvinainen. (Sii-

kanen 2014, 71.) 

 

2.3.2 Vesihöyryn konvektio 

Ilmaan sitoutunut vesihöyry voi siirtyä ilman virtauksen mukana, jolloin puhutaan vesihöyryn kon-

vektiosta tai kosteuskonvektiosta. Diffuusion tavoin myös konvektiossa liike perustuu paine-erojen 

tasoittumiseen. Kaasuseoksen (ilman) paine-erot pyrkivät tasoittumaan kokonaispaine-eron vaiku-

tuksesta suuremmasta paineesta matalamman paineen suuntaan. Koska lämpimän ilman koko-

naispaine on yleensä viileää ilmaa suurempi, myös konvektiovirtauksen suunta on tavallisesti sisä-

tilasta ulkoilmaan. (Siikanen 2014, 71-72.) 

 

Konvektio voi olla luonnollista tai pakotettua. Rakennuksissa pakotettua konvektiovirtausta voi ta-

pahtua ulkovaipparakenteissa olevien ilmavuotoreikien kautta sisä- ja ulkoilman kokonaispaine-

erojen pyrkiessä tasoittumaan tai esimerkiksi koneellisen ilmanvaihdon tai tuulenpaineen siirtäessä 

ilmaa. Luonnollista konvektiota voi tapahtua huokoisessa lämmöneristekerroksessa seinäraken-

teen sisällä. Ilma voi liikkua rakenteen sisällä tarvitsematta ulkoista siirtävää voimaa rakenteen ylä- 
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ja alapinnan välillä vallitsevista lämpötilaeroista syntyvien luonnollisten tiheyserojen vuoksi. Raken-

teessa olevan ilmavuotoreitin kautta konvektiolla siirtyvä vesihöyrykosteuden määrä voidaan las-

kea kaavalla 18, mikäli vuotokohdan kautta virtaava ilmamäärä tunnetaan eikä kosteutta tiivisty 

rakenteeseen. (Kosteus. 2004, 31; Siikanen 2014, 71-72.) 

 

𝑔𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝑄(𝑣𝑒 − 𝑣𝑖) KAAVA 18 

 

gconv = konvektiolla siirtyvän kosteuden määrä (kg/s)) 

Q = vuotokohdan kautta virtaava ilmamäärä (m3/s) 

ve = vuotokohdan ulosvirtausilman vesihöyrypitoisuus (kg/m3)  

vi = vuotokohdan sisäänvirtausilman vesihöyrypitoisuus (kg/m3) 

 

Huokoisen materiaalikerroksen läpi tapahtuvan ilmavirtauksen määrä Q (m3/s) voidaan laskea kaa-

valla 19. Kaavassa ilmavirtauksen oletetaan olevan laminaarista, eli tasaista ja pyörteetöntä, mikä 

toteutuu tavallisesti materiaalin läpi tapahtuvassa ilmavirtauksessa. (Hagentoft 2001, 78; Kosteus. 

2004, 31.) 

 

𝑄 =
𝐵0∆𝑝

𝜂𝑑
∙ 𝐴 KAAVA 19 

 

Q = huokoisen materiaalikerroksen läpi kulkevan ilmavirtauksen määrä (m3/s) 

B0 = materiaalin ilmaläpäisevyys (m2) 

∆p = materiaalin eri puolilla vallitseva ilmanpaine-ero (Pa) 

η = ilman dynaaminen viskositeetti, (17,1+0,0049 ∙ t) ∙ 10-6 Ns/m2 

d = materiaalikerroksen paksuus (m) 

A = virtauspinta-ala (m2) 

 

Rakenteessa olevien rakojen läpi tapahtuva virtaus voi olla huomattavan voimakasta tai no-

peudeltaan vaihtelevaa, jolloin laminaarinen virtaus muuttuu helposti epäsymmetriseksi ja turbu-

lenttiseksi, eli pyörteiseksi. Mikäli rakenteessa olevan raon läpi tapahtuva ilmavirtaus säilyy lami-

naarisena, raon kautta tapahtuva ilmavirtaus Q voidaan määrittää kaavasta 20. (Kosteus. 2004, 

31.) 
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𝑄 =
𝑏3𝐿∆𝑝

12𝜂𝑑
 KAAVA 20 

 

Q = raon kautta tapahtuva ilmavirtaus (m3/s) 

b = raon leveys (m) 

L = raon pituus (m) 

∆p = materiaalin eri puolilla vallitseva ilmanpaine-ero (Pa) 

η = ilman dynaaminen viskositeetti, (17,1+0,0049 ∙ t) ∙ 10-6 Ns/m2 

d = materiaalikerroksen paksuus (m) 

 

Rakenteissa olevien ilmavuotorakojen kautta tapahtuva konvektiovirtaus voi olla voimakasta eten-

kin talvikaudella, jolloin sisä- ja ulkoilman lämpötila- ja paine-erot ovat suuria. Ilmavuotojen kautta 

voi konvektiovirtauksen mukana siirtyä rakenteiden sisälle diffuusioon verrattuna huomattavia mää-

riä kosteutta, minkä vuoksi rakenteissa olevat pienetkin halkeamat tai reiät voivat heikentää raken-

teiden kosteusteknistä toimintaa merkittävästi. (Siikanen 2014, 72.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettävä Wufi 2D -ohjelma ei ota lämmön- ja kosteudensiirron lasken-

nassa huomioon rakenteissa tapahtuvaa konvektiovirtausta. Tarkasteltavat rakenteet oletetaan 

kuitenkin ehjiksi ja ilmatiiviiksi, jolloin konvektiovirtauksen puuttumisella ei ole merkitystä laskennan 

lopputuloksen kannalta. (2D: Wufi 2D. 2008.) 

 

2.3.3 Veden kapillaarinen siirtyminen 

Veden tai kostean materiaalin kanssa kosketuksissa olevaan huokoiseen aineeseen voi siirtyä 

vettä kapillaarisesti. Kapillaari-ilmiötä voi kuvailla ikään kuin materiaalin taipumuksena imeä vettä 

itseensä. Veden kapillaarinen siirtyminen on seurausta vesimolekyylien ja materiaalin ilmahuokos-

ten seinämien välisistä vetovoimista, veden pintajännityksestä σ (N/m) sekä ilmahuokosissa vai-

kuttavasta huokosalipaineesta pc (Pa). (Siikanen 2014, 68; Kosteus. 2004, 22; Hagentoft 2001, 

99.) 
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Materiaalin huokosten voidaan ajatella olevan hyvin ohuita putkia. Paine-ero saa aikaan veden 

pinnan kaareutumisen ylöspäin putken (huokosen) seinämää vasten, jolloin pintajännityksen pys-

tykomponentti alkaa nostaa vettä ylös putkea (huokosta) pitkin (kuva 7). Tätä vettä liikuttavaa voi-

maa kutsutaan kapillaarivoimaksi. Mitä ohuempia materiaalin huokoset ovat, sitä suurempi on nii-

den huokosalipaine ja sitä korkeammalle vesi kykenee materiaalin huokosissa nousemaan. (Siika-

nen 2014, 68; Kosteus. 2004, 22–24.) 

 

 

KUVA 7. Nestettä sisältävään astiaan sijoitetussa, kapillaarihuokosta kuvaavassa, putkessa vai-

kuttavat voimat (Kosteus. 2004, 23) 

 

Pintajännityksen σ (N/m) suuntainen voimasuure F (N), voidaan laskea kaavalla 21 (Kosteus. 2004, 

23). 

 

𝐹 = 𝜎2𝜋𝑟 KAAVA 21 

 

F = pintajännityksen suuntainen voimasuure (N) 

σ = pintajännitys (N/m) 

r = kapillaarihuokosen säde (m) 

 

Kaavan 21 perusteella kapillaarihuokosessa vaikuttavan pintajännityksen pystykomponentin ja 

huokosessa olevan vesipatsaan hydrostaattisen paineen välinen tasapainoyhtälö voidaan kirjoittaa 

kaavassa 22 esitettyyn muotoon (Kosteus. 2004, 23). 
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𝜎2𝜋𝑟 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜃 − 𝜋𝑟2ℎ𝜌𝑔 = 0 KAAVA 22 

 

σ = pintajännitys (N/m) 

r = kapillaarihuokosen säde (m) 

θ = pintajännityksen ja huokosseinämän välinen kontaktikulma (°) 

h = kapillaarihuokosessa olevan vesipatsaan korkeus (m) 

ρ = veden tiheys, 1 000 kg/m3 

g = putoamiskiihtyvyys, 9,81 m/s2 

 

Kun kapillaarihuokosessa siirtyvä neste on vettä, voidaan kontaktikulman olettaa olevan 0 °. Tällöin 

cosθ = 1, jolloin kaavassa 22 esitetty tasapainoyhtälö voidaan kirjoittaa kapillaarisen 

nousukorkeuden suhteen kaavan 23 mukaisesti. (Hagentoft 2001, 99.) 

 

ℎ =
2𝜎

𝜌𝑔𝑟
 KAAVA 23 

 

h = kapillaarihuokosessa olevan vesipatsaan korkeus (m) 

σ = pintajännitys (N/m) 

ρ = veden tiheys, 1 000 kg/m3 

g = putoamiskiihtyvyys, 9,81 m/s2 

r = kapillaarihuokosen säde (m) 

 

Huokosalipaineella tarkoitetaan materiaalin huokosessa olevan veden rajapinnan eri puolilla val-

litsevaa paine-eroa. Kapillaarihuokosessa vaikuttava huokosalipaine voidaan laskea kaavalla 24, 

kun kapillaarihuokosessa siirtyvä neste on vettä. (Hagentoft 2001, 99.) 

 

𝑝𝑐 = ℎ𝜌𝑔 =
2𝜎

𝑟
 KAAVA 24 

 

pc = huokosalipaine (Pa) 

h = kapillaarihuokosessa olevan vesipatsaan korkeus (m) 

ρ = veden tiheys, 1 000 kg/m3 

g = putoamiskiihtyvyys, 9,81 m/s2 

σ = pintajännitys (N/m) 
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r = kapillaarihuokosen säde (m) 

 

Pintajännitys σ on lämpötilasta riippuvainen. Veden pintajännitys 20 °C:een lämpötilassa on noin 

0,073 N/m. Kapillaarisen veden siirtymisnopeus materiaalin huokosissa on riippuvainen materiaalin 

koostumuksesta, huokosalipaineen suuruudesta sekä kapillaarivirtausta vastustavista kitkavoi-

mista. Materiaalille ominainen kapillaarinen vedenimunopeus gcap
 (kg/m2s) voidaan laskea kaavalla 

25. (Hagentoft 2001, 99, 101; Kosteus. 2004, 22–24.) 

 

𝑔𝑐𝑎𝑝 =
𝐴

2 ∙ √𝑡
 KAAVA 25 

 

gcap = kapillaarinen vedenimunopeus (kg/m2s) 

A = materiaalikohtainen kapillariteettikerroin eli veden imeytymiskerroin 

  (kg/(m2s0,5)), materiaalikokeilla mitattava arvo 

t = aika (s) 

 

Kapillaarisesti imeytyneen vesirintaman tunkeutumissyvyys x (m) ajassa t (s) materiaalin pinnasta 

mitattuna voidaan määritellä kaavalla 26 (Hagentoft 2001, 101). 

 

𝑥 = 𝐵 ∙ √𝑡  KAAVA 26 

 

x = kapillaarisesti imeytyneen vesirintaman tunkeutumissyvyys (m) 

B = veden tunkeutumiskerroin (m/s0,5), materiaalikokeilla mitattava arvo 

t = aika (s) 

 

Kapillaarivirtausta vastustavat voimat kasvavat virtausmatkan kasvaessa. Lopulta vettä siirtävät 

kapillaarivoimat eivät enää kykene voittamaan virtausta vastustavia voimia ja kapillaarinen veden 

liike pysähtyy. Tällöin puhutaan materiaalille ominaisesta kapillaarisesta nousukorkeudesta. Ra-

kenteissa kapillaarisen veden nousukorkeutta rajoittaa myös pintojen kautta jatkuvasti haihtuva 

kosteus, jolloin etenkin ohuissa materiaalikerroksissa kapillaarinen nousukorkeus jää materiaalille 

ominaista suurinta mahdollista nousukorkeutta pienemmäksi. (Kosteus. 2004, 22–24.) 
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Kapillaarinen veden siirtyminen materiaalissa voi pysähtyä myös, mikäli materiaali saavuttaa 

sorptiokäyrän mukaisen tasapainokosteuden w (kg/m3) tai kapillaarisen kyllästyskosteuspitoisuu-

den wcap (kg/m3) (luku 2.2.2). Tasapainokosteuden saavuttamisen ja kapillaarisen veden siirtymi-

sen nopeutta materiaalissa kuvataan kosteusdiffusiviteetilla Dw (m2/s) (luku 2.2.2). 

 

Vedestä, maaperästä tai toisesta materiaalista siirtyvän kosteuden lisäksi kapillaarivirtausta voi ta-

pahtua materiaalikappaleen sisällä suuremmista huokosista pienempiin huokosiin. Kapillaarivirtaus 

kuvataan usein ylöspäin tapahtuvana veden liikkeenä, mutta virtausta tapahtuu riippumatta mate-

riaalin kapillaarihuokosten suunnasta. Vaakasuuntaan tai alaspäin siirtyvässä kapillaarisessa vir-

tauksessa veden liikkeeseen vaikuttaa huokosalipaineen lisäksi esimerkiksi maan vetovoima tai 

tuulen paine, jotka tehostavat veden siirtymistä materiaalissa. (Kosteus. 2004, 24.) 

 

Hygroskooppisen ja kapillaarisen kosteuden siirtymisen huomioivan kosteusdiffusiviteetin Dw si-

jasta Wufi 2D -ohjelmassa materiaaleille määritellään pelkkää kapillaarisen veden imeytymisno-

peutta kuvaava kosteusdiffusiviteetti Dws (m2/s), joka voidaan laskea kaavalla 27 (Hagentoft 2001, 

299; Mäkitalo 2012, 40). 

 

𝐷𝑤𝑠 = 𝐷𝑤 −
𝛿𝑣
0 ∙ 𝑣𝑘
𝜉𝜑

 KAAVA 27 

 

Dws = kapillaarisen veden imeytymisnopeuden kosteusdiffusiviteetti (m2/s) 

Dw = kosteusdiffusiviteetti (m2/s) (luku 2.2.2) 

δv = materiaalin vesihöyrynläpäisevyys (m2/s) (luku 2.2.4) 

δv
0 = materiaalin vesihöyrynläpäisevyys määritettynä alle 50 % suhteellisessa 

  kosteudessa (m2/s) (luku 2.2.4) 

ξϕ = materiaalin tasapainkosteus hygroskooppisella alueella (kg/m3) 

 

Wufi 2D:ssä käytettävällä likiarvokaavalla (kaava 28) voidaan suhteellisen tarkasti arvioida materi-

aalille ominaista kapillaarisen imunopeuden arvoa, mikäli tarkkoja mitattuja materiaaliarvoja ei ole 

saatavilla, eikä kaavaa 27 voida hyödyntää (Künzel 1995, 25). 
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𝐷𝑤𝑠(𝑤) = 3,8 ∙ (
𝐴
𝑤𝑘⁄ )

2
∙ 1 000

𝑤
𝑤𝑘⁄  KAAVA 28 

 

Dws = kapillaarisen veden imeytymisnopeuden kosteusdiffusiviteetti (m2/s) 

A = materiaalikohtainen kapillariteettikerroin eli veden imeytymiskerroin 

  (kg/(m2s0,5)), materiaalikokeilla mitattava arvo 

wk = kyllästyskosteuspitoisuus (kg/m3) 

w = kosteuspitoisuus (kg/m3) 

 

Materiaalin kapillaarisia ominaisuuksia Wufi 2D:ssä kuvataan lisäksi kosteuden uudelleen jakautu-

misen kertoimella Dww (m2/s). Uudelleen jakautumiskerroin kuvaa kosteuden jakautumista materi-

aalin sisällä sen jälkeen, kun kapillaarinen veden siirtyminen materiaalin sisälle on loppunut. Kos-

teuden uudelleen jakautumisen määrittämiseksi ei ole käytettävissä luotettavaa laskennallista me-

netelmää. Se on kuitenkin tärkeä osa kosteudensiirron mallintamista etenkin rakenteissa, joiden 

kosteustekniseen toimintaan kapillaarisella veden siirtymisellä on vaikutusta. (Künzel 1995, 25.) 

 

Künzel (1995, 25) esittää uudelleen jakautumisen kertoimena käytettäväksi kymmenesosaa kapil-

laarisen vedenimunopeuden Dws arvosta. Myös Mäkitalon (2012) puurakenteiden kosteusteknistä 

toimintaa tutkivassa diplomityössä on uudelleen jakautumisen kerroin valittu tällä periaatteella. 

Tässä opinnäytetyössä hyödynnetään aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä arvoja sekä kapil-

laariselle vedenimunopeuden kertoimelle että veden uudelleen jakautumisen kertoimelle (liite 1). 

 

2.3.4 Viistosade 

Yksi tavallisimmista ulkoisista rakennuksen kosteuslähteistä on sadevesi. Suomessa sade voi olla 

tyypiltään pystysadetta tai viistosadetta. Pystysade kastelee vaakasuuntaisia sekä kaltevia pintoja, 

mutta myös räystäättömien rakennusten pystysuuntaisia ulkoseinärakenteita. Viistosade on sa-

detta, johon liittyy voimakasta tuulta. Tuulenpaineen vaikutuksesta viistosade pääsee kastelemaan 

myös räystäillä suojattuja rakenteita. Viistosade on merkittävä rakennuksen ulkovaipan kosteusra-

situstekijä sekä kosteusvaurioiden lähde. (Siikanen 2014, 66–67.) 
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Wufi 2D -ohjelmassa sateen vaikutus ulkovaipparakenteille huomioidaan ohjelmaan syötettävien 

rakennusfysikaalisten testivuosien sisältämän sateen määrän perusteella. Wufi 2D määrittelee pys-

tysuoralle seinäpinnalle vaikuttavan viistosadekuorman ohjelmaan syötettävän ilmastotiedoston si-

sältämän tuuli- ja sadehavaintotietojen perusteella kaavalla 29. (Künzel 1995, 32; Details: Climate. 

2012.) 

 

𝑅𝑠 = 𝑟𝑠 ∙ 𝑣 ∙ 𝑅𝑁 KAAVA 29 

 

Rs = viistosadekuorma (kg/m2s) 

rs = viistosadekerroin (s/m) 

v = ulkoseinää vasten kohtisuoran tuulen nopeus ilmastotiedostosta (m/s) 

RN = normaali sadekuorma vaakapinnalle ilmastotiedostosta (kg/m2s) 

 

Tarkkojen laskentatulosten saamiseksi viistosadekerroin rs tulisi mitata aina tapauskohtaisesti ra-

kennuspaikalla. Usein tiettyyn paikkaan sidottujen mittausten suorittaminen ei kuitenkaan ole 

mahdollista tai mielekästä, esimerkiksi tarkasteltaessa rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ylei-

sellä tasolla. Yleisiä tapauksia varten viistosadekertoimen arvo voidaan Wufissa valita esiasete-

tuista, tarkasteltavan rakennuksen korkeudesta riippuvaisista arvoista. Esiasetetut arvot on esi-

tetty taulukossa 2. (Künzel 1995, 32; Wufi 2D. 2019.) 

 

 

TAULUKKO 2. Viistosadekertoimen rs arvoja (Wufi 2D. 2019) 

 

Tarkasteltavan rakennuksen korkeus rs (s/m) 

Matala rakennus ≤ 10 m 0,07 

Korkean rakennuksen alaosa ≤ 10 m 0,05 

Korkean rakennuksen keskiosa 10–20 m 0,1 

Korkean rakennuksen yläosa > 20 m 0,2 

 

Tässä opinnäytetyössä tuulenpaineen aiheuttaman viistosateen voimakkuus määritettiin lasken-

nassa käytettävien rakennusfysikaalisten testivuosien (luku 6.2.3) sisältämän sademäärätiedon 

sekä tuulen suunnan ja nopeuden perusteella. Rakenteen ulkopintaan kohdistuvan viistosateen 

voimakkuuden kertoimena rs käytettiin matalien rakennusten ulkoseinille laskennallisissa tarkaste-
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luissa tavanomaista arvoa 0,07 s/m. Etenkin nurkka-alueilla ja sateelta suojaamattomissa raken-

nuksissa viistosateen voimakkuus rakenteen pinnalla voi olla huomattavasti suurempi matalissakin 

rakennuksissa. Sateelta suojaamattoman, esimerkiksi nykypäivän pientaloarkkitehtuurissa tavalli-

sen räystäättömän rakennuksen, toimintaa tarkasteltiin tiiliverhoillun ulkonurkkaliitoksen osalta 

asettamalla viistosadekertoimen arvoksi 0,2 s/m. (Mäkitalo 2012, 29; Künzel 1995, 32–33.) 

 

Wufi 2D:ssä ulkoseinärakenteen julkisivupinnoitteeseen imeytyvän sateen määrä gw (kg/m2s) voi-

daan laskea kaavalla 30, kun tunnetaan julkisivupinnoitteen adsorptiokerroin ar (-). Adsorptioker-

toimen avulla kuvataan ilmiötä, jossa sateen osuessa rakenteen pintaan osa siitä kiinnittyy välittö-

mästi pintamateriaaliin osan ponnahtaessa takaisin ilmaan. Vaakasuoralla pinnalle adsorptioker-

toimen arvo on 1, koska käytännössä kaikki kimpoavat vesipisarat putoavat takaisin materiaalin 

pinnalle. (Künzel 1995, 32–33.) 

 

𝑔𝑤 = 𝑎𝑟 ∙ 𝑅 KAAVA 30 

 

gw = ulkoseinärakenteen julkisivupinnoitteeseen imeytyvän sateen määrä (kg/m2s) 

ar = adsorptiokerroin (-) 

R = tarkasteltavan rakenteen pintaa vasten kohtisuora sadantakuorma (kg/m2s) 

  ulkoseinärakenteille R = rs 

 

Tässä opinnäytetyössä puuverhoillun ulkoseinän pintaan oletettiin kiinnittyvän 50 % siihen kohdis-

tuvasta viistosateesta ja tiiliverhoillun ulkoseinän pintaan 70 % siihen kohdistuvasta viistosateesta. 

Laskennassa käytettävien rakennusfysikaalisten testivuosien ilmastodata perustuu meteorologisiin 

havaintoihin, jolloin myös lumisateen määrä on annettu sitä vastaavan vesisateen määränä. Lumi-

sateen aikana sadetta ei oletettu kiinnittyvän ulkoseinän pintaan, jolloin sateen adsorptiokerroin on 

0. Koska Wufi 2D ei kykene automaattisesti erottelemaan vesi- ja lumisadetta, ilmastotiedoston 

sisältämä sateen määrä asetettiin manuaalisesti nollaksi, mikäli tarkasteluhetkeä edeltävien kol-

men tunnin lämpötilakeskiarvo oli < 0 °C, jolloin sateen oletettiin tässä opinnäytetyössä tulevan 

lumena. (Mäkitalo 2012, 30.) 
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3 LÄMPÖ ULKOSEINÄRAKENTEISSA 

Selvitettäessä rakenteiden kosteusteknistä toimintaa myös rakennuksiin vaikuttavat lämpöolosuh-

teet sekä lämmön siirtymismuodot tulee tuntea. Lämmön siirtyminen on mahdollista kolmella eri 

tavalla: johtumalla, säteilemällä tai konvektiolla (Björkholtz 1997, 12). Rakenteiden läpi siirtyvän 

lämmön määrään vaikuttaa etenkin tarkasteltavan rakenteen lämmöneristävyys, mitä kuvataan ko-

konaislämmönvastuksen R (m2K/W) perusteella määritetyllä lämmönläpäisykertoimella U 

(W/(m2K)) (Lämpö. 2004, 5–8). 

 

Lämpötilalla on merkitystä rakenteissa vaikuttavaan suhteelliseen kosteuteen sekä esimerkiksi ma-

teriaalien kosteuskäyttäytymiseen (luku 2.2). Näin ollen myös tarkasteltavan rakenteen läm-

möneristävyydellä on merkitystä kosteuden- ja lämmönsiirron prosessissa sekä sitä kautta raken-

teen kosteusteknisessä toimivuudessa. 

 

3.1 Lämmönsiirto johtumalla 

Lämpö on atomien ja molekyylien värähtelyä (Siikanen 2014, 40). Lämpö voi siirtyä kiinteissä ai-

neissa ja nesteissä johtumalla molekyylistä toiseen. Johtumisessa värähtelevät molekyylit törmää-

vät viereisiin molekyyleihin saaden myös ne värähtelemään, jolloin lämpö tavallaan virtaa aineen 

lävitse. Aineessa olevat lämpötilaerot pyrkivät tasoittumaan ja lämpö pyrkii virtaamaan aineen si-

sällä lämpimämmästä osasta viileämpään. (Björkholtz 1997, 12.) 

 

Stationääritilassa johtumalla tapahtuva lämpötilaerojen tasoittumisnopeus, eli lämpövirran tiheys 

yksiulotteisessa ja homogeenisessä aineessa voidaan laskea kaavalla 31 (Björkholtz 1997, 12). 

 

𝑞𝑐𝑑 = 𝜆 ∙
𝑇1 − 𝑇2
𝑑

 KAAVA 31 

 

qcd = johtumalla siirtyvän lämpövirran tiheys (W/m2) 

λ = materiaalin lämmönjohtavuus (W/(mK)) 

T = materiaalikerroksen pintojen lämpötila (K) 

d = yksiulotteisen ja homogeenisen materiaalikerroksen paksuus (m)
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3.1.1 Ulkoseinärakenteen lämmönläpäisykertoimen määrittäminen 

Suuri osa rakenteiden läpi tapahtuvista lämpöhäviöistä syntyy johtumalla siirtyvän lämmön vuoksi 

(Teikari – Keränen, 2019, 2). Rakennuksen ulkovaipparakenteiden läpi johtumalla tapahtuvat läm-

pöhäviöt lasketaan standardin SFS-EN ISO 6946 (2017) mukaisesti määrittämällä tarkasteltavalle 

rakenteelle lämmönläpäisykerroin. 

 

Ulkovaipparakenteiden läpi tapahtuvien lämpöhäviöiden laskenta on osa uusille ja laajennettaville 

rakennuksille energiatodistuslaissa (L 18.1.2013 / 50) ja sitä täydentävässä ympäristöministeriön 

asetuksessa (L 20.12.2017 / 1048) vaadittua kokonaisenergiatehokkuuden laskentaa. Ympäristö-

ministeriön asetuksessa (L 20.12.2017 / 1010) on annettu rakennusosakohtaisia lämmönläpäisy-

kertoimen vertailuarvoja. Esimerkiksi ulkoseinärakenteille on tällä hetkellä voimassa lämmönlä-

päisykertoimen vertailuarvo 0,17 W/(m2K), jolloin uuden tai laajennettavan rakennuksen ulkoseinän 

kautta tapahtuvat lämpöhäviöt saavat olla korkeintaan tämän vertailuarvon suuruisia (L 20.12.2017 

/ 1010). 

 

Lämpöhäviöiden laskennan lisäksi kokonaisenergiankulutuksessa huomioidaan myös esimerkiksi 

ulkovaipan ilmatiiveys, taloteknisten laitteiden hyötysuhteet, rakennuksen lämmitysmuoto sekä 

lämmitysenergian lähde. Hyväksytyn kokonaisenergiankulutuksen laskennan myötä rakennukselle 

voidaan myöntää energiatodistuslain (L 18.1.2013 / 50) ja sitä täydentävän asetuksen (L 

20.12.2017 / 1048) vaatima energiatodistus sekä rakennuksen energiatehokkuutta kuvaava E-luku. 

Energiankulutuslaskennan tavoitteena on vähentää rakennusten energiankulutusta ja säästää 

luonnonvaroja ohjaamalla suunnittelijoita ja rakennuttajia valitsemaan energiatehokkaampia ja ym-

päristöystävällisempiä vaihtoehtoja rakennuksen toteuttamiseksi. 

 

Koska lämmönläpäisykertoimen laskenta perustuu johtumalla rakenteen läpi tapahtuviin lämpöhä-

viöihin, on rakenteessa olevien rakennusmateriaalien lämmönjohtavuus keskeisessä osassa ra-

kenteen lämmöneristävyyttä. Rakennusmateriaalien valmistajat ilmoittavat tavallisesti rakennus-

tuotteille lämmönjohtavuuden tuotestandardien vaatimalla tavalla esimerkiksi +10 °C:een va-

kiolämpötilassa määritettynä. Tätä lämmönjohtavuuden arvoa kutsutaan ilmoitetuksi lämmönjohta-

vuudeksi λD (W/(mK)). (Lämpö. 2004, 5.) 
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Johtumalla tapahtuvien lämpöhäviöiden laskennassa tulee kuitenkin käyttää lämmönjohtavuuden 

suunnitteluarvoa λU (W/(mK)). Suunnittelulämmönjohtavuus saadaan korjaamalla ilmoitettua läm-

mönjohtavuuden arvoa materiaalin käyttöolosuhteita vastaavilla korjauskertoimilla standardin SFS-

EN ISO 10456 (2008) mukaisesti. Suunnittelulämmönjohtavuus lasketaan kaavalla 32. Lämmön-

johtavuuden suunnitteluarvo täytyy määrittää lämmöneristeenä toimiville materiaaleille, mikäli nii-

den käyttöolosuhteet poikkeavat tuotestandardien mukaisista tavanomaisista olosuhteista. Muiden 

kuin lämmöneristemateriaalien osalta voidaan käyttää valmistajan ilmoittamaa lämmönjohtavuus-

arvoa tai kirjallisuuslähteistä löytyviä taulukkoarvoja. (Lämpö. 2004, 5.) 

 

𝜆𝑈 = 𝜆𝐷 ∙ 𝐹𝑇 ∙ 𝐹𝑚 ∙ 𝐹𝑎 KAAVA 32 

 

λU = lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo (W/(mK)) 

λD = ilmoitettu lämmönjohtavuus (W/(mK)) 

FT = lämpötilan muuntotekijä (-), taulukkoarvo 

Fm = kosteuden muuntotekijä (-), taulukkoarvo 

Fa = vanhenemistekijä (-), eristeen vanheneminen on aina huomioitu ilmoitetussa 

  lämmönjohtavuudessa, jolloin Fa = 1,0 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavissa ulkoseinärakenteissa kaikkien lämmöneristemateriaalien 

käyttökohde on tavanomainen, jolloin lämmönläpäisykertoimen korjaustekijöiden arvo on 1,0. 

Tästä johtuen kaikilla tässä työssä käytetyillä rakennusmateriaaleilla λD = λU. 

 

Materiaalikerroksen läpi siirtyvä lämpövirta lasketaan materiaalikerroksen lämmönvastuksen Rn 

(m2K/W) avulla. Yksittäisen, yksiaineisen materiaalikerroksen lämmönvastus lasketaan kerrospak-

suuden ja materiaalin lämmönjohtavuuden suhteena kaavalla 33. (Björkholtz 1997, 12.) 

 

𝑅𝑛 =
𝑑𝑛
𝜆𝑈,𝑛

 KAAVA 33 

 

Rn = yksittäisen, yksiaineisen materiaalikerroksen lämmönvastus (m2K/W) 

dn = yksittäisen, yksiaineisen materiaalikerroksen paksuus(m) 

λU,n = yksittäisen, yksiaineisen materiaalikerroksen suunnittelulämmönjohtavuus (W/(mK)) 
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Jokaiselle ulkoseinärakenteessa olevalle yksiaineiselle materiaalikerrokselle rakenteessa laske-

taan lämmönvastus erikseen kaavalla 33. Rakenteen kokonaislämmönvastus RT (m2K/W) saa-

daan yksittäisten lämmönvastusten summana kaavalla 34. (SFS-EN ISO 6946. 2017, 16.) 

 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 +∑𝑅𝑛

𝑛

𝑛=1

 KAAVA 34 

 

RT = rakenteen kokonaislämmönvastus (m2K/W) 

Rsi = sisäpinnan pintavastus (m2K/W) 

Rse = ulkopinnan pintavastus (m2K/W) 

Rn = yksittäisten, yksiaineisten materiaalikerrosten lämmönvastukset (m2K/W) 

 

Kokonaislämmönvastuksen laskennassa huomioidaan myös rakenteen ulko- ja sisäpintojen muo-

dostama lisälämmönvastus. Näitä lisälämmönvastuksia kutsutaan sisäpinnan ja ulkopinnan pinta-

vastuksiksi Rsi (m2K/W) ja Rse (m2K/W). Ulkoseinärakenteen osalta pintavastukset määritetään 

taulukon 3 mukaisesti. (SFS-EN ISO 6946. 2017, 16.) 

 

 

TAULUKKO 3. Pystysuorien ulkoseinärakenteiden lämmönläpäisykertoimen laskennassa käytet-

tävät pintavastukset (SFS-EN ISO 6946. 2017, 16) 

 

Pinnan tyyppi Pintavastus (m2K/W) 

Sisäpinta, Rsi 0,13 

Ulkopinta, Rse 0,04 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavissa ulkoseinärakenteissa ulkoverhousmateriaali on erotettu 

sisäpuolisista rakennekerroksista hyvin tuulettuvalla tuuletusvälillä. Standardin SFS-EN ISO 6946 

(2017, 22) mukaisesti tässä tapauksessa tuuletusväli ja sen ulkopuoliset rakennekerrokset voi-

daan jättää ottamatta huomioon lämmönläpäisykertoimen laskennassa, jolloin tuulensuojamateri-

aalin ulkopinta muodostuu lämmönläpäisykertoimen laskennassa rakenteen uloimmaksi pinnaksi. 

Tällaisessa tapauksessa uloimman pinnan pintavastuksena Rse voidaan käyttää sisäpinnan pinta-

vastuksen Rsi mukaista arvoa. 
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Rakenteen lämmöneristävyyttä kuvaava lämmönläpäisykerroin U (W/(m2K)), eli U-arvo saadaan 

kokonaislämmönjohtavuuden käänteislukuna kaavalla 35. U-arvo kuvaa pinta-alayksikön kokoi-

sen rakenneosan läpi kulkevan lämpövirran määrää, kun lämpötilaero rakenteen eri puolilla on 

yksikön suuruinen. Pienempi U-arvo merkitsee paremmin lämpöä eristävää rakennetta. (SFS-EN 

ISO 6946. 2017, 15.) 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
 KAAVA 35 

 

U = rakenteen lämmönläpäisykerroin (W/(m2K)) 

RT = rakenteen kokonaislämmönvastus (m2K/W) 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan puurunkoisia ulkoseiniä, joissa kantavan rungon muodosta-

vien runkotolppien väliin asennetaan lämmöneriste. Kantavan rungon sisäpuolelle on asennettu 

puurakenteinen vaakakoolaus, jonka välit lämmöneristetään. Tässä tapauksessa rungon, koolauk-

sen ja eristekerrosten muodostama kokonaisuus ei ole yksiaineinen, jolloin rakenteen kokonais-

lämmönvastus tulee määrittää sekakerroksessa olevien materiaalien suhteellisten osuuksien An 

(m2) (kuva 8) mukaan painotettujen kokonaislämmönvastusten ala- ja ylälikiarvojen keskiarvona 

kaavalla 36. (SFS-EN ISO 6946. 2017, 17.) 

 

𝑅𝑇 =
𝑅𝑇
′ + 𝑅𝑇

′′

2
 KAAVA 36 

 

RT = rakenteen kokonaislämmönvastus (m2K/W) 

R’
T = kokonaislämmönvastuksen ylälikiarvo (m2K/W) 

R’’T = kokonaislämmönvastuksen alalikiarvo (m2K/W) 

 

Kuvassa 8 esitetyssä sekakerrosrakenteessa seinän vaakasuunnassa 600 mm:n jaolla olevien run-

kotolppien väliin asennetaan lämmöneriste. Runkotolppien sisäpuolelle asennetaan vaakasuuntai-

nen 50x50 mm:n rimoista toteutettava lisäkoolaus seinän pystysuunnassa 600 mm:n jaolla. Myös 

koolauksen välit eristetään. Lämmönvastuksen laskennassa voidaan rakenteen symmetrian vuoksi 

tarkastella 600 mm x 600 mm:n kokoista kappaletta. Kappaleeseen muodostuu neljä erilaista osa-

pinta-alaa A1, A2, A3, ja A4, joiden materiaalikoostumus eroaa toisistaan seinän paksuussuunnassa. 
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KUVA 8. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavissa ulkoseinissä esiintyvän sekakerrosrakenne 

 

Kuvasta 8 nähdään, että sekakerroksen osapinta-alan A1 (m2) kohdalla sekä sisäpuolinen koolaus 

että rakennuksen runko ovat puuta. Osapinta-alan A2 (m2) kohdalla sisäpuolinen koolaus on puuta 

ja rakennuksen runko on eristemateriaalia. Osapinta-alan A3 (m2) kohdalla sekä sisäpuolinen koo-

laus että rakennuksen runko ovat eristemateriaalia. Osapinta-alan A4 (m2) kohdalla sisäpuolinen 

koolaus on eristettä ja rakennuksen runko on puuta. 

 

Jokaiselle osapinta-alalle lasketaan koko kappaleen pinta-alaan AT (m2) verrattava pinta-alan suh-

deluku (A’1, A’2, A’3, A’4), jolla kyseisen kerroksen lämmönvastusta painotetaan koko rakenteen 

kokonaislämmönvastuksen RT laskennassa. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavien ulkoseinära-

kenteiden osalta kerrosten suhteelliset pinta-alat ovat kaavojen 37–40 mukaiset. Suhteellisten osa-

pinta-alojen summan tulee olla 1,0 (kaava 41). 

 

A2 

A3 

A4 

A1 
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𝐴1
′ =

𝐴1
𝐴𝑇

=
50 𝑚𝑚 ∙ 50 𝑚𝑚

600 𝑚𝑚 ∙ 600 𝑚𝑚
= 0,00694 KAAVA 37 

 

𝐴2
′ =

𝐴2
𝐴𝑇

=
550 𝑚𝑚 ∙ 50 𝑚𝑚

600 𝑚𝑚 ∙ 600 𝑚𝑚
= 0,07639 KAAVA 38 

 

𝐴3
′ =

𝐴3
𝐴𝑇

=
550 𝑚𝑚 ∙ 550 𝑚𝑚

600 𝑚𝑚 ∙ 600 𝑚𝑚
= 0,84028 KAAVA 39 

 

𝐴4
′ =

𝐴4
𝐴𝑇

=
550 𝑚𝑚 ∙ 50 𝑚𝑚

600 𝑚𝑚 ∙ 600 𝑚𝑚
= 0,07639 KAAVA 40 

 

𝐴𝑇 = 𝐴1
′ + 𝐴2

′ + 𝐴3
′ + 𝐴4

′ = 1,0 KAAVA 41 

Lämmönvastuksen ylälikiarvo R’T lasketaan osapinta-alojen suhdeluvuilla painotettujen, sekaker-

roksen osa-alojen kautta tapahtuvien kokonaislämmönvastusten R’Tn (m2K/W) summan käänteis-

lukuna kaavalla 42. Jokaisen erilaisen osapinta-alan kokonaislämmönvastus R’Tn lasketaan kaavan 

34 mukaisesti olettamalla sekakerroksen kohdalla materiaalikerrokset yksiaineisiksi laskettavana 

olevan osapinta-alan materiaalin mukaan. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavan ulkoseinän ta-

pauksessa koolaus ja runko oletetaan tarkasteltavan osapinta-alan mukaan joko kokonaan puu- 

tai eristemateriaaliksi, vaikka todellisessa tapauksessa molemmissa kerroksissa on aina sekä eris-

tettä että puuta. (SFS-EN ISO 6946. 2017, 18.) 

 

𝑅𝑇
′ =

1

𝐴1
′

𝑅𝑇1
′ +

𝐴2
′

𝑅𝑇2
′ +

𝐴3
′

𝑅𝑇3
′ +

𝐴4
′

𝑅𝑇4
′

 
KAAVA 42 

 

R’
T = kokonaislämmönvastuksen ylälikiarvo (m2K/W) 

A’n = osapinta-ala (m2) (kuva 8) 

R’Tn = yksiaineiseksi oletetun osapinta-alan kokonaislämmönvastus (m2K/W) 

 

Kokonaislämmönvastuksen alalikiarvo R’’T (m2K/W) lasketaan kaavalla 43. Alalikiarvon lasken-

nassa huomioidaan sekä koolauksen että rungon osalta erikseen ne osuudet, joissa kyseiset ra-

kennekerrokset koostuvat ainoastaan eristemateriaalista tai ainoastaan runkomateriaalista 

(puusta). Näiden osuuksien lämmönvastusta painotetaan kyseisten osapinta-alojen suhdeluvulla. 
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Muiden, sekakerroksen sisä- ja ulkopuolella olevien yksiaineisten rakennekerrosten lämmönvas-

tukset Rn sekä sisä- ja ulkopinnan pintavastukset Rsi ja Rse huomioidaan laskennassa kaavojen 33 

ja 34 mukaisesti. (SFS-EN ISO 6946. 2017, 18–19.) 

 

𝑅𝑇
′′ = 𝑅𝑠𝑖 + 𝑅𝑠𝑒 +

1

𝐴1
′ + 𝐴2

′

𝑑𝑘𝑜𝑜𝑙𝑎𝑢𝑠
𝜆𝑝𝑢𝑢

+
𝐴3
′ + 𝐴4

′

𝑑𝑘𝑜𝑜𝑙𝑎𝑢𝑠
𝜆𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒,𝑘

+
1

𝐴1
′ + 𝐴4

′

𝑑𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜
𝜆𝑝𝑢𝑢

+
𝐴2
′ + 𝐴3

′

𝑑𝑟𝑢𝑛𝑘𝑜
𝜆𝑒𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒,𝑟

+∑𝑅𝑛

𝑛

𝑛=1

 KAAVA 

43 

 

R’’T = kokonaislämmönvastuksen alalikiarvo (m2K/W) 

Rsi = sisäpinnan pintavastus (m2K/W) 

Rse = ulkopinnan pintavastus (m2K/W) 

A’n = osapinta-ala (m2) (kuva 8) 

dkoolaus = rungon sisäpuolisen koolauksen paksuus (m) 

drunko = kokonaislämmönvastuksen alalikiarvo (m) 

λpuu
 = ulkoseinässä käytettävän puumateriaalin suunnittelulämmönjohtavuus (W/(mK)) 

λkoolaus = koolauksessa käytettävän lämmöneristeen suunnittelulämmönjohtavuus (W/(mK)) 

λrunko = runkotolppien välissä käytettävän lämmöneristeen suunnittelulämmönjohtavuus  

  W/(mK)) 

Rn = yksittäisten, yksiaineisten materiaalikerrosten lämmönvastukset (m2K/W) 

 

Ylä- ja alalikiarvon laskennassa käytettävät Kaavat 42 ja 43 sekä sekakerroksen koostumus ja 

osapinta-alat on esitetty tässä opinnäytetyössä tarkasteltavien ulkoseinärakenteiden mukaisesti. 

Vaikka sekakerroksia sisältävien rakenteiden kokonaislämmönvastuksen laskentamenetelmä on 

aina sama, eivät tässä raportissa esitetyt kaavat välttämättä sellaisenaan sovellu käytettäväksi 

muun tyyppisissä sekakerrosrakenteissa. Tarkasteltavasta rakennetyypistä riippuen osapinta-alo-

jen suhdeluvut sekä osapinta-alojen määrä vaihtelee ja laskentakaavat on aina muokattava käsi-

teltävää laskentatapausta vastaavaan muotoon. 

 

Kaavalla 35 saatu lämmönläpäisykertoimen arvo U muutetaan lämmönläpäisykertoimen laskenta-

arvoksi UC (W/(m2K)) korjauskertoimen ∆U (W/(m2K)) avulla kaavan 44 mukaisesti (SFS-EN ISO 

6946. 2017, 42).  
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𝑈𝐶 = 𝑈 + Δ𝑈 KAAVA 44 

 

UC = lämmönläpäisykertoimen laskenta-arvo (W/(m2K)) 

U = rakenteen lämmönläpäisykerroin (W/(m2K)) 

∆U = lämmönläpäisykertoimen korjauskerroin (W/(m2K)) (kaava 45) 

 

Korjauskerroin ∆U lasketaan kaavalla 45. Korjauskerroin ∆U muodostuu rakenteessa olevien me-

kaanisten kiinnikkeiden aiheuttaman kylmäsillan korjaustekijästä ∆Uf (W/(m2K)), lämmöneristeker-

roksessa tapahtuvien konvektiovirtausten aiheuttaman lämpöhäviön korjaustekijästä ∆Ug 

(W/(m2K)) sekä käännettyjen kattojen korjaustekijästä ∆Ur (W/(m2K)). (SFS-EN ISO 6946. 2017, 

42.) 

 

Δ𝑈 = ΔU𝑓 + ΔU𝑔 + ΔU𝑟 KAAVA 45 

 

∆U = lämmönläpäisykertoimen korjauskerroin (W/(m2K)) 

∆Uf = mekaanisten kiinnikkeiden korjaustekijä (W/(m2K)) 

∆Ug = lämmöneristekerroksen konvektiovirtausten korjaustekijä (W/(m2K)) 

∆Ur = käännettyjen kattojen korjaustekijä (W/(m2K)) 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavien ulkoseinärakenteiden osalta käännettyjen kattojen korjaus-

tekijää ei tarvitse huomioida, jolloin ∆Ur = 0 W/(m2K). Tarkasteltavat rakenteet oletetaan tässä opin-

näytetyössä ilmatiiviiksi ja lämmöneriste ideaalisesti asennetuksi. Tässä tapauksessa lämmöneris-

teen epäideaalista asennuksesta tai rakenteen ikääntymisestä aiheutuvia eristekykyä heikentäviä 

konvektiovirtauksia ei oleteta rakenteessa esiintyvän, jolloin myös ∆Ug = 0. 

 

Mekaanisten kiinnikkeiden korjaustekijä tulee tässä opinnäytetyössä huomioida tiiliverhoiltujen ul-

koseinien teräksisten muuraussiteiden osalta. Muuraussiteet kiinnitetään rakennuksen puurunkoon 

lämpöä eristävän tuulensuojalevyn läpi, jolloin ne muodostavat lämmöneristeen läpäisevän, eritys-

kykyä heikentävän kylmäsillan. Mekaanisten kiinnikkeiden korjaustekijä ∆Uf lasketaan kaavalla 46. 

(SFS-EN ISO 6946. 2017, 44–45.) 
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Δ𝑈𝑓 = 𝛼
𝜆𝑓𝐴𝑓𝑛𝑓

𝑑1
∙ (
𝑅1
𝑅𝑇
′ )

2

 KAAVA 46 

 

∆Uf = mekaanisten kiinnikkeiden korjaustekijä (W/(m2K)) 

α = 0,8, kun kiinnike läpäisee koko eristekerroksen 

  0,8 ∙ (dl / d0), kun kiinnike läpäisee osan eristekerroksesta 

  dl = lämmöneristeeseen tunkeutuvan kiinnikkeen osan pituus (m) 

  d0 = kiinnikkeen sisältävän lämmöneristekerroksen paksuus (m) 

λf = kiinnikkeen lämmönjohtavuus (W/(mK)) 

Af = kiinnikkeen poikkileikkausala (m2) 

nf = kiinnikkeiden lukumäärä (1/m2) 

d1 = kiinnikkeen läpäisemän lämmöneristekerroksen kokonaispaksuus (m) 

R1 = kiinnikkeen läpäisemän lämmöneristekerroksen lämmönvastus (m2K/W) 

R’T = kokonaislämmönvastus laskettuna ilman kylmäsiltoja (runkotolppia) (m2K/W) 

 

3.1.2 Liitosten viivamaisen lisäkonduktanssin määrittäminen 

Lämmönläpäisykerroin U kuvaa yksittäisen rakenneosan, kuten ulkoseinän, lämmöneristävyyttä. 

Ulkoseinien liitoksissa kohtaavat kaksi tai useampi rakenneosaa, jotka voivat olla lämmöneristä-

vyydeltään erilaisia. Myös liitoksen geometria, toteutustapa, rakennekerrosten sijainti sekä läm-

möneristeen läpäisevät kylmäsillat voivat erota suuresti varsinaisen seinärakenteen rakennetyy-

pistä. Tämän vuoksi pelkällä lämmönläpäisykertoimella ei voida kuvata liitosrakenteen lämmöneris-

tävyyttä. (Siikanen 2014, 46.) 

 

Erilaisten liitosten lämmöneristävyyttä voidaan vertailla viivamaisen lisäkonduktanssin Ψk (W/(mK)) 

avulla. Viivamainen lisäkonduktanssi kuvaa rakennusosien välisten liitosten alueelle, kuten nurkkiin 

syntyvien kylmäsiltojen voimakkuutta. Kylmäsillalla tarkoitetaan ympäröiviä rakenteita huomatta-

vasti paremmin lämpöä johtavaa, yleensä koko lämmöneristekerroksen läpäisevää rakenneker-

rosta, kuten puurakenteista runkotolppaa. (Siikanen 2014, 46.) 
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Rakennusteknisistä syistä juuri liitosten alueelle syntyy usein voimakkaita kylmäsiltoja, joiden mer-

kitys rakennuksen kokonaisenergiatehokkuudessa kasvaa jatkuvasti rakenteiden energiatehok-

kuuden parantuessa rakennuksessa muilta osin. Nykyään rakenteiden viivamaiset lisäkonduktans-

sit tuleekin huomioida rakennuksen kokonaisenergiatehokkuutta laskettaessa. (Viivamaisten lisä-

konduktanssien laskentaopas. 2012, 2.) 

 

Tässä opinnäytetyössä viivamaista lisäkonduktanssia käytetään lähinnä eri tavalla toteutettujen lii-

tosten kosteusteknisen toiminnan vertailuun, kun halutaan selvittää, miten kylmäsiltojen voimak-

kuus vaikuttaa liitoksen toimivuuteen. Ympäröiviä rakennusosia paremmin lämpöä johtavat kyl-

mäsillat voivat aiheuttaa liitosrakenteen sisälle kosteuden tiivistymisen ja homeen kasvun kannalta 

kriittiset olosuhteet. (Siikanen 2014, 46.) 

 

Taulukossa 4 on esitetty Ympäristöministeriön viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaassa 

(2012, 11) käytettyjä puurunkoisten ulkoseinien välisten liitosten lisäkonduktanssien ohjearvoja. 

Vaikka tässä opinnäyteyössä ei varsinaisesti keskitytä rakenteiden energiatehokkuuden suunnitte-

luun, on tarkasteluun valitut liitosrakenteet kuitenkin pyritty valitsemaan siten, että niiden viivamai-

nen lisäkonduktanssi vastaisi mahdollisimman hyvin ohjearvoja. Ohjearvojen mukaisilla viivamai-

sen lisäkonduktanssin arvoilla tarkasteltavat liitosrakenteet voidaan luotettavammin olettaa todelli-

sia rakennuksissa käytettyjä liitostyyppejä vastaaviksi. 

 

 

TAULUKKO 4. Puurunkoisten ulkoseinien liitosten viivamaisten lisäkonduktanssien ohjearvoja (Vii-

vamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas. 2012, 11) 

 

Liitostyyppi Viivamainen lisäkonduktanssi Ψk (W/(mK)) 

Ulkoseinien välinen liitos, ulkonurkka 0,04 

Ulkoseinien välinen liitos, sisänurkka -0,04 

Ulkoseinän ja puurakenteisen välipohjan liitos 0,05 

 

Lisäkonduktanssi voidaan määritellä Ympäristöministeriön viivamaisten lisäkonduktanssien las-

kentaoppaan (2012, 11) mukaan usealla eri tavalla. Tässä opinnäytetyössä viivamainen lisäkon-

duktanssi on määritetty lämmönsiirron mallintamiseen tarkoitetulla Comsol Multiphysics -ohjel-

malla. Comsol Multiphysics laskee liitokselle ominaisen, koko liitoksen lämpövirtaa kuvaavan L2D-
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luvun ohjelmaan syötetyn rakennemallin (kuva 9), rakennemalliin liitettyjen materiaaliominaisuuk-

sien sekä luvun 3.1.1 mukaisesti määritetyn rakenteen lämmönläpäisykertoimen perusteella. 

 

 

KUVA 9. Esimerkki Comsol Multiphysics -ohjelmassa L2D -luvun laskennassa käytettävästä raken-

nemallista tarkasteltaessa kahden ulkoseinän liitosta ylhäältä katsottuna 

 

Comsolissa L2D-luku lasketaan ohjelmaan sisäänrakennetun Line integration -lämmönsiirtofunktion 

avulla. Funktion käyttämistä varten ohjelmalle on osoitettava tarkasteltavan rakennemallin sisäpin-

tojen sijainti sekä ohjelmaan asetettu lämpötilaero sisä- ja ulkopintojen välillä. Kuvassa 9 esimerk-

kirakennemallin sisäpinnat on korostettu sinisellä värillä. Sinisellä värillä korostettua linjaa käyte-

tään lisäksi laskennassa liitoksessa liittyvien rakenteiden yhteispituutena.  

 

Ennen L2D-luvun laskentaa rakennemallin U-arvo Comsolissa asetetaan luvussa 3.1.1 esitetyllä 

laskentamenetelmällä määritettyä U-arvoa vastaavaksi Point evaluation -lämmönsiirtofunktion 

avulla. Comsolin Point evaluation -funktio ei kykene laskemaan runkotolppien ja lämmöneristeen 

muodostamien seka-aineisten rakennekerrosten lämmönjohtavuutta tarkasti luvussa 3.1.1 esitet-

tyjen lämmönläpäisykertoimen ala- ja ylälikiarvon laskentakaavojen mukaisesti. Tämän takia U-

arvon laskenta lämmönsiirtofunktiolla toistetaan iteratiivisesti, ohjelmaan syötettyä lämmöneristeen 

lämmönjohtavuutta iterointien välissä vaihtamalla, kunnes saavutetaan luvun 3.1.1 menetelmällä 

laskettua U-arvoa vastaava arvo. 
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Kun Comsolista saadusta L2D-luvusta vähennetään liitoksessa liittyvien rakenteiden lämpövirta UC 

(liittyvien rakenteiden lämmönläpäisykerroin) kaavan 47 mukaisesti, saadaan lopputuloksena ky-

seisen liitoksen viivamaisen lisäkonduktanssin Ψk arvo (Lämpö. 2004, 17). 

 

𝜓𝑘 = 𝐿2𝐷 − 𝑈𝐶 ∙ 𝐿 KAAVA 47 

 

Ψk = viivamainen lisäkonduktanssi (W/(mK)) 

L2D = koko liitoksen kautta tapahtuva lämpövirta (W/(mK)) 

UC = liittyvien rakenteiden lämmönläpäisykertoimen laskenta-arvo (W/(m2K)) 

L = liittyvien rakenteiden yhteispituus rakennemallissa 

 

3.2 Lämpösäteily 

Lämpö voi siirtyä säteilemällä sähkömagneettisen aaltoliikkeen välityksellä. Säteilemällä siirtyvä 

lämpöenergia liikkuu valon nopeudella. Kaikki lämpötilaltaan absoluuttisen nollapisteen yläpuolella 

olevat kappaleet lähettävät, eli emittoivat, säteilyä ympäristöönsä. Kappaleet voivat myös absor-

boida, eli imeä ympäristöstä niihin kohdistuvaa säteilyä. Teoreettinen, niin sanottu musta kappale, 

absorboi kaiken siihen kohdistuvan säteilyn. Mustan kappaleen emittoima säteilyteho qm (W/m2) 

voidaan laskea Stefan Boltzmannin lain mukaan kaavalla 48. (Björkholtz 1997, 12.) 

 

𝑞𝑚 = 𝜎 ∙ 𝑇4 KAAVA 48 

 

qm = mustan kappaleen säteilyteho (W/m2) 

σ = 5,67 ∙ 10-8 (W/(m2K4)), Stefan Boltzmannin säteilyvakio 

T = mustan kappaleen lämpötila (K) 

 

Todelliset kappaleet emittoivat säteilyä aina vähemmän kuin teoreettinen musta kappale. Todelli-

sen kappaleen säteilytehon qr (W/m2) ja mustan kappaleen säteilytehon qm (W/m2) suhdetta kutsu-

taan emissiviteetiksi ε (-). Todellisen kappaleen emissiviteetti voidaan laskea kaavalla 49. (Björk-

holtz 1997, 12.) 
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휀 =
𝑞𝑟
𝑞𝑚

 KAAVA 49 

 

ε = emissiviteetti (-) 

qr = todellisen kappaleen säteilyteho (W/m2) 

qm = mustan kappaleen säteilyteho (W/m2) 

 

Kaavan 49 mukaisesti todellisen kappaleen pinnan emissiviteetti on aina < 1. Tavallisesti raken-

nusmateriaalien emissiviteetit vaihtelevat on noin 0,8…0,95 välillä. Emissiviteetin avulla voidaan 

laskea todellisen kappaleen säteilyteho kaavan 50 avulla. (Björkholtz 1997, 12–13.) 

 

𝑞𝑟 = 휀 ∙ 𝑞𝑚 = 휀 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇4 KAAVA 50 

 

qr = todellisen kappaleen säteilyteho (W/m2) 

ε = emissiviteetti (-) 

qm = mustan kappaleen säteilyteho (W/m2) 

σ = 5,67 ∙ 10-8 (W/(m2K4)), Stefan Boltzmannin säteilyvakio 

T = todellisen kappaleen lämpötila (K) 

 

Wufi 2D:ssä lämpösäteily jaetaan pitkäaaltoiseen ja lyhytaaltoiseen säteilyyn. Lyhytaaltoinen sä-

teily sisältää auringon lämpösäteilyn vaikutuksen. Wufissa tarkasteltavan rakenteen ulkopinta voi 

absorboida lyhytaaltoista säteilyä, mutta ei lähetä sitä ympäristöönsä. Rakenteen ulkopintaan koh-

distuvasta auringon lyhytaaltoisesta lämpösäteilystä rakenteen ulkoverhousmateriaaliin absorboi-

tuva määrä q (W/m2) voidaan laskea kaavalla 51. (Short-wave radiation absorptivity. 2019.) 

 

𝑞 = 𝛼𝑠 ∙ 𝐼𝑠 KAAVA 51 

 

q = rakenteen ulkoverhouksen pinnan absorboima lyhytaaltoinen säteily (W/m2) 

αs = rakenteen ulkoverhousmateriaalin absorptiokerroin (-) 

Is = rakenteen pintaan kohdistuva auringonsäteily (W/m2) (kaava 52) 

 

Wufissa auringonsäteily Is koostuu ilmastotiedostoon sisältyvästä mitatusta auringonsäteilyn me-

teorologisista havainnoista; rakenteen pintaan kohdistuvasta suorasta säteilystä Is,dir (W/m2), ilma-
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kehän ja pilvien hajottamasta hajasäteilystä Is,diff (W/m2) sekä maanpinnasta heijastuvasta sätei-

lystä Is,refl (W/m2). Wufi laskee rakenteen pintaan kohdistuvan auringonsäteilyn määrän eri säteily-

lajien summana kaavalla 52. Rakenteen pinnalle kohdistuvaan auringonsäteilyn määrään vaikutta-

vat ilmastotiedoston säädatan lisäksi rakenteelle annettu maantieteellinen sijainti (koordinaatit) 

sekä rakenteen kaltevuus vaakatasoon nähden. (Long-wave radiation exchange. 2019.) 

 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑠,𝑑𝑖𝑟 + 𝑔𝑎𝑡𝑚 ∙ 𝐼𝑠,𝑑𝑖𝑓𝑓 + 𝑔𝑡𝑒𝑟𝑟 ∙ 𝐼𝑠,𝑟𝑒𝑓𝑙 KAAVA 52 

 

Is = rakenteen pintaan kohdistuva auringonsäteily (W/m2) 

Is,dir = rakenteen pintaan kohdistuva suora auringonsäteily (W/m2) 

Is,diff = rakenteen pintaan kohdistuva auringon hajasäteily (W/m2) 

Is,refl = maan pinnasta rakenteen pintaan heijastuva auringon säteily (W/m2) 

gatm = rakenteen kaltevuuden huomioiva kerroin (-) 

  gatm = cos2(β / 2) 

  β = rakenteen kaltevuuskulma vaakatasoon nähden 

gterr = rakenteen kaltevuuden huomioiva kerroin maanpinnan heijastukselle (-) 

  gterr = 1–gatm 

 

Tässä opinnäytetyössä huomioidaan ainoastaan rakenteen pintaan kohdistuva suora säteily ja ha-

jasäteily. Välillisesti maanpinnasta heijastuvaa auringonsäteilyä ei tässä opinnäytetyössä huomi-

oitu, koska käytössä ei ollut luotettavaa tietoa maanpinnan eri heijastuskerrointen vaikutuksesta 

kosteuden- ja lämmönsiirron mallinnukseen. 

 

Absorptiokertoimen α osalta eri pintamateriaaleille on Wufissa määritetty esivalittuja arvoja. 

Wufissa absorptiokertoimen arvo on aina vakio, vaikka esimerkiksi vaalean pinnan tummuminen 

sateessa kastuessaan vaikuttaa sen todelliseen absorptiokykyyn. Tummat pinnat absorboivat sä-

teilyä vaaleita pintoja tehokkaammin. (Short-wave radiation absorptivity. 2019.) 

 

Tässä opinnäytetyössä ulkoseinärakenteiden ulkopintoja lämmittävän auringonsäteilyn vaikutus 

huomioitiin rakennusfysikaalisten testivuosien (luku 6.2.3) sisältämän ilmastodatan mukaisesti. 

Puuverhoilluissa ulkoseinärakenteissa auringon säteilyn absorptiokertoimen αs arvo oli 0,25. Tiili-

verhoilluissa rakenteissa absorptiokertoimena käytettiin arvoa 0,67. (Mäkitalo 2012, 80.) 
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Rakenteen ulkopintojen emittoiman pitkäaaltoisen lämpösäteilyn sekä ilmakehän ja ympäristön ele-

menttien ja maanpinnan rakenteisiin kohdistuvan pitkäaaltoisen vastasäteilyn vaikutukset voidaan 

Wufissa huomioida pitkäaaltoisen säteilytaseen avulla. Kun kaikkien rakennetta kohti pitkäaaltoista 

säteilyä lähettävien kappaleiden emissiviteetit oletetaan yhdenmukaisiksi, voidaan rakenteen ja 

sen ympäristön välillä siirtyvän lämpösäteilyn tehoa q (W/m2) kuvata kaavan 53 mukaisella säteily-

taseen yhtälöllä. (Long-wave radiation exchange. 2019.) 

 

𝑞 = 휀𝑎 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇𝑎
4 − 휀𝑠 ∙ 𝜎 ∙ 𝑇𝑠

4 KAAVA 53 

 

q = rakenteen pinnan ja ympäristön välinen pitkäaaltoinen säteilytase (W/m2) 

εa = rakenteen ympäristön pintojen emissiviteetti (-) 

σ = 5,67 ∙ 10-8 (W/(m2K4)), Stefan Boltzmannin säteilyvakio 

Ta = rakenteen ympäristön lämpötila (K) 

εs = ulkoverhouksen emissiviteetti (-) 

Ts = rakenteen ulkopinnan lämpötila (K) 

 

Tarkemmin rakenteen ja ympäristön välinen säteilytase voidaan määritellä rakenteen absorboiman 

lyhytaaltoisen auringonsäteilyn sekä rakenteen ja ympäristön emittoiman pitkäaaltoisen säteilyn 

yhteisvaikutuksena. Lisäksi tarkassa säteilytaseessa huomioidaan maanpinnasta rakenteeseen 

heijastuva pitkäaaltoinen ja lyhytaaltoinen säteily maanpinnan heijastuskertoimien avulla. (Long-

wave radiation exchange. 2019.) 

 

Tarkan säteilytaseen huomioiminen lämmön- ja kosteudensiirron laskennassa vaatii Wufiin liitettä-

vältä ilmastotiedostolta erittäin tarkkoja meteorologisia havaintotietoja, kuten ilmakehän pitkäaal-

toisen vastasäteilyn määrän ja pilvisyysindeksin. Useimmissa tapauksissa luotettavien laskentatu-

losten saamiseksi tarkan säteilytaseen laskeminen ei ole välttämätöntä. Ominaisuus on myös 

Wufissa oletuksena pois käytöstä, koska useissa laskentatapauksissa puutteellisten lähtötietojen 

pohjalta tehty säteilytaseen arvioiminen johtaa suurempiin virheisiin lopputuloksessa kuin menetel-

män käyttämättä jättäminen. (Long-wave radiation exchange. 2019.) 

 

Tässä opinnäytetyössä pitkäaaltoista säteilytasetta ei Wufissa huomioitu, koska käytettävissä ole-

vat ilmastotiedostot eivät sisältäneet riittävän tarkkoja pilvisyysindeksin tietoja tai ilmakehän pitkä-

aaltoisen säteilyn määrää. Tiiliverhoilluissa ulkoseinärakenteissa pitkäaaltoisen säteilyn vaikutus-

ten oletettiin sisältyvän rakenteen ulkopinnan pintavastuksen arvoon. Puuverhoiltujen rakenteiden 
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osalta pitkäaaltoisen säteilyn aiheuttama, rakenteen ulko-osia viilentävä säteilyjäähtyminen huomi-

oitiin tuuletusvälin ilmanvaihtuvuutta kasvattamalla (luku 3.4). Puuverhoillun rakenteen ulkopinnan 

lähettämän pitkäaaltoisen säteilyn emissiviteettinä ε käytettiin arvoa 0,85. Tiiliverhoillussa raken-

teessa emissiviteettinä käytettiin arvoa 0,90. (Mäkitalo 2012, 56, 80.) 

 

3.3 Lämmönsiirto konvektiolla 

Kolmas lämmön siirtymismuoto on konvektio. Konvektiossa lämpöenergia liikkuu kaasun tai nes-

teen virtauksen mukana. Konvektiolla siirtyvän ilman mukana voi siirtyä myös ilmaan sitoutunutta 

kosteutta, jolloin puhutaan kosteuskonvektiosta (luku 2.3.2). Konvektio voi tapahtua luonnollisesti 

tai pakotettuna. Pakotetussa konvektiossa ulkopuolinen voima, kuten tuuli, paine-ero tai ilmanvaih-

tokoneen puhallin, saa aikaan ilman liikkeen, jolloin myös ilmaan sitoutunut lämpöenergia siirtyy 

mukana. (Björkholtz 1997, 13.) 

 

Luonnollisessa konvektiossa ilma siirtyy lämpötilaerojen aiheuttaman tiheyseron vaikutuksesta il-

man ulkopuolista siirtävää voimaa. Tiheyserot pyrkivät tasoittumaan, jolloin konvektion suunta on 

suuremmasta tiheydestä pienemmän tiheyden suuntaan. (Björkholtz 1997, 13.)  

 

Konvektiolla materiaalin pinnan kautta siirtyvän lämpövirran tiheys qc (W/m2) lasketaan kaavalla 54 

(Hagentoft 2001, 43). 

 

𝑞𝑐 = 𝛼𝑐(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) KAAVA 54 

 

qc = konvektiolla siirtyvän lämpövirran tiheys (W/m2) 

αc = lämmönsiirtokerroin (W/(m2K)) 

Ts = materiaalin pintalämpötila (K) 

Ta = ympäristön lämpötila (K) 

 

Lämmönsiirtokerroin voidaan arvioida erilaisten likiarvokaavojen avulla tarkempien mittaustulosten 

puuttuessa. Sopivan likiarvokaavan valinta riippuu lämpöä siirtävän ilmavirtauksen tyypistä. (Ha-

gentoft 2001, 43–45.) 
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Huokoisen materiaalikerroksen läpi tapahtuvan konvektiovirtauksen määrä lasketaan kaavalla 19 

(luku 2.3.2). Vaikka rakenteiden lämmöneristävyyden laskennassa huomioidaan vain johtumalla 

rakennekerrosten läpi siirtyvä lämpö, voi huokoisessa materiaalikerroksessa tai tuulettumatto-

massa ilmatilassa lämpöä siirtyä konvektion ja johtumisen yhdistelmällä kaavan 55 mukaisesti (Ha-

gentoft 2001, 44–45). 

 

𝑞𝑐+𝑐𝑑 = 𝛼𝑐+𝑐𝑑(𝑇1 − 𝑇2) KAAVA 55 

 

qc+cd = konvektion ja johtumisen yhdistelmällä siirtyvän lämpövirran tiheys (W/m2) 

αc+cd = konvektion ja johtumisen yhteisvaikutuksen huomioiva lämmönsiirtokerroin 

  (W/(m2K)) 

Tn = materiaalikerroksen eri puolilla vaikuttavat pintalämpötilat (K) 

 

Johtumisen ja konvektion yhteisvaikutuksen huomioiva lämmönsiirtokerroin αc+cd (W/(m2K)) voi-

daan laskea kaavalla 56 (Hagentoft 2001, 45). 

 

𝛼𝑐+𝑐𝑑 =
𝜆

𝑑
+ 𝛼𝑐  KAAVA 56 

 

αc+cd = konvektion ja johtumisen yhteisvaikutuksen huomioiva lämmönsiirtokerroin 

  (W/(m2K)) 

λ = materiaalin lämmönjohtavuus (W/(mK)) 

d = materiaalikerroksen paksuus (m) 

αc = lämmönsiirtokerroin (W/(m2K)) 

 

Huokoisessa materiaalikerroksessa tai tuulettumattomassa ilmatilassa konvektiolla ja johtumalla 

tapahtuvan lämmönsiirron sekä ainoastaan johtumalla tapahtuvan lämmönsiirron suhdetta voidaan 

kuvata niin sanotulla Nusseltin luvulla Nu (-) (kaava 57) (Hagentoft 2001, 62). 

 

𝑁𝑢 =
𝑞𝑐+𝑐𝑑
𝑞𝑐𝑑

 KAAVA 57 

 

NU = Nusseltin luku (-) 

qc+cd = konvektion ja johtumisen yhdistelmällä siirtyvän lämpövirran tiheys (W/m2) 
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qcd = johtumalla siirtyvän lämpövirran tiheys (W/m2) 

 

Nusseltin luku voidaan esittää myös modifioidun Rayleighin luvun Ram avulla. Rayleighin luvulle on 

olemassa taulukkoarvoja, joiden ylittyessä rakenteessa tapahtuvan sisäisen konvektion voidaan 

katsoa olevan haitallisen suurta. Mikäli Nusseltin luvun arvo on 1, ei rakenteessa tapahdu sisäistä 

konvektiota. (Hagentoft 2001, 62–63; Lämpö. 2004, 15.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettävässä Wufi 2D -ohjelmassa lämmön- ja kosteudensiirron mallin-

nuksessa ei ole mukana rakenteen sisällä konvektiolla siirtyvän lämmön tai kosteuden osuutta (2D: 

Wufi 2D. 2008). Ilmiön olemassaolo on kuitenkin aina tiedostettava, sillä ilmatiivissäkin rakenteissa 

voi esiintyä sisäistä luonnollista konvektiota esimerkiksi avohuokoisissa eristemateriaalikerrok-

sissa. Sisäisen konvektion riski kasvaa etenkin nykypäivän paksuissa lämmöneristekerroksissa. 

Rakennusten suunnittelussa tulee huomioida, että suositeltua Rayleighin luvun arvoa ei eristeker-

rosten paksuuden osalta ylitetä. Lämmöneristävyyden heikentymisen lisäksi rakenteiden sisällä ta-

pahtuva konvektio voi muuttaa rakenteen lämpötila- ja kosteusolosuhteita kriittisemmiksi esimer-

kiksi homeen kasvun kannalta. (Kosteus. 2004, 15.) 

 

3.4 Tuuletusvälin ilmanvaihtuvuus lämmön- ja kosteudensiirron mallinnuksessa 

Nykypäivän rankarakenteiset ulkoseinät varustetaan lähes poikkeuksetta ulkoverhouksen taustan 

ja kantavan rungon ulkopinnan tuulensuojakerroksen välisellä tuuletusvälillä. Tuuletusvälin tarkoi-

tuksena on mahdollistaa rakenteen ulkoverhouksen läpi sisäosia kohti tai rakenteen sisäosista 

kohti ulkoilmaa siirtyvän kosteuden kuivuminen. Tuuletusvälissä vaihtuva ilma siirtää rakenteiden 

pinnoilta haihtuvan kosteuden ilmavirtauksen mukana ulkoilmaan. (Mäkitalo 2012, 43.) 

 

Vaikka tuuletusväli on nykypäivän rakennuksissa oleellinen kosteusteknisen toiminnan varmista-

misessa, voi sillä olla ajoittain ulkoilman olosuhteiden vuoksi tai ulkoseinän rakennetyypistä riip-

puen myös rakenteita kasteleva vaikutus. Merkittävässä osassa tuuletusvälin toimintaa on tuule-

tusvälissä tapahtuvan ilmanvaihtuvuuden voimakkuus sekä tuuletusväliä lämmittävän auringon sä-

teilyn voimakkuus. (Mäkitalo 2012, 43.) 
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Tiiliulkoverhouksissa tuuletusväli voi olla osittain laastin tukkima, minkä lisäksi korvausilma-aukot 

ovat puuverhottua rakennetta harvemmassa ja ne ovat pienempiä. Tavallisesti tiiliverhouksessa 

korvausilma-aukot on muodostettu jättämällä alimmasta tiilirivistä joka kolmas pystysauma auki. 

Puu-ulkoverhouksessa tuuletusvälin ilmanvaihtuvuus on tiiliverhouksen tuuletusväliä suurempi, 

koska tuuletusväli on alaosasta avoinna ulkoilmaan koko seinärakenteen leveydeltä. (Mäkitalo 

2012, 43.) 

 

Tässä opinnäytetyössä tiiliverhoillun ulkoseinärakenteen tuuletusvälin ilmanvaihtuvuutena käytet-

tiin arvoa 10 1/h. Ulkopintaan kohdistuva viistosade imeytyy tehokkaasti huokoiseen tiiliverhouk-

seen, josta se siirtyy auringon lämpösäteilyn vaikutuksesta kohti tiiliverhouksen takana olevaa tuu-

letusväliä. Tuuletusvälin heikko ilmanvaihtuvuus ei kykene tehokkaasti poistamaan kosteutta kon-

vektiovirtauksen mukana, jolloin kosteus pääsee edelleen siirtymään kohti rakenteen sisäosia ai-

heuttaen siellä homeen kasvun kannalta kriittiset olosuhteet. (Mäkitalo 2012, 52, 92, 121.) 

 

Puuverhoillussa ulkoseinärakenteessa tuuletusvälin ilmanvaihtuvuutena käytettiin arvoa 500 1/h. 

Todellista suuremman ilmanvaihtoarvon avulla pyrittiin huomioimaan ohuen ja huonon lämpökapa-

siteetin omaavan puuverhouksen yön aikainen säteilyjäähtyminen. Säteilyjäähtymisen vaikutus on 

varsinaisesti tarkoitus huomioida Wufissa pitkäaaltoisen säteilytaseen avulla (luku 3.2). Tässä 

opinnäytetyössä käytetyt rakennusfysikaaliset testivuodet eivät kuitenkaan sisältäneet säteilyta-

seen laskentaan Wufissa vaadittavia ilmakehän pitkäaaltoisen vastasäteilyn ja pilvisyysindeksin 

tietoja. (Mäkitalo 2012, 56, 80, 121.) 

 

Säteilyjäähtyminen haluttiin kuitenkin tässä työssä puuverhoiltujen rakenteiden osalta ottaa huomi-

oon. Säteilyjäähtymisellä on puuverhoillun puurakenteen kosteustekniseen toimintaan suurempi 

vaikutus kuin tuuletusvälin alhaisella ilmanvaihtuvuudella, koska viistosade ei pääse maalatun tai 

muutoin suojakäsitellyn puuverhouksen kautta siirtymään rakenteen sisäosiin samalla tavalla kuin 

huokoisen tiiliverhouksen kautta. Tästä syystä ilmanvaihtuvuus on puuverhouksen osalta lasken-

nassa voitu korvata todellisuutta suuremmalla arvolla mallinnustulosten tarkkuuden kärsimättä. 

(Mäkitalo 2012, 56, 80, 121.) 
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4 RAKENTEIDEN HOMEHTUMINEN 

Mikrobit ovat joukko erilaisia, usein yksisoluisia, tehokkaasti lisääntyviä ja erittäin sopeutumisky-

kyisiä eliöitä, joita ei yksittäin pysty havaitsemaan paljaalla silmällä. Mikrobeja ovat esimerkiksi vi-

rukset, bakteerit, home- ja lahottajasienet sekä levät ja alkueläimet. (Mikrobit. 2006; RIL 250-2011. 

2011, 151; Katsaus mikrobeihin. 2008.) 

 

Rakenteiden kannalta merkittävimpiä mikrobeja ovat homesienet sekä sieniä muistuttavat baktee-

rit, Aktinomykeetit eli sädesienet. Homeeksi kutsutaan rihmastoa kasvattavia sieniä, jotka lisäänty-

vät suvuttomasti itiöidensä avulla. Aktinomykeetit eivät ole homesieniä, mutta ne kasvattavat sie-

nimäistä rihmastoa jossain elinkaarensa vaiheessa. Homesieniä ei tule sekoittaa eloperäistä ma-

teriaalia hajottaviin lahottajasieniin. Koska homeet kasvavat tavallisesti materiaalien pinnalla, ne 

eivät lahon tavoin vaikuta heikentävästi rakenteiden lujuuteen. (Katsaus mikrobeihin. 2008.) 

 

Mikrobeja esiintyy luonnostaan kaikkialla ihmisten elinympäristössä. Osa niistä toimii ihmisen kan-

nalta elintärkeässä roolissa osana aineiden kiertokulkua luonnossa. Eräät homesienet erittävät ai-

neenvaihduntansa tuotoksena homemyrkkyjä, eli mykotoksiineita, jotka voivat huoneilmaan vapau-

tuessaan ja iholle tai hengitysteihin kulkeutuessaan aiheuttaa terveyshaittoja. Ulkoilmassa mikro-

bien päälähteenä toimii maaperä, kasvillisuus, maatalous ja teollisuus sekä vesistöt. Ulkoilmassa 

esiintyvien mikrobien määrä vaihtelee Suomessa suuresti eri vuodenaikoina. Talvella mikrobeja 

esiintyy ilmassa niukasti, koska maa on lumen peitossa. Kesällä ilmaan voi vapautua mikrobeja 

maan ja vesistöjen ollessa lumesta ja jäästä vapaana, kun pintoihin kohdistuu luonnonvoimien tai 

ihmisen aiheuttamia vaikutuksia. (RIL 250-2011. 2011, 151; Mikrobikasvun edellytykset. 2008.) 

 

Myös rakennusten sisäilmassa on aina jonkin verran homesienten partikkeleita ja muita mikrobeja, 

eikä puhtaaksi luokiteltava sisäilma milloinkaan ole täysin steriiliä. Rakennuksen sisälle mikrobeja 

päätyy ennen kaikkea ilmanvaihtokanavien kautta korvausilman mukana, mutta myös avonaisista 

ovista ja ikkunoista sekä vaatteiden ja jalkineiden mukana. Muita rakennusten sisäisiä mikrobiläh-

teitä ovat esimerkiksi viherkasvit ja polttopuut, pöly, lemmikkieläimet, elintarvikkeet sekä ihminen 

itse. (RIL 250-2011. 2011, 151; Mikrobikasvun edellytykset. 2008.) 
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4.1 Homevaurioiden syntyminen ja homeen kasvuedellytykset 

Homekasvuston syntyminen tarvitsee riittävästi vettä (kosteutta), lämpöä, ilmaa (happea) sekä ra-

vinnoksi kelpaavaa orgaanista ainesta (kuva 10). Kaikkien homeen kasvuedellytysten tulee lisäksi 

säilyä otollisina yhtäjaksoisesti riittävän pitkään. Rakennuksissa on homeen kannalta lähes aina 

saatavilla riittävä lämpötila, happea sekä ravinteita. Tämän vuoksi liiallisen kosteuden kertyminen 

rakenteisiin on käytännössä ainut keino homevaurioiden estämiseksi. Ravinnon suhteen homeet 

eivät ole vaativia ja useimmille riittää kasvualustana toimivalta pinnalta löytyvä orgaaninen pöly. 

Hometta voi tämän vuoksi esiintyä myös yleisesti homehtumattomina pidetyissä materiaaleissa. 

(RIL 250-2011. 2011, 153; Mikrobikasvun edellytykset. 2008.)  

 

 

KUVA 10. Mikrobikasvuston syntymiseen vaadittavat olosuhteet (RIL 250-2011. 2011, 153) 

 

Homesienten kasvun kannalta parhaat olosuhteet syntyvät suhteellisen kosteuden ollessa yli 90–

95 % ja lämpötilan säilyessä 20–40 °C:ssa (taulukko 5). Näissä olosuhteissa homesienet voivat 

kasvaa silminnähtäväksi kasvustoksi vain muutamien vuorokausien kuluessa. Homekasvuston ke-

hittyminen on mahdollista kuitenkin jo 75–80 %:n suhteellisessa kosteudessa ja > 5 °C:een läm-

pötilassa, mikäli olosuhteet jatkuvat yhtäjaksoisesti viikkojen tai kuukausien ajan. Kasvuedellytys-

ten alarajalla homeen kasvu on kuitenkin erittäin hidasta. Homesienten kasvu on mahdollista myös 

alle 0…5 °C:ssa, jos suhteellinen kosteus pysyy pitkään tai jatkuvasti yli 90–95 %:ssa. Yli 50 

°C:een lämpötiloissa ei ole havaittu syntyvän homeen kasvua. Homeen kasvualustana toimivan 

pinnan kosteudella on kasvuedellytysten kannalta suurempi merkitys kuin pintaa ympäröivän ilman 
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suhteellisella kosteudella. (RIL 250-2011. 2011, 155–156; 158–159; Mikrobikasvun edellytykset. 

2008.) 

 

Rakenteiden kestävyyttä heikentävien lahovaurioiden syntymiseen vaaditaan homekasvustoa suu-

rempi ja pitkäaikaisempi kosteuskuormitus. Lahon syntyminen vaatii tavallisesti suhteellisen kos-

teuden säilymisen yli 90–95 %:ssa pitkään, viikoista kuukausiin, lämpötilan ollessa samaan aikaan 

yli 5 °C (taulukko 4). Myös bakteerikasvuston, kuten Aktinomykeettien eli sädesienen, esiintyminen 

vaatii korkean suhteellisen kosteuden, tavallisesti vähintään RH 95 %. (RIL 250-2011. 2011, 158–

159; Mikrobikasvun edellytykset. 2008; Kokko ym. 1999, 36.) 

 

 

TAULUKKO 5. Riskit homeen ja lahon esiintymiselle homehtumisherkässä materiaalissa erilaisilla 

suhteellisen kosteuden arvoilla lämpötilan ollessa > 0 °C (Kosteus. 2004, 51) 

 

Vaurio Ei riskiä Kohtalainen riski Suuri riski 

Home < 70 % 70…85 % > 85 % 

Laho < 75 % 75…95 % > 95 % 

 

Mikrobit eivät viihdy kuivissa olosuhteissa, mutta esimerkiksi homesienten itiöt selviävät pitkiäkin 

aikoja elinkelpoisina, vaikka kasvun kannalta olosuhteet olisivatkin liian kuivia. Olosuhteiden muut-

tuessa homeen kasvun kannalta liian kuiviksi kasvusto voi lakata lisääntymästä ja taantua, mutta 

kasvu jatkuu, mikäli otolliset olosuhteet palautuvat. Taantuman suuruuteen vaikuttaa etenkin epä-

edullisten ja edullisten olosuhteiden vaihtelun taajuus. Lyhyet ja nopeasti toistuvat epäedulliset 

ajanjaksot heikentävät homeen kasvua vähemmän kuin harvemmin toistuvat pitkät epäedulliset 

jaksot. (Kokko ym. 1999, 35.) 

 

Vuorokauden aikana tapahtuvat lyhytaikaiset, korkeintaan muutaman tunnin mittaiset kosteuspiikit, 

jotka aiheuttavat materiaaleille jopa 90–100 % suhteellisen kosteuden, eivät edes lämmitetyissä 

asuintiloissa aiheuta homeen kasvua. Tämä edellytyksenä on kuitenkin se, että materiaali pääsee 

kuivumaan kosteuspiikkien välillä alle 70–75 % suhteellisen kosteuden tasolle. Näin ollen esimer-

kiksi kylpyhuoneissa vaurioita ei kylpemisen tai suihkun seurauksena aiheudu herkemmillekään 

materiaaleille, mikäli rakenteisiin ei pitkällä aikavälillä kerry kosteutta, joka ei pääse kuivumaan. 

(RIL 250-2011. 2011, 158–159.) 
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Selvitettäessä rakenteiden kuntoa kosteus- ja mikrobivaurioita epäiltäessä rakenteista otetaan 

usein materiaalinäytteitä, joille suoritetaan mikrobianalysointi soveltuvalla laboratoriotutkimusme-

netelmällä. Mikrobianalyysissä näytteistä etsitään niin sanottuja kosteusvaurioindikaattoreita. Kos-

teusvaurioindikaattorilla tarkoitetaan mikrobeja, joita ei tavallisesti esiinny kosteusvaurioitumatto-

massa rakenteessa. Kosteusvaurioindikaattorin löytyminen näytteestä viittaa rakenteessa olevaan 

tai aikaisemmin olleeseen kosteusvaurioon. Kosteusvaurioindikaattoreina pidetään myös epätaval-

lisen suurina pitoisuuksina esiintyviä tavallisia mikrobeja. Suomessa kosteusvaurioindikaattorimik-

robeista on laadittu laboratorioiden kokemuspohjaisen tiedon perusteella niin sanottu Baarnin lista, 

jota myös päivitetään tarvittaessa. (Katsaus mikrobeihin. 2008.) 

 

4.2 Homeen kasvun laskennallinen mallintaminen Suomalaisen Homemallin avulla 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan puurakenteiden liitosten homehtumista Tampereen teknillisen 

yliopiston ja VTT Oy:n tutkimusyhteistyönä kehittämällä Suomalaisella homemallilla. Homemallilla 

voidaan arvioida rakenteessa esiintyvän homeen maksimimäärää tietyssä tarkastelupisteessä vai-

kuttavien vaihtelevien lämpötila- ja kosteusolosuhteiden avulla. Kosteuden ja lämpötilan muutosten 

lisäksi homemalli huomioi materiaalikohtaisen homehtumisherkkyysluokan (HHL) sekä homeen 

kasvun taantuman olosuhteiden muuttuessa kasvustolle epäedulliseksi. (Suomalainen homemalli. 

2018.) 

 

Lopputuloksena homemallista saadaan laskennallinen homeindeksi M (-), joka kuvaa homekas-

vuston peittävyyttä ja homeen maksimimäärää valitussa tarkastelupisteessä asteikolla 0…6 (tau-

lukko 6). Homemalli piirtää lopputuloksesta kuvaajan, josta nähdään homeen kasvun kehittyminen 

ajan funktiona. Homeindeksin avulla ei saada kuitenkaan tietoa tarkasteltavassa materiaalissa 

esiintyvistä homelajeista tai niiden mahdollisesti aiheuttamista terveyshaitoista. (Suomalainen ho-

memalli. 2018.) 
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TAULUKKO 6. Suomalaisen homemallin mukainen homeindeksin luokittelu (Vinha ym. 2013, 57) 

 

Homein-

deksi M (-) 
Havaittu homeen kasvu 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 rihmasto-

pesäkkeitä muodostunut 

3 
Silmin havaittava kasvu tai selvä 

mikroskoopilla havaittava kasvu 

Alle 10 % peitto alasta (silmillä) 

Alle 50 % peitto alasta (mikroskoopilla) 

Uusia itiöitä alkaa muodostua 

4 

Selvä silmin havaittava kasvu tai 

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 

 

Homeindeksin luokat kuvaavat homeen maksimimäärää tietyn lämpötilan ja suhteellisen kosteuden 

yhdistelmäolosuhteessa. Olosuhteiden mukaisen maksimihomeindeksin saavuttamisen jälkeen 

homeen määrä tarkasteltavalla pinnalla ei enää lisäänny, jos lämpötila- ja kosteusolosuhteet säily-

vät vakiona. Kuvassa 11 on esitetty tietyn homeindeksiluokan mukaisen homeen maksimimäärän 

saavuttamiseen vaadittavat lämpötilan ja suhteellisen kosteuden yhdistelmät. (Hukka – Viitanen 

1999, 478.) 
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KUVA 11. Olosuhderiippuvaiset homeindeksin maksimiarvot (Hukka – Viitanen 1999, 478) 

 

Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan lisäksi homeen kasvuun vaikuttaa tarkasteltavan materiaalin 

homehtumisherkkyys. Suomalaisessa homemallissa rakennusmateriaalit on jaettu neljään homeh-

tumisherkkyysluokkaan (taulukko 7). (Vinha ym. 2013, 58.) 

 

 

TAULUKKO 7. Suomalaisen homemallin mukaiset rakennusmateriaalien homehtumisherkkyys-

luokat (Vinha ym. 2013, 58) 

 

Homehtumisherk-

kyysluokka 
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), kevytsorabe-

toni, karbonatisoitunut vanha betoni, sementtipohjaiset tuotteet, tiilet 

Kestävä HHL4 
Lasi ja metallit, alkalinen uusi betoni, tehokkaita homesuoja-aineita si-

sältävät materiaalit 

1) Kevytbetonissa homeen kasvunopeus vastaa tavallisesti homehtumisherkkyysluokkaa HHL2, 

mutta homeindeksin maksimiarvo ei nouse homehtumisherkkyysluokan HHL3 tasoa korkeam-

maksi. 
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Suomalaisessa homemallissa homehtumisherkkyysluokka valitaan sekä homeen kasvunopeuden 

herkkyysluokkana että homeen maksimimäärän herkkyysluokkana. Homehtumisherkkyysluokkien 

valintaan vaikuttaa laskentatapauksen tyyppi. Homemallissa homehtumisriskiä voidaan tarkastella 

joko yhden rakennusmateriaalin pinnalla tai kahden materiaalin välisessä rajakohdassa. Tarkastel-

taessa homeen kasvua yhden materiaalin pinnalla asetetaan sekä kasvunopeuden että maksimää-

rän homehtumisherkkyysluokalle materiaalia vastaava arvo taulukon 7 mukaisesti. (Suomalainen 

homemalli. 2018.) 

 

Tarkasteltaessa kahden materiaalin välistä rajapintaa tarkasteluun valitaan toinen materiaaleista. 

Homeen maksimimäärän herkkyysluokka asetetaan valitun materiaalin perusteella. Homeen kas-

vunopeuden herkkyysluokka asetetaan kuitenkin aina rajapinnassa olevista materiaaleista herkem-

min homehtuvan perusteella. Kahden materiaalin rajapinnassa homeen kasvulle alttiimmalla ma-

teriaalilla on vaikutusta homeen kasvunopeuteen myös vähemmän herkässä materiaalissa. (Suo-

malainen homemalli. 2018.) 

 

Suhteellisen kosteuden kriittinen arvo RHcrit (%), jossa homeen kasvu voi alkaa, on riippuvainen 

vallitsevasta lämpötilasta. Matalammassa lämpötilassa kasvuston kehittymiseksi vaaditaan korke-

ampi suhteellinen kosteus. Homeen kasvun alkamista kuvaava, kriittisen suhteellisen kosteuden 

rajakäyrä määritetään kaavalla 58. (Kokko ym. 1999, 36; Mäkitalo 2012, 60.) 

 

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 = {
−0,00267𝑇3 + 0,160𝑇2 − 3,13𝑇 + 100, 𝑘𝑢𝑛 0°𝐶 < 𝑇 ≤ 20°𝐶
100 %, 𝑘𝑢𝑛 0°𝐶 > 𝑇 ≥ 50°𝐶
𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛, 𝑘𝑢𝑛 20°𝐶 < 𝑇 < 50°𝐶

 KAAVA 58 

 

RHcrit = homeen kasvun alkamiseksi vaadittava suhteellisen kosteuden kriittinen arvo (%) 

RHmin = homehtumisherkkyysluokan mukainen suhteellisen kosteuden vähimmäisarvo 

  homeen kasvun alkamiseksi (%) (taulukko 7) 

T = lämpötila (°C) 

 

Lämpötilan ollessa homeen kasvun kannalta optimaalisella lämpötila-alueella homeen kasvun al-

kamiseen vaadittava suhteellisen kosteuden arvo määräytyy vähimmäiskosteuden RHmin mukai-

sesti. Vähimmäiskosteuden arvo riippuu materiaalin homehtumisherkkyysluokasta taulukon 8 mu-

kaisesti. (Kokko ym. 1999, 36; Mäkitalo 2012, 60–61.) 
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TAULUKKO 8. Homeen kasvun alkamiseen vaadittavat suhteellisen kosteuden vähimmäisarvot 

(Mäkitalo 2012, 61) 

 

Homehtumisherkkyysluokka RHmin (%) 

Hyvin herkkä HHL1 80 

Herkkä HHL2 80 

Kohtalaisen kestävä HHL3 85 

Kestävä HHL4 85 

 

Olosuhteiden tulee säilyä kriittisellä tasolla riittävän pitkään, jotta homeen kasvu voi alkaa. Home-

kasvun syntymiseen vaadittava kriittisten olosuhteiden vaikutusaika tm puumateriaalin pinnalla va-

kio-olosuhteissa voidaan määritellä kaavalla 59. (Kokko ym. 1999, 39.) 

 

𝑡𝑚 = exp (−0,68ln𝑇 − 13,9ln𝑅𝐻 + 0,14𝑊 − 0,33𝑆𝑄 + 66,02) KAAVA 59 

 

tm = homeen kasvun alkamiseksi vaadittavien olosuhteiden vaikutusaika 

T = lämpötila (°C) 

W = tarkasteltava puulaji (0=mänty, 1=kuusi) 

SQ = tarkasteltavan puumateriaalin pinnan laatu ja ravinteikkuus homehtumisen kannalta 

  (0=kuivauksen jälkeen uudelleen sahattu pinta, 1=suoraan kuivaamosta tullut 

  alkuperäinen pinta) 

 

Homeindeksin maksimiarvo Mmax (-) tarkastelupisteessä vaikuttavien olosuhteiden suhteen voi-

daan määrittää laskennallisesti kaavalla 60 (Hukka – Viitanen 1999, 478; Mäkitalo 2012, 61–62). 

 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 + 𝐵 ∙
𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑅𝐻

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 100
− 𝐶 ∙ (

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 𝑅𝐻

𝑅𝐻𝑐𝑟𝑖𝑡 − 100
)
2

 KAAVA 60 

 

Mmax  = homeindeksin maksimiarvo valitussa tarkastelupisteessä (-) 

RHcrit  = suhteellisen kosteuden kriittinen arvo (%) 

RH  = suhteellinen kosteus (%) 

A, B, C = homehtumisherkkyysluokan mukaisia kertoimia (taulukko 9) 
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Kaavassa 60 käytettävät kertoimet A, B ja C on esitetty taulukossa 9 (Mäkitalo 2012, 61). 

 

TAULUKKO 9. Suomalaisessa homemallissa käytettävät kertoimet ja apusuureet (Mäkitalo 2012, 

61) 

 

Homehtumisherkkyys-

luokka 

k1 (-) 
A (-) B (-) C (-) 

M < 1 M > 1 

Hyvin herkkä HHL1 1 2 1 7 2 

Herkkä HHL2 0,578 0,368 0,3 6 1 

Kohtalaisen kestävä HHL3 0,072 0,097 0 5 1,5 

Kestävä HHL4 0,033 0,014 0 3 1 

 

Kuvassa 12 on esitetty homeindeksin kehittyminen sekä indeksin maksimiarvot kahdessa erilai-

sessa vakio-olosuhteessa homehtumisherkkyysluokittain. Kuvasta nähdään, että homehtumiselle 

herkemmät materiaalit saavuttavat homeindeksin maksimiarvon kestävämpiä materiaaleja nope-

ammin. Kaikissa homehtumisherkkyysluokissa voidaan havaita myös suhteellisen kosteuden sekä 

lämpötilan vaikuttavan homeindeksin maksimiarvon saavuttamiseen vaadittavaan aikaan sekä ho-

meindeksin maksimiarvon suuruuteen. (Vinha ym. 2013, 59.) TTY:n ja VTT:n Suomalaisen Home-

mallin (2018) laatimiseen liittyvän tutkimustyön yhteydessä havaittiin myös homeen kasvun lakkaa-

van lämpötilan painuessa alle 0 °C tai ollessa yli 50 °C. 

 

 

KUVA 12. Homeindeksin maksimiarvo sekä sen saavuttamiseen vaadittava aika vakio-olosuh-

teissa eri homehtumisherkkyysluokissa (Vinha ym. 2013, 59) 

 

Rakenteen homeindeksin kehittymistä alkutilanteesta (t = 0 vrk, M = 0) ajan suhteen voidaan laskea 

tarkastelemalla kaavaa 59 differentiaaliyhtälön 61 avulla (Kokko ym. 1999, 39; Hukka – Viitanen 

1999, 479–480). 
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𝑑𝑀

𝑑𝑡
=

1

7exp (−0,68ln𝑇 − 13,9ln𝑅𝐻 + 0,14𝑊 − 0,33𝑆𝑄 + 66,02)
𝑘1𝑘2 KAAVA 61 

 

M = homeindeksin arvo (-) ajanhetkellä t 

t = tarkasteluajanhetki alkutilanteesta (t = 0 vrk, M = 0) laskettuna (vrk) 

T = lämpötila (°C) 

RH = suhteellinen kosteus (%) 

W = tarkasteltava puulaji (0=mänty, 1=kuusi) 

k1 = apusuure, homeen kasvunopeuden korjauskerroin (taulukko 9) 

k2 = apusuure, homeindeksin maksimiarvon huomioiva korjauskerroin (kaava 62) 

 

Differentiaaliyhtälössä (kaava 61) esiintyvä homeindeksin maksimiarvon korjauskerroin k2 määrite-

tään kaavalla 62. Korjauskertoimen arvo on riippuvainen tarkasteluhetkellä saavutetusta homein-

deksin arvosta M sekä homeindeksin maksimiarvosta Mmax. (Hukka – Viitanen 1999, 480.) 

 

𝑘2 = 1 − exp [2,3(M −𝑀𝑚𝑎𝑥)] KAAVA 62 

 

k2 = apusuure, homeindeksin maksimiarvon huomioiva korjauskerroin 

M = homeindeksin arvo (-) tarkasteluajanhetkellä 

Mmax = homeindeksin maksimiarvo valitussa tarkastelupisteessä (-) 

 

Olosuhteiden muuttuessa homeen kasvun kannalta epäedullisiksi kasvuston kehittyminen taantuu. 

Homeen määrän laskennallisessa arvioinnissa kasvuston taantuminen voidaan huomioida epä-

edullisten olosuhteiden ajanjakson pituuden suhteen kaavalla 63. (Hukka – Viitanen 1999, 480; 

Kokko ym. 1999, 40; Mäkitalo 2012, 62.) 

 

𝑑𝑀

𝑑𝑡
= 𝐶𝑚𝑎𝑡 ∙

{
 
 

 
 −0,032 ∙ (

𝑡 − 𝑡1
24

) , 𝑘𝑢𝑛 0ℎ < 𝑡 ≤ 6ℎ

0, 𝑘𝑢𝑛 6ℎ ≤ 𝑡 ≤ 24ℎ

−0,016 ∙ (
𝑡 − 𝑡1
24

)   𝑘𝑢𝑛 𝑡 > 24ℎ

 KAAVA 63 

 

M = homeindeksin arvo (-) ajanhetkellä t 

t = tarkasteluajanhetki (vrk) alkutilanteesta (t = 0 vrk, M = 0) laskettuna 
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Cmat = homehtumisherkkyyden mukainen taantumakerroin (taulukko 10) 

t1 = epäedullisten olosuhteiden alkuhetki (h) 

t = aika laskennan alkuhetkestä t1 (h) 

 

Homeen kasvun taantuman voimakkuus riippuu tarkasteltavan materiaalin homehtumisherkkyys-

luokasta. Kaavassa 63 huomioidaan rakennusmateriaalien erot materiaalikohtaisella taantumaker-

toimella Cmat (-). Homehtumisherkkyysluokasta riippuvat taantumakertoimen arvot on esitetty tau-

lukossa 10. Taulukosta voidaan lukea, että homeen kasvun taantuma on voimakkaampaa homeh-

tumiselle herkemmissä materiaaleissa. (Hukka – Viitanen 1999, 480; Kokko ym. 1999, 40; Mäkitalo 

2012, 62.) 

 

 

TAULUKKO 10. Homeen kasvun taantumaluokat sekä niitä vastaavat taantumakertoimen arvot 

(Vinha ym. 2013, 58; Suomalainen homemalli. 2018) 

 

Homehtumisherkkyys-

luokka 

Homeen kasvun taantuma-

luokka 

Homeen kasvun taantuma-

luokka Cmat 

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 
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5 PUURAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN TOIMIVUUS 

Suomen ilmasto on rakennusten ulkovaipparakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta 

melko vaativa. Viileässä ilmastossa rakennukset on eristettävä tehokkaasti asumiseen sopivan si-

sälämpötilan ylläpitämiseksi sekä energiankulutuksen hillitsemiseksi. Tehokkaasta lämmöneristyk-

sestä lämmityskaudella johtuvien ulko- ja sisäilman välisten lämpötila- ja paine-erojen vuoksi kos-

teus pyrkii pääsääntöisesti siirtymään rakennuksen sisältä ulkoilmaan. Haitallinen kosteuden siir-

tyminen sisäilmasta rakenteisiin on estettävä, jotta liiallisesta kosteudesta aiheutuvat tiivistymis- ja 

homehtumisriskit rakenteen sisällä voidaan välttää. Suomen vaihtelevassa ja sateisessa ilmas-

tossa rakenteet on suojattava myös ulkoisilta kosteuskuormituksilta. (Ruosteenoja – Jylhä – Mä-

kelä – Hyvönen – Pirinen – Lehtonen 2013, 9.) 

 

Puurakenteet ovat erityisen alttiita kosteudesta aiheutuville vaurioille ja homeen kasvulle. Suo-

messa puu on kuitenkin suosituin pientalojen ulkoseinien runkomateriaali hyvän saatavuuden ja 

muihin materiaalivaihtoehtoihin verrattuna edullisen hinnan vuoksi. Tyypillinen puurakenteinen ul-

koseinä on niin sanottu rankarakenne, jossa rakennuksen kantavan rungon muodostavat tasavä-

lein asennettavat puiset runkotolpat. Runkotolppien väliin asennetaan lämmöneriste ja rakenne 

katetaan valitulla verhousmateriaalilla sisä- ja ulkopinnasta. (Vinha ym. 2013, 166.) 

 

Puurakenteiden kosteustekninen toimivuus on ollut pitkään kiistelty aihe, josta on eri koulukunnilla 

täysin vastakkaisia käsityksiä (Vinha ym. 2005a, 14). Aiheena voi olla esimerkiksi perinteisen ja 

nykyaikaisen puurakentamisen vastakkainasettelu. Väittelyä eri koulukuntien välillä käydään aina-

kin rakennusten vesihöyrytiiveyden tarpeellisuudesta, painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon 

hyödyistä ja haitoista sekä perinteisten ja nykyaikaisten lämmöneristemateriaalien eroista. Jyrkästi 

eriävät mielipiteet ja vastakkainasettelu jopa alalla toimivien ammattilaisten välillä korostavat puu-

rakenteiden kosteustekniseen toimintaan liittyvän tieteellisen tutkimuksen tarvetta. 
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5.1 Lämmöneristyksen lisäämisen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset puurakenteiden 

kosteustekniseen toimivuuteen 

Valtioita velvoittavat sopimukset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja luonnonvarojen säästä-

miseksi sekä yleinen ympäristötietoisuuden ja ekologisen elämäntavan suosion lisääntyminen ovat 

vuosien saatossa kasvattaneet rakennusten energiatehokkuusvaatimuksia ja luovat painetta vas-

taavan trendin jatkumiselle myös tulevaisuudessa (Vinha ym. 2013, 25). Rakennusten energiate-

hokkuuden parantaminen johtaa muun muassa ulkovaipparakenteiden lämmöneristeen määrän li-

säämiseen ja tehokkaampien lämmöneristemateriaalien käyttämiseen. 

 

Energiatehokkuuden parantaminen lämmöneristettä lisäämällä heikentää ulkovaipparakenteen 

kosteusteknistä toimivuutta ja vikasietoisuutta. Tehokkaammat ja paksummat lämmöneristekerrok-

set vähentävät rakenteen läpi sisätilasta ulos tapahtuvaa lämpöhäviötä. Vähäinen lämpöhäviö las-

kee lämpötilaa rakenteen ulkopinnan läheisyydessä, mikä puolestaan johtaa suhteellisen kosteu-

den nousemiseen. (Vinha ym. 2013, 170.) 

 

Korkea suhteellinen kosteus lisää kondensoitumisriskiä sekä vahvistaa homeen kasvulle otollisia 

olosuhteita. Lämpöhäviöiden vähentyminen heikentää rakenteen vikasietoisuutta, sillä sisäilmasta 

ulos kulkeutuva vähäinen hukkalämpö ei osaltaan auta rakenteisiin kertyneen kosteuden kuivumi-

sessa. (Vinha ym. 2013, 170.) 

 

Pessimistisimpien ennustettujen ilmastonmuutosskenaarioiden toteutuminen heikentää monien 

nykytekniikalla toteutettujen ulkovaipparakenteiden kosteusteknistä toimivuutta ja vikasietoisuutta 

(Vinha ym. 2013, 69-70). Ennustuksiin perustuvissa ilmastonmuutosskenaarioissa ulkoilman läm-

pötilat nousevat ja sateet sekä pilvisyys lisääntyvät. Joissain määrin myös ulkoilman suhteellinen 

kosteus ja tuulisuus voivat lisääntyä. (Ruosteenoja ym. 2013, 27; Jylhä – Ruosteenoja – Räisänen 

– Venäläinen – Tuomenvirta – Ruokolainen – Saku – Seitola 2009, 34, 57-58.) 

 

Edellä mainitut ilmastotekijöiden muutokset lisäävät toteutuessaan homeen kasvulle otollisia olo-

suhteita etenkin ulkovaipparakenteiden ulko-osissa, mutta myös muualla rakenteiden sisällä. Li-

sääntyvien sateiden ja kasvavan suhteellisen kosteuden myötä kosteutta pääsee kulkeutumaan 

entistä enemmän rakenteiden julkisivumateriaalien kautta ulkoa sisälle päin. Tällaisissa tapauk-

sissa rakenteiden homehtumisriski ja kosteuden kondensoitumismahdollisuudet kasvavat myös ke-
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säaikana jopa rakenteiden sisäpintojen lähellä. Lisäksi rakenteiden kuivuminen hidastuu ja raken-

tamisen aikaiset kuivumisajat pidentyvät. (Vinha ym. 2013, 69.) Nykytasosta pidentyvät kuivumis-

ajat saattavat aiheuttaa merkittäviä haasteita rakennusten työnaikaiselle kosteudenhallinnalle, mi-

käli rakentamisen tiukat aikataulupaineet säilyvät ennallaan. 

 

5.2 Rankarakenteisten ulkoseinien kosteustekninen toimivuus 

Rankarakenteisissa ulkoseinissä kosteus siirtyy rakenteen läpi pääasiassa sisätilasta ulkoilmaa 

kohti, koska ulkoilmassa vesihöyryn osapaine on sisäilmaa matalampi suurimman osan vuodesta. 

Suurin osa rankarakenteisten ulkoseinien rakennepaksuudesta koostuu hyvin vesihöyryä läpäise-

vistä avohuokoisista eristemateriaaleista, jolloin vesihöyrykosteuden siirtymiseen voidaan vaikut-

taa lähinnä rakenteen sisäpinnan vesihöyrynvastuksella. Tavallisesti vesihöyrykosteuden siirtymi-

nen rakenteisiin estetään lähelle sisäpintaa asennettavalla, riittävän vesihöyrynvastuksen omaa-

valla ilmatiiviillä höyrynsulkukerroksella, tavallisimmin höyrynsulkumuovilla. (Vinha ym. 2013, 168.) 

 

Mikäli rakenteen läpi siirtyvä kosteusmäärä ylittää jossain kohdassa rakenteen sisällä vallitsevaa 

lämpötilaa vastaavan kastepisteen, alkaa kosteutta tiivistymään rakenteeseen. Kosteuden liiallisen 

tiivistymisen ja siitä seuraavien homeongelmien välttämiseksi rakenteisiin siirtyvän kosteuden 

määrä tulee minimoida. (Vinha ym. 2013, 168.) 

 

Kuvasta 13 nähdään, että ilman höyrynsulkua toteutetussa seinärakenteessa diffuusiokosteus pää-

see suhteellisen vapaasti siirtymään rakenteen sisälle. Lähellä rakenteen ulkopintaa vallitseva al-

hainen lämpötila ei enää kykene sitomaan sisätilasta siirtynyttä suurta kosteusmäärää. Kyseisessä 

kohdassa kastepiste ylittyy ja kosteus alkaa tiivistymään vedeksi rakenteen sisälle. Oikean puolei-

sessa rakenteessa lähelle sisäpintaa asennettu suuren vesihöyrynvastuksen omaava höyrynsul-

kukerros estää tehokkaasti sisäilmaan sitoutunutta kosteutta siirtymästä rakenteen sisälle. Kaste-

piste ei ylity edes rakenteen ulkopinnan lähellä, eikä kosteuden tiivistymistä pääse tapahtumaan. 

(Vinha ym. 2013, 168.) 
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KUVA 13. Periaatepoikkileikkaukset ilman höyrynsulkua (vasemmalla) ja höyrynsulkukerroksella 

(oikealla) toteutetuista ulkoseinärakenteista (Vinha ym. 2013, 168) 

 

Perinteitä suosivassa puurakentamisen suuntauksessa uskotaan usein lämmöneristemateriaalin 

hygroskooppisuuden ja suuren kosteuskapasiteetin korvaavan rakenteen sisäpinnan vesihöyrytii-

viin kerroksen myös nykyaikaisissa rakennuksissa. Tällöin rakenteen toiminnan varmistamiseksi 

riittäisi haitallisten ilmavirtausten katkaiseminen sisäpinnan ilmansulkukerroksella, esimerkiksi il-

mansulkupaperilla. Ilmansulkupaperin vesihöyrynvastus on kuitenkin huomattavan pieni, jolloin se 

päästää diffuusiolla siirtyvän kosteuden lävitseen rakenteen sisälle. Hygroskooppisten eristemate-

riaalien on tarkoitus sitoa rakenteen läpi siirtyvää kosteutta ja luovuttaa se takaisin sisä- tai ulkoil-

maan kesäaikana kosteuskuormituksen pienentyessä ja ilman suhteellisen kosteuden laskiessa. 
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Hygroskooppinen puukuitulämmöneriste kykenee sitomaan sisäilmasta diffuusiolla siirtyvää kos-

teutta ja hidastamaan näin rakenteen kastumista kriittisten syys- ja talviolosuhteiden aikana. Suu-

resta kosteuskapasiteetistaan huolimatta se ei kuitenkaan pysty estämään rakenteen ulko-osiin 

syntyvää tiivistymis- ja homehtumisriskiä nykyaikaisissa tehokkaasti eristetyissä rakennuksissa. 

Vaikka höyrynsuluton rakenne on saattanut olla toimiva vanhoissa rakennuksissa, on höyrynsulku-

kerroksen käyttö kuitenkin välttämätöntä kaikissa nykymääräysten mukaisissa sekä puukuitu- että 

mineraalivillaeristeisissä rakennuksissa. (Vinha ym. 2013, 168, 171.) Vanhoissa rakennuksissa 

suuret ulkovaipan läpi tapahtuvat lämpöhäviöt ovat saattaneet tehostaa höyrynsuluttomien raken-

nusten kuivumista ja kosteusteknistä toimivuutta jopa hygroskooppisia rakennusmateriaaleja 

enemmän (Näin Suomi homehtui. 2016). 

 

Toisaalta myös uusien ratkaisujen soveltuvuus vanhoihin, perinteisillä tavoilla toteutettuihin raken-

nuksiin, on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti. Vuosikymmenten saatossa useisiin täysin toimiviin 

perinnerakennuksiin on aiheutettu mittavia laho- ja homevaurioita sekä niistä johtuvia sisäilmaon-

gelmia käytettäessä korjaus- ja laajennusrakentamisessa harkitsemattomasti moderneja ratkai-

suja, jotka ovat estäneet hygroskooppisuuteen ja lämpövuotoihin perustuvan kosteusteknisen toi-

minnan. (Näin Suomi homehtui. 2016.) 

 

Perinteisten rakenneratkaisujen toimivuudesta toimivat esimerkkinä jotkin vanhat, ilman höyrynsul-

kua ja lämmöneristettä toteutetut, painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetut paksuseinäiset täys-

tiilirakennukset. Toisinaan nämä rakennukset ovat jopa energiatehokkaampia, kosteusteknisesti 

toimivampia sekä vikasietoisempia ja sisäilman laadultaan parempia kuin modernit rakennukset. 

Usein tällaiset rakennukset ovat vanhojen kaupunkien keskustoissa sijaitsevia arvokohteita, jossa 

kiinteistönhuollosta vastaa taloyhtiökotainen talonmies. Tämä seikka korostaa rakennusten huomi-

oimista yksilöinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen, jotta laadukas kosteudenhallinta ja raken-

nuksen mahdollisimman pitkä elinkaari saadaan varmistettua. Ilman laadukasta ja paikalliset olo-

suhteet sekä rakennuksen omaleimaiset ominaisuudet ja riskikohteet huomioivaa yläpitoa eivät 

uudetkaan rakennukset saavuta näitä arvokohteita vastaavaa käyttöikää ja laatutasoa riippumatta 

niissä käytettävistä uusimmista rakennustekniikan ratkaisuista ja talotekniikan innovaatioista. 

(Miksi sata vuotta sitten osattiin rakentaa parempia taloja kuin nyt. 2015.) 
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5.3 Kosteusteknisen toiminnan kannalta kriittiset puurunkoiset ulkoseinärakenteet 

Mäkitalo (2012, 2–3) on tutkinut diplomityössään nykyaikaisten rankarakenteisten puurunkoisten 

ulkoseinien kosteusteknistä toimivuutta nykyilmastossa sekä ennusteiden mukaisissa tulevaisuu-

den ilmasto-olosuhteissa vuosina 2050 ja 2100. Tulokset ovat esillä myös Tampereen teknillisen 

yliopiston laajassa, rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta tutkineen, Frame-hankkeen loppura-

portissa (Vinha ym. 2013 166–182). 

 

Mäkitalon (2012, 86–119) diplomityön tulosten perusteella voidaan erotella ulkoseinien kosteustek-

niseen toimintaan vaikuttavat kriittisimmät osa-alueet. Puurunkoisissa rankarakenteisissa ulkosei-

nissä kosteusteknisen toiminnan kannalta oleellisinta on tuulensuojamateriaalin lämmönvastus-

arvo, höyrynsulun sisäpuolisen lämmöneristekerroksen paksuus sekä rakenteen sisä- ja ulkopin-

nan vesihöyrynvastusten suhde. 

 

5.3.1 Höyrynsulun sisäpuolinen lämmöneriste 

Ulkoseinärakenteissa höyrynsulkumuovin asentaminen noin 50 mm:n syvyydelle rakenteen sisä-

pinnasta on nykyään tavallista, jotta seinälle tulevat talotekniikan asennukset voidaan toteuttaa 

seinärakenteen sisäpinnan alla höyrynsulkua lävistämättä. Mahdollisimman vähäinen läpivientien 

määrä auttaa rakennuksen toiminnan sekä energiatehokkuuden kannalta tärkeän ulkovaipan ilma-

tiiveyden varmistamisessa. Höyrynsulun sisäpuolelle asennetaan pysty- tai vaakasuuntainen koo-

laus, yleensä 50 mm x 50 mm puurimoista, joiden välit lämmöneristetään. (Mäkitalo 2012, 65–66, 

108.) 

 

Paremman ilmatiiveyden saavuttamisen varjopuolena höyrynsulun sisäpuolisen koolauksen ja läm-

möneristeen käyttäminen aiheuttaa kosteuden tiivistymisen ja homeen kasvun kannalta kriittiset 

olosuhteet runkotolpan sisäpinnan ympäristöön. Höyrynsulun ulkopuolisen lämmöneristekerroksen 

läpäisevä puinen runkotolppa toimii ympäröiviä rakenteita paremmin lämpöä johtavana kylmäsil-

tana laskien lämpötilaa runkotolpan ympärillä. Höyrynsulun sisäpuolisen avohuokoisen läm-

möneristeen läpi pääsee kulkeutumaan vesihöyrykosteutta, joka saattaa tiivistyä höyrynsulun viile-

ään sisäpintaan aiheuttaen homeen kasvulle otolliset olosuhteet eristeen ja koolauspuun rajapin-

nassa. (Mäkitalo 2012, 65–66, 122; Vinha ym. 2013, 171.) 
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Kriittisimmät olosuhteet höyrynsulun sisäpintaan syntyvät vaakakoolausta käytettäessä verrattuna 

tilanteeseen, jossa sisäpuolista koolausta ja eristettä ei ole lainkaan tai koolaus on toteutettu run-

kotolppien suuntaisena pystykoolauksena. Pystykoolausta käytettäessä runkotolppien kohdalle 

asennetut pystysuuntaiset koolauspuut muodostavat yhdessä runkotolppien kanssa koko raken-

teen läpäisevän kylmäsillan, jolloin sisäilmasta siirtyvä suurempi lämpövuoto laskee suhteellista 

kosteutta höyrynsulun sisäpinnassa ja runkotolpan ympärillä. Kosteusteknistä toimivuutta voidaan 

parantaa myös käyttämällä perinteisten runkotolppien sijasta höyrynsulun ulkopuolisen kylmäsillan 

katkaisevaa eriytettyä kaksoisrunkorakennetta tai kuitulevyuumaisia runkotolppia. (Mäkitalo 2012, 

111, 114; Vinha ym. 2013, 171–172.) 

 

Höyrynsulun sisäpinta muodostuu sitä kriittisemmäksi, mitä suurempi osuus koko rakenteen läm-

möneristeestä sijaitsee höyrynsulun sisäpuolella. Toisin sanoen, mitä syvemmälle rakenteen sisä-

pinnasta höyrynsulku asennetaan, sitä kriittisemmäksi olosuhteet sen sisäpinnassa muodostuvat. 

Mäkitalon (2012) diplomityön tulosten perusteella nykyilmastossa vähintään 2/3 ja tulevaisuuden 

ilmastossa vähintään 3/4 lämmöneristeestä tulisi sijaita höyrynsulun ulkopuolella. (Mäkitalo 2012, 

114, Vinha ym. 172.) 

 

Suurta kosteuskuormitusta aiheuttavien tilojen, kuten pesu- ja saunatilojen, kohdalla höyrynsulku 

tulee asentaa koko lämmöneristekerroksen sisäpuolelle. Myös muualla rakennuksessa tulee höy-

rynsulun sisäpuolinen lämmöneriste asentaa paikoilleen vasta suurta kosteuskuormitusta aiheut-

tavien työvaiheiden, kuten lattialaatan betonivalun kuivumisen jälkeen. Väärään aikaan asennetta-

valla höyrynsulun sisäpuolisella lämmöneristeellä voidaan rakennuksessa saada aikaan kosteus- 

ja homevaurioita jo rakennusvaiheessa. (Mäkitalo 2012, 114; Vinha ym. 2013, 171–172.) 

 

5.3.2 Tuulensuojamateriaalin lämmönvastus 

Toinen homeen kasvun kannalta kriittinen piste puurunkoisissa ulkoseinissä on runkotolppien ul-

kopinnassa. Runkotolppien homehtumisriskiin vaikuttaa ennen kaikkea runkotolppien ulkopintaan 

asennettavan tuulensuojakerroksen lämmönvastus. Heikosti lämpöä eristävä tuulensuoja nostaa 

suhteellista kosteutta ulkoseinärakenteen ulko-osissa, jolloin homehtumiselle herkän puisen run-

kotolpan ulkopintaan syntyy helposti homeen kasvun kannalta kriittiset olosuhteet. (Vinha ym. 

2013, 169, 171.) 
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Mäkitalon (2012, 90) tekemien havaintojen perusteella heikosti lämpöä eristävien rakennustuottei-

den, kuten kipsilevyn käytöstä tuulensuojamateriaalina ilman lisäeristystä, tulisi tulevaisuudessa 

luopua. Heikosti lämpöä eristävät levymäiset tuulensuojamateriaalit ovat kuitenkin suosittuja, koska 

niitä voidaan ominaisuuksiensa puolesta käyttää samalla rakennusrungon jäykistämiseen. 

 

Näiden levyjen käyttöä jäykisteenä voidaan tulevaisuudessakin jatkaa, mikäli niiden ulkopintaan 

asennetaan riittävä, runkotolpan homehtumisen estävä lämmöneristekerros. Jäykistelevyn ja läm-

möneristeen yhdistelmää käytettäessä niiltä vaadittava lämmönvastusarvo on jopa pienempi ver-

rattuna tilanteeseen, jossa tuulensuojana käytetään pelkästään lämmöneristelevyä. Ohuet tuulen-

suojakalvot nostavat rakenteen ulko-osien homehtumisriskiä jo nykyilmastossa ja viimeistään tule-

vaisuuden ilmasto-olosuhteissa niiden käytöstä tulisi luopua. (Mäkitalo 2012, 90; Vinha ym. 2013, 

169–170.) 

 

Tulevaisuuden ilmastossa tuulensuojalta vaaditaan vähintään 0,8 m2K/W lämmönvastusarvoa, 

jotta homeen kasvua ei ulkoseinän ulko-osissa esiintyisi. Vaatimus täyttyy jo 30 mm paksulla mi-

neraalivillalevyllä, jonka lämmönjohtavuuden suunnitteluarvo λU on 0,031 W/(m2K). Samalla mine-

raalivillatuulensuojat ovat myös ainoita tällä hetkellä markkinoilla olevia tuulensuojatuotteitta, jotka 

tulevaisuuden ilmaston asettamat vaatimukset pystyvät täyttämään. (Vinha ym. 2013, 169–171.) 

 

Hygroskooppisuuden ansiosta puukuitutuulensuojalevyille voidaan sallia mineraalivillaa alhaisempi 

lämmönvastusvaatimus nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. Nykyisin saatavilla olevien puu-

kuitutuotteiden lämmöneristävyys ei markkinoilla olevien ohuiden levypaksuuksien vuoksi kuiten-

kaan ole riittävä enää vuoden 2100 ilmastossa. (Vinha ym. 2013, 169–170.) 

 

5.3.3 Sisä- ja ulkopinnan vesihöyrynvastus 

Vesihöyrykosteuden päätyminen ulkoseinärakenteeseen estetään sisäpinnan ilmatiiviillä ja riittä-

vän vesihöyrynvastuksen omaavalla höyrynsulkukerroksella, nykyisin tavallisesti höyrynsulkumuo-

villa. Vaikka sisäpinnan vesihöyrytiiveys on ensiarvoisen tärkeässä osassa nykypäivän rakennus-

ten kosteusteknistä toimivuutta varmistettaessa, ei rakenne läpikotaisin saa olla liian vesihöyrytii-

vis. Tällä tarkoitetaan sitä, että jos rakenteeseen syystä tai toisesta päätyy ylimääräistä kosteutta, 

on sen kyettävä kuivumaan, eli kosteuden pitää myös päästä rakenteesta ulos. Ehdottomasti on 
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estettävä vesihöyrykosteuden jääminen ”vangiksi” kahden vesihöyrytiiviin pinnan väliin. (Vinha ym. 

2013, 172–173.) 

 

Käytännössä tämä toteutetaan rakennetta harventamalla, eli pienentämällä materiaalikerrosten ve-

sihöyrynvastusta siirryttäessä sisältä ulospäin. Rakenteeseen päätynyt vesihöyrykosteus pyrkii 

pääsääntöisen diffuusiosuunnan mukaisesti ulkoilmaa kohti. Rakenteen harventaminen tähän 

suuntaan ikään kuin helpottaa kosteuden siirtymistä, jolloin kuivuminen on tehokkaampaa. Tär-

keimmässä osassa kuivumiskyvyn varmistamisessa on uloimman tuulensuojakerroksen riittävän 

alhainen vesihöyrynvastus. Aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella tuulensuojalta voidaan 

sallia korkeintaan 6,8x108 m2sPa/kg (5x103 s/m) vesihöyrynvastusarvo, jotta rakenteen riittävä kui-

vuminen on mahdollista. (Vinha ym. 2013, 172–173.) 

 

Myös sisä- ja ulkopinnan välisellä vesihöyrynvastusten suhteella on merkitystä rakenteen kuivu-

miskyvyn varmistamisessa. Riittävänä arvona on tyypillisesti pidetty sisä- ja ulkopinnan vesihöyryn-

vastusten välistä suhdetta 5:1 (sisäpinta / ulkopinta). Suhdeluku on esitetty esimerkiksi nyt jo ku-

motussa Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C2. (Vinha ym. 2013, 173; C2 (1998). 

1998, 9.) 

 

Tulevaisuuden ilmastossa vaadittava vesihöyrynvastusten suhde riippuu tutkimustulosten mukaan 

käytettävästä tuulensuojamateriaalista ja lämmöneristeen hygroskooppisuudesta. Pääsääntöisesti 

vaadittu suhdeluku on pienempi käytettäessä hygroskooppista lämmöneristettä. Nykypäivänä suo-

siteltu suhdeluku 5:1 ei enää tulevaisuuden ilmastossa ole riittävä, jos tuulensuojan lämmönvastus 

on pienempi kuin 0,8 m2K/W. Tehokkaammin lämpöä eristäviä tuulensuojamateriaaleja ja hygro-

skooppista lämmöneristettä käytettäessä suhdelukuvaatimusta voidaan kuitenkin jopa pienentää 

nykyisin suositellusta arvosta. (Vinha ym. 2013, 173.) 

 

Tutkimuksessa havaittiin, että kaikissa hyväksyttävästi toimivissa tapauksissa sisäpinnan vesi-

höyrynvastukseksi riitti 134x108 m2sPa/kg (130x103 s/m). Käytetyistä tuulensuoja- ja eristemateri-

aaleista riippuen usein riitti huomattavasti pienempikin arvo. Kosteusteknisen toimivuuden varmis-

tamisen lisäksi sisäpinnan riittävä vesihöyrynvastus auttaa rakennuksen sisäilman pitämisessä 

asumisterveyden kannalta riittävän kosteana pidempään myös talvikaudella. Asumisterveyden 

kannalta sisä- ja ulkopinnan vesihöyrynvastussuhteen tulisi olla vähintään 5:1, rakenteesta riippuen 

enemmänkin, vaikka kosteustekninen toimivuus mahdollistaisi pienemmän suhdeluvun. (Vinha ym. 

2013, 173–174.) 
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5.3.4 Tiiliverhoiltujen puurunkoisten ulkoseinien erityispiirteitä 

Suomessa puurunkoisen ulkoseinän ulkoverhousmateriaalina on tavallisesti ulkoverhouslauta tai -

paneeli. Vaihdettaessa puurunkoisessa ulkoseinässä julkisivumateriaaliksi tiiliulkoverhous seinän 

kosteustekninen toiminta muuttuu, vaikka rakennetyyppi muilta osin säilyy ennallaan puuverhoil-

tuun vaihtoehtoon nähden (Vinha ym. 2013, 174). 

 

Sateella huokoinen tiiliulkoverhous voi olla suuren kapillaarisen imunopeuden vuoksi täysin vedellä 

kyllästetty. Sateen loppuessa ja auringon lämmittäessä muurausta kosteus alkaa haihtua muurauk-

sen takana olevaan tuuletusväliin. Vesihöyryä läpäisevän tuulensuojamateriaalin kautta kosteus 

pyrkii siirtymään tuuletusvälistä diffuusiolla kohti rakenteen kuivempia sisäosia. Rakenteiden sisälle 

siirtyvä kosteus aiheuttaa homeen kasvun kannalta kriittiset olosuhteet homehtumisherkän runko-

tolpan ulkopinnassa. (Mäkitalo 2012, 52, 92, 121; Vinha ym. 2013, 174.) 

 

Tiiliverhoillussa ulkoseinässä tuuletusväliin korvausilmaa ohjaavia, seinän alaosassa olevia ilma-

rakoja on vähemmän ja ne ovat pienempiä kuin puuverhotussa ulkoseinässä. Tuuletusvälin hei-

kompi ilmanvaihtuvuus tehostaa entisestään kosteuden siirtymistä rakenteen sisäosia kohti, koska 

heikompi ilmanvaihtuvuus ei kuljeta kosteutta tuuletusvälistä pois yhtä tehokkaasti kuin puuverho-

tussa ulkoseinässä. Tuuletusvälin tehokkaamman ilmanvaihtuvuuden lisäksi puu-ulkoverhous kä-

sitellään tavallisesti maalilla sateenpitäväksi. Tämän vuoksi puuverhouksen ollessa ehjä ja hyvin 

huollettu, ulkoilman sääolosuhteilla on ulkoseinän sisäosien kosteustekniseen toimintaan vähem-

män vaikutusta kuin tiiliverhoillussa vaihtoehdossa. (Vinha ym. 2013, 174.) 

 

Tiiliverhouksen takana vallitsevat olosuhteet ovat jo nykyilmastossa otolliset homekasvuston kehit-

tymiselle. Homeen kannalta olosuhteet paranevat entisestään ennusteiden mukaisessa tulevaisuu-

den ilmastossa sateiden lisääntyessä ja lämpötilojen kasvaessa. Parhaiten tiiliverhoiltujen ulkosei-

nien kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa käyttämällä eristekerroksen läpäisevänä runko-

materiaalina herkemmin homehtuvan sahatun tai mitallistetun männyn sijasta höylättyä kuusta tai 

teräsrankaa. Nämä vaihtoehdot vähentävät homeen kasvua kriittisissä pisteissä runkotolpan pin-

nalla. (Mäkitalo 2012, 93; Vinha ym. 2013, 174–175.) 

 

Matalien, alle 10 m korkeiden, tiiliverhoiltujen rankarakenteisten ulkoseinien kosteusteknisen toi-

minnan kannalta tärkeää on riittävä tuulensuojamateriaalin lämmönvastus. Vaadittuun tuulensuo-
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jan minimilämmönvastukseen vaikuttaa etenkin ulkoseinärakenteen lämmöneristystaso. Mitä te-

hokkaammin ulkoseinärakenne eristää lämpöä eli mitä pienempi sen U-arvo on, sitä suurempi on 

tuulensuojalta vaadittu minimilämmönvastus. Vastaavasti heikosti eristetyissä seinärakenteissa 

tuulensuojalta voidaan sallia pienempi lämmönvastusarvo. Tämä johtuu siitä, että heikosti eriste-

tyissä rakenteissa rakenteen läpi kulkeva suurempi lämpövuoto kuivattaa tiiliverhotun rakenteen 

kosteita ulko-osia, mikä johtaa suhteellisen kosteuden pienenemiseen ja homeen kasvuedellytys-

ten heikentymiseen. (Vinha ym. 2013, 174–176.) 

 

Nykyisiä markkinoilla olevia tuulensuojamateriaaleja käytettäessä homeen kasvu tiiliverhoillussa 

ulkoseinärakenteessa pystytään käytännössä estämään vain HHL3-luokan mineraalivillaeristeellä. 

Jotta homeen kasvua ei esiintyisi runkotolpan ulkopinnassa vuoden 2100 ilmastossa tiiliverhoil-

lussa ulkoseinärakenteessa, jonka U-arvo on energiatehokkuusasetusten vertailuarvon mukainen 

0,17 W/(m2K), tulee mineraalivillatuulensuojan paksuuden olla vähintään 75 mm käytettäessä 

HHL1 -luokan runkomateriaalia tai 50 mm käytettäessä HHL2-luokan runkomateriaalia. (Mäkitalo 

2012, 93–94; Vinha ym. 2013, 176–177.) 

 

Kun ulkoseinän U-arvoa parannetaan passiivienergiarakennukselle sopivaan arvoon 0,08 

W/(m2K), enää HHL2-luokan runkomateriaali ja 75 mm paksu mineraalivillatuulensuoja ovat toimi-

via ratkaisuja vuonna 2100. U-arvon ollessa 0,08 W/(m2K) voidaan vielä vuoden 2050 ilmastossa 

käyttää HHL1-luokan runkomateriaalia, kun mineraalivillatuulensuojan paksuus on vähintään 75 

mm. Puuverhottujen rakenteiden tavoin jäykistävän tuulensuojalevyn käyttäminen yhdessä läm-

möneristelevyn kanssa vähentää jonkin verran tuulensuojakerrokselta vaadittavaa lämmönvas-

tusta. (Mäkitalo 2012, 94–95; Vinha ym. 2013, 177.) 

 

Tavanomaisten pientalojen ulkoseinärakenteiden U-arvotaso asettuu useimmiten energiatehok-

kuusvaatimusten vertailuarvon ja passiivienergiarakennusten suositustason välimaastoon. Tämän 

perusteella voidaan päätellä, että tavanomainen homeen kasvun kannalta kriittisin, mutta vielä tu-

levaisuuden ilmastossa hyväksyttävästi toimiva tiiliverhoiltu ulkoseinärakenne on HHL2-luokan run-

komateriaalista toteutettu ulkoseinä, jossa mineraalivillatuulensuojan paksuus on 50–75 mm. 

 

Puuverhoiltujen ulkoseinien toimintaa voitiin parantaa runkotolppien kylmäsiltavaikutuksen katkai-

sevilla runkoratkaisuilla, kuten kaksoisrungolla tai kuitulevyuumaisella runkotolpalla (luku 5.3.1). 
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Tiiliverhoilluissa rakennuksissa vaikutus on päinvastainen. Eristeen läpäisevän kylmäsillan katkea-

minen johtaa pienempiin lämpöhäviöihin sisätiloista, jolloin rakenteen ulkopinnan lämpötila laskee 

ja suhteellinen kosteus nousee. (Mäkitalo 2012, 96; Vinha ym. 2013, 178.) 

 

Koska tiiliverhoilluissa ulkoseinissä ulkoilman kosteus pääsee vaikuttamaan rakenteiden sisäosien 

kosteustekniseen toimintaan, muodostuu runkotolpan ulkopinnan lisäksi toinen kosteuden tiivisty-

miselle ja homeen kasvulle kriittinen piste höyrynsulun ulkopintaan. Kylmäsiltavaikutuksen vuoksi 

ympäristöään viileämpi runkotolppa viilentää myös höyrynsulkumuovin ulkopinnan runkotolpan ym-

päristössä nostaen suhteellista kosteutta. (Mäkitalo 2012, 93–94; Vinha ym. 2013, 178.) 

 

Ulkoilmasta rakenteen sisälle diffuusiolla siirtyvä kosteus kohtaa vesihöyrytiiviin höyrynsulkuker-

roksen viileän pinnan, jolloin homeen kasvu höyrynsulun ja runkotolpan sisäpinnan rajapinnassa 

on mahdollista rakenteilla, joiden U-arvo on suurempi kuin 0,14 W/(m2K). Tällaisten rakenteiden 

höyrynsulkuna tulee käyttää niin sanottua hygrokalvoa, jonka vesihöyrynvastus pienenee suhteel-

lisen kosteuden noustessa. Hygrokalvon läpi siirtyvä kosteus pääsee siirtymään rakennuksen si-

säilmaan, jolloin rakenteisiin ei kerry haitallisia määriä kosteutta. Kuivempina vuodenaikoina hygro-

kalvon vesihöyrynvastus kasvaa, jolloin se estää riittävän tehokkaasti kosteuden siirtymisen sisäil-

masta rakenteen sisälle. (Vinha ym. 2013, 178.) 

 

Rakenneratkaisuiltaan tavanomaisissa korkeissa (> 10 m) tiiliverhoilluissa ulkoseinissä esiintyy 

runkotolpan ulkopinnassa homeen kasvua jo nykyilmastossa. Mäkitalo (2012, 99–100) on esittänyt 

diplomityössään ratkaisuehdotuksia erikseen myös korkeiden tiilirakennusten osalta. Yksi vaihto-

ehto on julkisivumuurauksen taakse tuuletusväliin asennettava, molemmilta puolilta tuuletettu ve-

sihöyrytiivis kerros, joka estää ulkoilmasta peräisin olevan kosteuden siirtymisen rakenteen sisälle 

mutta sallii rakenteen sisäosista ulos siirtyvän kosteuden poistumisen tuuletusvälin ilmanvaihdon 

mukana. (Vinha ym. 2013, 178–180.)  



  

82 

6 LÄMMÖN- JA KOSTEUDENSIIRRON MALLINNUSMENETELMÄ 

Rakenteiden kestävyyden, stabiliteetin tai energiatehokkuuden laskentaan on ollut käytössä mitoi-

tusmenetelmiä jo vuosikymmenten ajan. Tampereen teknillisen yliopiston toteuttaman Frame-tut-

kimushankkeen yhteydessä saatiin valmiiksi yli kymmenen vuoden ajan kehitetty rakenteiden kos-

teusteknisen toiminnan mitoitusmenetelmä. Rakennusfysiikan osalta yhtä kattavaa menetelmää ei 

ollut aikaisemmin laadittu Suomen olosuhteisiin. (Vinha ym. 2013, 42, 65.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettävä puurakenteisten ulkoseinien liitosten lämmön- ja kosteudensiir-

ron mallinnusmenetelmä sekä liitosten kosteusteknisen toimivuuden määrittämisen perustana 

oleva homeindeksin laskentamenetelmä perustuvat Frame-hankkeessa käytettyihin menetelmiin. 

Tässä opinnäytetyössä käytettävän menetelmän periaatteet on esitelty luvussa 6.1–6.3. 

 

Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa tarkastellaan aina tietyn toimintakriteerin suhteen. Kosteu-

den- ja lämmönsiirron mallintamisessa käytettävät parametrit valitaan siten, että ne aiheuttavat tar-

kasteltavaan rakenteeseen valitun toimintakriteerin kannalta kriittiset olosuhteet. (Vinha ym. 2013, 

43, 53.) Tässä opinnäytetyössä toimintakriteeriksi valittiin rakenteen homehtuminen.  

 

Toimintakriteerin valinta perustuu ennen kaikkea siihen, että sen suhteen rakenteen toimintaa voi-

daan tarkastella matemaattisten laskentamenetelmien avulla. Rakennusfysikaalista toimintaa voi-

taisiin tarkastella myös useiden muiden toimintakriteerien suhteen, mutta tällä hetkellä riittävän kat-

tavia ja käyttökelpoisia laskentamenetelmiä on kehitetty lähinnä kosteuden tiivistymisen ja homeen 

kasvun tarkastelemiseksi. Toimintakriteerinä homeen kasvu on myös muutoin kattava, sillä raken-

teet, jotka ovat toimivia homeen kasvun suhteen, ovat toimivia myös useiden muiden toimintakri-

teerien kannalta. Näin ollen valitulla toimintakriteerillä voidaan arvioida liitosrakenteiden rakennus-

fysikaalista toimivuutta laajemminkin. (Vinha ym. 2013, 43, 53.) Tässä opinnäytetyössä käytettävän 

lämmön- ja kosteudensiirron mallinnusmenetelmän läpivientikaavio on esitetty kuvassa 14. 



  

83 

 

KUVA 14. Tässä opinnäytetyössä käytettävän, puurakenteisten ulkoseinien liitosten lämmön- ja 

kosteudensiirron sekä homeen kasvun mallinnus- ja laskentamenetelmän prosessikaavio 
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Pääpiirteissään mallinnusmenetelmä muodostuu toimintakriteerin valinnasta, kriittisten sisä- ja ul-

koilman olosuhteiden määrittämisestä, ulkoseinäliitosten rakennemallien laatimisesta, rakennusfy-

sikaalisten materiaaliominaisuuksien määrittämisestä, mallinnusohjelman numeeristen laskenta-

asetusten määrittämisestä, kriittisten tarkastelupisteiden valinnasta, lämmön- ja kosteudensiirron 

mallintamisesta sekä homeen kasvun laskennallisesta tarkastelusta kriittisissä pisteissä. Lopuksi 

saatuja tuloksia verrataan kosteusteknisesti toimivan rakenteen kriteereihin, joiden perusteella 

määritellään, voidaanko tarkasteltavaa liitosrakennetta pitää hyväksyttävänä.  

 

6.1 Tarkasteltavat rakenteet 

Puurunkoinen ulkoseinärakenne ja sen liitokset voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Sen vuoksi 

tässä opinnäytetyössä tarkasteltavat rakennetyypit on pyritty rajallisten resurssien vuoksi valitse-

maan siten, että ne vastaisivat pienestä otannasta huolimatta mahdollisimman kattavasti tavan-

omaisimmin käytettyjä todellisten asuinpientalojen rakenneratkaisuja ollen samaan aikaan myös 

valitun toimintakriteerin kannalta mahdollisimman kriittisiä. 

 

Tarkasteltavien rakenteiden valinnan pohjana on ollut oletus, että liitosrakenteet ovat kriittisimpiä 

sellaisissa ulkoseinärakenteissa, jotka jo yksistään ovat kosteusteknisen toiminnan kannalta kriitti-

siä. Tämän oletuksen pohjalta on mielekästä tarkastella tiettyä liitosta vain kaikkein kriittisimpien 

ulkoseinärakenteiden osalta, jolloin resurssit voidaan kohdistaa liitoksen erilaisten toteutusvaihto-

ehtojen toimivuuden vertailuun. Aikaisemmissa tutkimuksissa kosteusteknisesti toimimattomiksi to-

detut ulkoseinärakenteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska tällaisten rakennetyyppien vä-

listen liitosten tarkasteleminen ei olisi ollut mielekästä tämän opinnäytetyön resurssien puitteissa. 

 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavaksi valittiin kaksi erilaista ulkoseinärakennetta, joiden osalta 

tutkittiin tavanomaisimpien liitostyyppien vaikutusta rakenteen kosteustekniseen toimintaan. Tar-

kasteluun valittiin yksi puuverhottu ja yksi tiiliverhottu puurunkoinen ulkoseinärakenne. Sen lisäksi, 

että puu- ja tiili ovat tavallisimmat pientalojen ulkoverhousmateriaalit, kahden erilaisen verhousma-

teriaalin valintaan vaikutti niiden toisistaan eroava kosteustekninen toiminta (luku 5.3). 
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Puu- ja tiiliverhotussa rakenteessa homeen kasvun kannalta kriittiset pisteet syntyvät rakenteen eri 

osiin, jolloin näiden kahden erilaisella verhousmateriaalilla varustetun rakenteen tarkastelu on pe-

rusteltua (luku 5.3). Kahden puuverhotun tai kahden tiiliverhotun ulkoseinärakenteen tarkastelemi-

nen ei olisi tämän opinnäytetyön resurssien puitteissa mielekästä, sillä niiden välillä homeen kas-

vun kannalta kriittisten pisteiden sijainnilla ei tavanomaisissa tapauksissa ole eroa. 

 

Molemmissa ulkoseinärakenteissa käytettiin lämmöneristeenä mineraalivillaa, joka hyvin vesi-

höyryä läpäisevänä aiheuttaa kosteusteknisen toiminnan kannalta kriittisimmät olosuhteet tarkas-

teltaviin rakenteisiin ulkoverhousmateriaalista riippumatta. Molemmissa rakenteissa käytettiin kan-

tavan rungon sisäpintaan asennetun höyrynsulkumuovin sisäpuolista lämmöneristettyä 50 mm 

paksua vaakakoolausta. Ratkaisu on nykypäivän pientaloissa tavanomainen ilmatiiveysvaatimus-

ten sekä talotekniikan asennusten tarvitseman tilan vuoksi. (Luku 5.3.) 

 

Molemmissa ulkoseinärakenteissa höyrynsulkumuovin asentaminen 50 mm:n syvyydelle raken-

teen sisäpinnasta aiheuttaa homeen kasvun kannalta kriittisemmät olosuhteet höyrynsulun sisä-

pinnan ympäristöön verrattuna tilanteeseen, jossa sisäpuolista koolausta ei ole lainkaan tai se on 

toteutettu pystykoolauksena (luku 5.3). Tiiliverhoilluissa rakenteissa kriittinen piste saattaa muo-

dostua myös höyrynsulun ulkopintaan, riippuen rakenteen lämmöneristävyydestä (luku 5.3.4). 

 

Ulkoseinärakenteiden kantavan rungon materiaalina on käytetty molemmissa rakenteissa homeh-

tumisherkkyysluokan HHL1 sahattua tai mitallistettua mäntyä. Valittu runkomateriaali aiheuttaa kai-

kissa rakenteissa kriittisten pisteiden suurimman homehtumisriskin ollen samalla yksi käytetyim-

mistä puurakenteisten ulkoseinien runkomateriaaleista. Tarkasteluja tehtiin osalla rakenteista ver-

tailun vuoksi myös HHL2-luokan höylätyllä kuusella. Sekä runkotolpat että sisäpuolisen koolauksen 

koolauspuut on molemmissa ulkoseinärakenteissa asennettu tyypillisellä 600 mm:n jaolla. 

 

Lämmöneristeen määrän vaikutusta liitosten kosteustekniseen toimivuuteen tarkasteltiin laatimalla 

jokaisen liitoksen osalta ulkoseinärakenteista lämmöneristävyydeltään kolme erilaista vaihtoehtoa. 

Lämmöneristävyyttä vaihdeltiin muuttamalla ulkoseinärakenteen rungon ja lämmöneristekerroksen 

paksuutta. Molemmissa ulkoseinärakenteissa runkovaihtoehdot olivat 150 mm, 200 mm ja 250 mm. 

Kapeimmalla runkovaihtoehdolla molemmissa ulkoseinärakenteissa päästiin osapuilleen tämän 

hetkisten lämmöneristävyyden vähimmäisvaatimusten tasolle. Paksuimmalla runkovaihtoehdolla 

lämmöneristävyydessä saavutettiin lähes passiivienergiarakennuksille soveltuvan lämmöneristä-
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vyyden taso. Valituilla eristepaksuuksilla saadaan siis hyvin katettua liitosten kosteusteknisen toi-

minnan tarkastelu Suomessa tällä hetkellä tyypillisellä lämmöneristävyyden vaihteluvälillä. Kaik-

kien eristepaksuusvaihtoehtojen osalta lämmöneristeestä vähintään 3/4 sijaitsee höyrynsulkuker-

roksen ulkopuolella, mikä on vähimmäisvaatimuksena kosteustekniselle toimivuudelle tulevaisuu-

den ilmastossa. (Luku 5.3.) 

 

Puuverhoillussa ulkoseinässä tuulensuojamateriaalina käytettiin 30 mm:n mineraalivillalevyä. Va-

littu tuulensuojamateriaali on yleisesti käytössä asuinpientaloissa ollen samalla kosteusteknisen 

toiminnan kannalta yksi kriittisimmistä materiaaleista. Valittu tuulensuojamateriaali toimii kuitenkin 

hyväksyttävästi vielä tulevaisuuden ilmastossa. (Luku 5.3.2.) Puu-ulkoverhouksen paksuus oli 20 

mm ja ulkoverhouksen takana olevan tuuletusvälin paksuus oli 20 mm. Tarkasteluun valitun puu-

verhotun ulkoseinärakenteen rakennetyyppi on esitetty kuvassa 15. Rakennetta tarkastellaan kol-

mella eri eristepaksuusvaihtoehdolla; 150 mm, 200 mm ja 250 mm. 

 

 

KUVA 15. Rakennemalli tarkasteluun valitusta puuverhotusta puurunkoisesta ulkoseinäraken-

teesta US1 
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Tiiliverhoillun ulkoseinän tuulensuojamateriaalina käytettiin 50 mm paksua mineraalivillalevyä. Va-

littu tuulensuojan paksuus on vähimmäisedellytyksenä tiiliverhotun ulkoseinärakenteen kosteus-

tekniselle toiminnalle tulevaisuuden ilmastossa. (Luku 5.3.4.) Tiiliverhouksen paksuus oli laskenta-

tarkasteluissa 85 mm ja tiiliverhouksen takana olevan tuuletusvälin paksuus oli vähimmäisvaati-

mukset täyttävä 30 mm. Tarkasteluun valitun tiiliverhotun ulkoseinärakenteen rakennetyyppi on 

esitetty kuvassa 16. Rakennetta tarkastellaan kolmella eri eristepaksuusvaihtoehdolla; 150 mm, 

200 mm ja 250 mm 

 

 

KUVA 16. Rakennemalli tarkasteluun valitusta tiiliverhotusta puurunkoisesta ulkoseinärakenteesta 

US2 

 

6.2 Lämmön- ja kosteudensiirron mallintaminen Wufi 2D -ohjelmalla 

Tässä opinnäytetyössä puurunkoisten ulkoseinärakenteiden kosteusteknistä toimintaa tarkastel-

laan Wufi 2D -ohjelmalla. Wufi 2D on rakennusfysiikkaan keskittyneen saksalaisen Fraunhofer-

Institut für Bauphysik -tutkimuslaitoksen kehittämä kosteuden- ja lämmönsiirron mallinnusohjelma. 

(Fraunhofer Institute for building physics. 2019; Über Uns. 2019.) Wufi-tuoteperheeseen kuuluu 
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erilaisia rakennusfysikaalisia mallinnustilanteita varten laadittuja ohjelmistoja, joista Wufi 2D on eri-

tyisesti tarkoitettu kaksiulotteisten mallien, kuten rakenteiden välisten liitosten, tarkasteluun (2D: 

Output. 2008). 

 

Wufi 2D:ssä lämmön- ja kosteudensiirtoa voidaan mallintaa todellisia sisä- ja ulkoilman olosuhteita 

vastaavissa mallinnusolosuhteissa. Keskeisimpänä erona esimerkiksi käsinlaskentamenetelmiin 

verrattuna Wufi 2D:llä lämmön- ja kosteudensiirtoa voidaan mallintaa epästationäärisissä eli ajan 

suhteen muuttuvissa olosuhteissa. Myös rakennemallille annetut rakennusfysikaaliset materiaa-

liominaisuudet ovat dynaamisia, jolloin materiaalien käyttäytyminen ja ominaisuudet muuttuvat 

asetettujen lämpötila- ja kosteusriippuvuusfunktioiden mukaisesti. (2D: Wufi 2D. 2008.) 

 

Wufi 2D:ssä lämmön ja kosteudensiirron laskennan pohjana käytetään kytkettyjä differentiaaliyh-

tälöitä. Ensimmäinen yhtälö (kaava 64) sisältää lämmönsiirron ja toinen yhtälö (kaava 65) kosteu-

den siirron osuuden. (Künzel 1995, 40; Details: Physics. 2009.) 
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𝑑𝑤

𝑑𝜑
∙
𝜕𝜑

𝜕𝑡
=
𝜕

𝜕𝑥
(𝐷𝜑𝑥

𝜕𝜑

𝜕𝑥
+ 𝛿𝑝𝑥

𝜕𝜑𝑝𝑣
𝜕𝑥

) 

+
𝜕

𝜕𝑦
(𝐷𝜑𝑦

𝜕𝜑

𝜕𝑦
+ 𝛿𝑝𝑦

𝜕𝜑𝑝𝑣
𝜕𝑦

) 

KAAVA 65 

 

H = kostean materiaalin lämpösisältö (entalpia) (J/m3) 

θ = lämpötila (°C) 

t = tarkasteluajanhetki (s) laskettuna lähtötilanteesta t = 0 

λ = materiaalin lämmönjohtavuus x-suunnassa (λx) tai y-suunnassa (λy) (W/(mK)) 

ϕ = suhteellinen kosteus (%) 

pv = vesihöyryn osapaine (Pa) 

hv = veden höyrystymisentalpia (J/kg) 

δ = vesihöyrynläpäisevyys x-suunnassa (δpx) tai y-suunnassa (δpy) (kg/(msPa)) 

Dϕ = nesteen siirtokerroin (”materiaalin kapillaariset ominaisuudet”) x-suunnassa (Dϕx) tai 

  y-suunnassa (Dϕy) (kg/ms) 
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Mallinnusajanjakson pituus tulee valita siten, että rakennemallille asetettu alkukosteus ehtii tasaan-

tua ja rakenne saavuttaa tasapainokosteuden laskennan aikana. Valitun alkukosteuden mukaan 

vaadittava laskenta-aika on usein noin viisi vuotta, rakennetyypistä ja käytetyistä materiaaleista 

riippuen jopa enemmänkin. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavien rakenteiden osalta tasapaino-

kosteus saavutettiin käyttämällä kahden vuoden mittaista laskennallista ajanjaksoa. Mallinnuksen 

tuloksena Wufi 2D:stä saadaan tulostettua koko mallinnusajanjakson ajalta tunnin aika-askeleella 

määritetyt suhteellisen kosteuden ja lämpötilan arvot rakennemallissa sijaitsevan mielivaltaisen 

pisteen suhteen. Mallinnustuloksia käytetään tässä opinnäytetyössä liitosrakenteen kriittisten pis-

teiden (luku 6.2.5) homeindeksin laskentaan. 

 

6.2.1 Liitosrakenteiden elementtimalli 

Tarkasteltava rakennemalli voidaan piirtää joko Wufi 2D:n sisäänrakennetulla piirtotyökalulla tai 

muulla soveltuvalla piirto-ohjelmalla, josta malli voidaan siirtää dxf-muodossa Wufiin. Wufi käyttää 

mallinnettavassa rakenteessa tapahtuvan lämmön- ja kosteudensiirron laskentaan elementtimene-

telmää, jossa tarkasteltava rakennemalli jaetaan x- ja y -suunnassa suorakaiteen muotoisiin ele-

mentteihin. (Dialog: Geometry. 2008; Dialog: Grid. 2008.) 

 

Elementtiverkon tiheys vaikuttaa laskennan tarkkuuteen, mutta sitä myötä myös laskennan pituu-

teen. Wufissa elementtiverkon tiheys voidaan valita esiasetetuista vaihtoehdoista tai sen koko voi-

daan määritellä manuaalisesti. Jotta Wufin käyttämä iteratiivinen laskentamenetelmä pääsisi mah-

dollisimman tarkkaan lopputulokseen, tulee elementtiverkon olla tiheimmillään materiaalien raja-

pinnoissa. Rajapinnoissa kosteuden ja lämpötilan muutokset ovat suurimmillaan, jolloin liian kar-

kean elementtiverkon käyttäminen johtaa laskennassa konvergointivirheisiin. (Dialog: Grid. 2008.) 

 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin Wufin tarjoamaa keskitiheää elementtiverkkoa, jonka avulla pääs-

tiin hyvään kompromissiin laskennan tarkkuuden ja laskentaan käytettävän ajan välillä. Keskitihe-

ässä verkossa elementtien maksimimäärä x- ja y-suunnissa oli 150 kpl. Tiheämmällä verkolla las-

kentatulokset olisivat tarkempia, mutta tässä opinnäytetyössä käytettävien resurssien puitteissa 

laskenta-aika kasvoi kohtuuttoman pitkäksi. Esimerkki tässä opinnäytetyössä käytetystä laskenta-

mallista on esitetty kuvassa 17. 
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KUVA 17. Esimerkki Wufi 2D -ohjelmassa tehtävässä lämmön- ja kosteudensiirron mallintamisessa 

käytettävästä liitosrakenteen elementtimallista. Esimerkissä tarkasteltavana rakenteena on kahden 

ulkoseinän välinen nurkkaliitos. Liitos on kuvattu ylhäältä katsottuna. 

 

Laskentamallin laatimisessa hyödynnettiin rankarakenteisten ulkoseinien runkotolppajaon sym-

metriaa, jolloin rakennemallin koko saatiin mahdollisimman pieneksi. Pienemmällä laskentamallilla 

päästään suurempaa mallia vastaavaan laskentatarkkuuteen laskentaan kuluvan ajan ollessa kui-

tenkin huomattavasti lyhyempi. 

 

6.2.2 Rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet 

Jotta rakenteiden kosteuden- ja lämmönsiirron mallinnus vastaisi mahdollisimman hyvin todellista 

tilannetta, tulee rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet määritellä tarkasti (Vinha 

ym. 2005a, 14). Tavallisesti rakennustarvikkeiden valmistajat ilmoittavat tuotteiden rakennusfysi-

kaaliset ominaisuudet vain yhdessä lämpötilan ja kosteuden yhdistelmäolosuhteessa tuotestandar-

dien mukaisesti, vaikka todellisuudessa lähes kaikkien materiaalien ominaisuudet voivat vaihdella 

merkittävästi olosuhteiden muuttuessa (luku 2.2). 
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Suomessa rakennusmateriaalien lämpötila- ja kosteusriippuvaisia materiaaliominaisuuksia on sel-

vitetty Tampereen teknillisen yliopiston Rakennustekniikan osaston laajassa tutkimuksessa vuo-

sina 1999-2004 (Vinha ym. 2005a, 14, 102–115). Tutkittuja materiaaliominaisuuksia on hyödyn-

netty muun muassa Mäkitalon (2012, 137–142) puurunkoisten ulkoseinien kosteusteknistä toimin-

taa tutkivassa diplomityössä. 

 

Tässä opinnäytetyössä käytetyt materiaaliominaisuudet perustuvat pääasiassa Mäkitalon (2012) 

diplomityössä käyttämiin ja aikaisemmissa tutkimuksissa määritettyihin materiaaliarvoihin. Myös 

Wufi 2D:ssä on sisäänrakennettuna melko kattava rakennusmateriaalitietokanta, josta saatavilla 

materiaaliominaisuuksilla on tarvittaessa täydennetty puuttuvia tietoja. Kaikki tässä opinnäyte-

työssä käytetyt materiaaliominaisuudet lähteineen on esitetty tämän raportin liitteenä (liite 1). 

 

Rakennusmateriaalien rakennuskosteutta mallintavan alkukosteuden arvona on Wufissa käytetty 

65 % suhteellisen kosteuden arvoa. Arvon oletettiin tässä opinnäytetyössä vastaavan kevytraken-

teista, rakentamisen aikana kuivana säilynyttä ja kosteudenhallinnan suhteen ideaalista ulkoseinä-

rakennetta. Kuivaa rakennetta vastaavaa alkukosteuden arvoa käyttämällä lämmön- ja kosteuden-

siirron mallintamiseen käytettyä laskenta-aikaa on saatu lyhennettyä tässä opinnäytetyössä käy-

tettävissä olleita resursseja vastaavalle tasolle. Laskenta-aikana on käytetty kahden vuoden mal-

linnusajanjaksoa. Homeindeksin laskentaan käytettävät mallinnustulokset on otettu laskennan jäl-

kimmäisen vuoden osalta, jolloin rakenteen kosteus on ehtinyt saavuttaa tasapainokosteuden. 

(Mäkitalo 2012, 70.) 

 

6.2.3 Ulkoilmaston kriittiset olosuhteet ja rakennusfysikaaliset testivuodet 

Wufi 2D:ssä valitaan tarkasteltavaan rakennemalliin mallinnuksen aikana vaikuttavat ulkoilman olo-

suhteet sekä tarkasteluilmansuunta. Olosuhteet valitaan siten, että ne aiheuttavat rakennemallissa 

kriittiset olosuhteet valitun toimintakriteerin suhteen. 

 

Kriittisiä ulkoilman olosuhteita kuvataan niin sanotun rakennusfysikaalisen testivuoden avulla. Tes-

tivuosi voi perustua todellisiin meteorologisiin havaintoihin tai se voi olla koostettu synteettisesti 

yhdistelemällä mitattua säädataa eri vuosilta siten, että kriittiset olosuhteet saadaan mallinnetta-

vassa rakenteessa aikaiseksi. (Vinha ym. 2013, 44.) 
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Käytännössä rakennusfysikaalinen testivuosi on mallinnusohjelmaan liitettävä tiedosto, joka sisäl-

tää ohjelman tarvitsemat tiedot ulkoilman olosuhteista. Wufi 2D:ssä tätä tiedostoa kutsutaan ilmas-

totiedostoksi. Tavallisesti ilmastotiedosto sisältää ulkoilman olosuhdetiedot määritettynä tunnin vä-

lein vuoden mittaiselta ajanjaksolta (Vinha ym. 2013, 44). Rakennusfysikaaliseen testivuoteen si-

sältyvät olosuhdetiedot ovat ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus, sateen määrä, tuulen no-

peus ja suunta sekä auringon säteilyn voimakkuus (Rakennusfysiikan testivuodet nykyilmastossa. 

2013; Rakennusfysiikan testivuodet tulevaisuuden ilmastossa. 2013). 

 

Keskeisenä osana Tampereen teknillisen yliopiston Frame-tutkimusprojektia oli rakenteiden kos-

teusteknisen toiminnan kannalta kriittisten testivuosien määrittäminen Suomen ilmasto-olosuh-

teissa. Testivuodet määritettiin yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen REFI-B-rinnakkaishankkeen 

kanssa. Testivuosien määrittämiseen keskittyneen tutkimusosion tuloksina saatiin kaksi rakennus-

fysikaalista testivuotta Suomen nykyilmastossa. Nykyilmaston testivuodet perustuivat todellisiin 

säähavaintotietoihin Jokioisista vuodelta 2004 sekä Vantaalta vuodelta 2007. Nämä vuodet osoit-

tautuivat kriittisiksi rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta, kun toimintakriteeriksi oli va-

littu homeen kasvu sekä kosteuden kondensoituminen. Näiden testivuosien ja suhteellisen pessi-

mistisen A2-ilmastonmuutosskenaarion ennusteiden perusteella laadittiin lisäksi synteettiset raken-

nusfysikaaliset testivuodet Jokioisten ilmastoon vuosina 2030, 2050 ja 2100 (kuva 18) sekä Van-

taan ilmastoon vuosina 2030, 2050 ja 2100 (kuva 20). (Vinha ym. 2013, 44.) 

 

Rakennusfysikaaliset testivuodet on pyritty määrittelemään siten, että ne edustavat kosteustekni-

sen toiminnan kannalta kriittisiä ääriolosuhteita pitkällä aikavälillä. Testivuosien tulisi vastata suo-

situsten mukaan 90 % kriittisyystasoa, kun ilmasto-olosuhteita tarkastellaan 30 vuoden mittausjak-

solta. Tilastollisesti siis vähintään 90 % vuosista on ilmasto-olosuhteiltaan vähemmän kriittisiä kuin 

valittu rakennusfysikaalinen testivuosi. (Vinha ym. 2013, 67.) 
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KUVA 18. Jokioinen 2100 -testivuoden ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus 

 

Tässä opinnäyteyössä Jokioisen ilmastoon laadittuja testivuosia käytetään tarkasteltaessa ulko-

vaipparakenteita, joiden kosteustekniseen toimintaan ulkoilman olosuhteiden osalta vaikuttaa eni-

ten ilman suhteellinen kosteus. Tällöin mallinnusohjelmaan asetettava rakenteen tarkasteluilman-

suunta on pohjoinen, jolloin auringon säteilyn rakenteita kuivattava ja lämmittävä vaikutus on vä-

häisin (kuva 19). (Vinha ym. 2013, 45.) 

 

 

KUVA 19. Jokioinen 2100 -testivuoden ilmastoanalyysi 
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KUVA 20. Vantaa 2100 -testivuoden ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus 

 

Vantaan testivuosia käytetään tarkasteltaessa ulkovaipparakenteita, joiden kosteustekniseen toi-

mintaan vaikuttaa ulkoilman suhteellisen kosteuden ohella viistosade. Tarkasteltaessa rakenteiden 

toimintaa Vantaan testivuosien avulla mallinnusohjelmaan asetettava tarkasteluilmansuunta on 

etelä. Ulkovaipparakenteiden etelän puoleisilla sivuilla viistosateen vaikutus on voimakkainta, 

minkä lisäksi muita ilmansuuntia voimakkaampi auringonsäteily tehostaa julkisivuverhoukseen si-

toutuneen kosteuden diffuusiota rakenteen sisälle (kuva 21). (Vinha ym. 2013, 45.) 

 

 

KUVA 21. Vantaa 2100 -testivuoden ilmastoanalyysi 
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Tässä opinnäytetyössä rakenteiden kosteusteknistä toimintaa mallinnetaan Jokioinen 2030 ja 2100 

sekä Vantaa 2030 ja 2100 -testivuosilla. Rakennetyyppikohtaiset testivuodet sekä tarkasteluilman-

suunnat on esitetty taulukossa 11. Tarkasteltaessa rakenteiden kosteusteknistä toimintaa tulevai-

suuden testivuosilla tuloksiin voidaan ajatella sisältyväksi varmuuskerroin, jolloin tuloksia voidaan 

soveltaa tarkasteltujen rakenteiden osalta myös vähemmän kriittisiin nykypäivän ilmasto-olosuhtei-

siin. Kriittisemmissä ilmasto-olosuhteissa toimiviksi todetuilla rakenteilla voidaan olettaa olevan 

myös parempi vikasietoisuus tilapäisiä poikkeuksellisia kosteusrasitustilanteita vastaan. Rakentei-

den tarkastelu tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa on varmuuskerroinajattelun lisäksi mielekästä, 

koska nykypäivänä toteutettavien asuinrakennusten tulee olla toimivia vielä 50–100 vuoden kulut-

tua. 

 

 

TAULUKKO 11. Tässä opinnäytetyössä käytettävät rakennusfysikaaliset testivuodet (Vinha ym. 

2013, 45) 

 

Tarkasteltava rakenne 

Valittu rakennusfysikaalinen testivuosi ja tarkasteluilman-

suunta, kun toimintakriteerinä on rakenteen homehtuminen 

Testivuosi Tarkasteluilmansuunta 

Rankarakenteinen puurun-

koinen ulkoseinärakenne, 

puu-ulkoverhous 1) 

Jokioinen 2100 

Jokioinen 2030 
pohjoinen 

Rankarakenteinen puurun-

koinen ulkoseinärakenne, 

tiiliulkoverhous 2) 

Vantaa 2100 

Vantaa 2030 
etelä 

1) Rakenteen kosteustekniseen toimintaan vaikuttaa lähinnä ulkoilman suhteellinen kosteus 

2) Rakenteen kosteustekniseen toimintaa vaikuttaa ulkoilman suhteellisen kosteuden lisäksi viisto-

sade 

 

Rakennusfysikaalisten testivuosien raakadata on vapaasti ladattavissa Ilmatieteen laitoksen verk-

kopalvelusta (Rakennusfysiikan testivuodet nykyilmastossa. 2013, Rakennusfysiikan testivuodet 

tulevaisuuden ilmastossa. 2013). Raakadata on muokattava käsin Wufi 2D:n ymmärtämään wac-

tiedostoformaattiin Wufin asennuspaketin mukana tulevalla Excel-pohjaisella muunnostyökalulla.  
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6.2.4 Sisäilmaston olosuhteet 

Sisäilman kosteus on riippuvainen ulkoilman kosteudesta. Ilmanvaihdon korvausilman mukana ra-

kennuksen sisälle siirtyy raikkaan ulkoilman lisäksi siihen sitoutunut vesihöyry. Sisäilmaan sitoutuu 

lisää kosteutta rakennuksen päivittäisen käytön seurauksena. Käytön myötä sisäilmaan sitoutu-

vasta kosteudesta käytetään nimitystä sisäilman kosteuslisä. Kosteuslisän suuruus riippuu raken-

nuksen ja sen tilojen käyttötarkoituksesta sekä siellä oleskelevien ihmisten määrästä. Sisäilmaan 

kosteuslisää tuottavat esimerkiksi peseytyminen ja saunominen, ruuanlaitto ja tiskaus, pyykin pesu 

ja kuivaus, rakennuksessa oleskelevien ihmisten hengitys, hikoilu ja muu toiminta sekä sisätiloissa 

olevat huonekasvit. (RIL 250-2011. 2011, 67.) 

 

Käytännössä sisäilman kosteuslisä kertoo, kuinka paljon suurempi sisäilman kosteus on verrattuna 

ulkoilman kosteuteen. Sisäilman kosteuslisä voidaan ilmoittaa vesihöyrypitoisuuksien v (g/m3) tai 

vesihöyryn osapaineiden pv (Pa) erona sisä- ja ulkoilman välillä. (Vinha ym. 2013, 46–47.) Tilojen 

käyttötarkoituksen lisäksi sisäilman kosteuslisä riippuu vuodenajasta. Kesällä ikkunoita ja ovia pi-

detään useammin auki ja ihmiset viettävät enemmän aikaa ulkona, jolloin kosteustuotto sisätiloihin 

on talvikautta pienempi. (Vinha ym. 2013, 47.) 

 

Tavanomaisten asuinrakennusten sisäilman kosteus- ja lämpötilaolosuhteita on selvitetty kenttä-

mittauksilla Tampereen teknillisen yliopiston talonrakennustekniikan ja Teknillisen korkeakoulun 

LVI-tekniikan laboratorioiden yhteistyötutkimuksessa. Tutkimuksen tuloksena laadittiin suositusar-

vot sisäilman kosteuslisän mitoitusarvoille rakenteiden kosteusteknisen toiminnan tarkasteluja var-

ten. (Vinha – Korpi – Kalamees – Eskola – Palonen – Kurnitski – Valovirta – Mikkilä – Jokisalo 

2005b, 3, 92; Vinha – Korpi – Kalamees – Jokisalo – Eskola – Palonen – Kurnitski – Aho – Salminen 

– Salminen – Keto 2009, 1, 138.) 

 

Kosteuslisän mitoitusarvo on kaikissa tavanomaisissa asuinrakennuksissa suositeltavaa valita lä-

heltä tutkimuksessa mitattuja todellisia kosteuslisän maksimiarvoja, jotta rakenteet tulisi mitoitettua 

riittävän suurta kosteusrasitusta kestäviksi. Tutkimuksessa havaittiin, että kosteuslisän määrä oli 

riippuvainen erityisesti ulkoilman lämpötilasta sekä rakennuksen asumistiheydestä (asuinpinta-ala 

m2 / asukas). Taulukossa 12 on esitetty TTY:n ja TKK:n kenttämittaustutkimuksen perusteella suo-

sitellut kosteusteknisen toiminnan mallintamisessa käytettävät sisäilman kosteuslisän mitoitusarvot 

ulkoilman lämpötilan ja asumistiheyden suhteen. (Vinha ym. 2005b, 92–93; Vinha ym. 2009, 138.) 
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TAULUKKO 12. Sisäilman kosteuslisän suositusarvot (Vinha ym. 2005b, 92–93; Vinha ym. 2009, 

138) 

 

Ulkoilman läm-

pötila t (°C) 

Tavanomaisen asuinrakennuksen sisäilman kosteuslisän 1) mitoitus-

arvot (g/m3) ulkoilman lämpötilan suhteen, kun tarkasteltavan raken-

nuksen asumistiheys (asuinpinta-ala / asukas) on 

≥ 30 m2 < 30 m2 

≤ +5 4,0 5,0 

≥ +15 1,5 2,0 

1) Mikäli rakennuksen sisäilman kosteus talvikaudella poikkeaa merkittävästi RH 25 % arvosta 

tai rakennuksen ilmanvaihto < 0,3 1/h, on kosteuslisän mitoitusarvo arvioitava tapauskohtai-

sesti. 

 

Taulukosta 12 nähdään, että tiiviisti asutussa rakennuksessa talvikaudella sisäilman kosteuslisä 

on suurin. TTY:n ja TKK:n tutkimuksen tulosten pohjalta Suomen Rakennusinsinöörien liiton julkai-

semassa rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeissa on esitetty ulkoilman lämpötilasta riip-

puvat sisäilman kosteuslisän mitoitusarvot. Mitoitusarvot on jaettu kolmeen rakennustyypistä riip-

puvaan, suuruudeltaan erilaiseen kosteusluokkaan. Veden- ja kosteudeneristysohjeissa esitetyt si-

säilman kosteuslisän mitoitusarvot on esitetty kuvassa 22. (RIL 107-2012. 2012, 24.) 

 

 

KUVA 22. Rakennusten sisäilman kosteuslisän mitoitusarvot ulkoilman lämpötilan suhteen eri kos-

teusluokissa (RIL 107-2012. 2012, 24) 
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Kosteusluokassa 1 kosteuslisä on yli 5 g/m3 ja sen tarkka mitoitusarvo on suositeltavaa määritellä 

aina tapauskohtaisesti. Kosteusluokkaan kuuluvat erityisen suurelle sisäilman kosteudelle altistu-

vat rakennukset, kuten uimahallit, laitoskeittiöt, pesulat, maatalousrakennukset, kasvihuoneet tai 

kosteusrasituksille alttiit teollisuusrakennukset. Kosteusluokan 2 arvot vastaavat muun muassa ta-

vanomaisen asuin-, toimisto-, liike- tai kokoontumisrakennusten, sairaaloiden ja hoitolaitosten sekä 

talviasuttavien vapaa-ajan rakennusten suositeltua kosteuslisän mitoitusarvoa. Kosteusluokkaan 3 

kuuluvat muun muassa puolilämpimät tai kylmillään olevat vapaa-ajan rakennukset, varastot, ajo-

neuvosuojat, tekniset tilat tai väliaikaiset rakennukset. Kosteusluokassa 3 voidaan käyttää kuvassa 

22 osoitettua mitoitusarvoa pienempää kosteuslisää, mikäli sen soveltuvuus kyseiseen rakennus-

kohteeseen voidaan luotettavasti osoittaa. (RIL 107-2012. 2012, 24.) Tässä opinnäytetyössä Wufi 

2D -mallinnusohjelmaan asetettavat sisäilman kosteuslisän mitoitusarvot sekä kosteusluokka on 

esitetty taulukossa 13. 

 

 

TAULUKKO 13. Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan mallinnusmenetelmässä käytettävä kos-

teusluokka sekä ulkoilman lämpötilasta riippuva sisäilman kosteuslisä (RIL 107-2012. 2012, 24) 

 

Ulkoilman lämpötila t (°C) 
Sisäilman kosteuslisän mi-

toitusarvo (g/m3) 
Kosteusluokka 

≤ +5 5 
2 

≥ +15 2 

 

Tavanomaisten asuinrakennusten kosteusteknisen toiminnan mallintamisessa on suositeltavaa 

käyttää 21 °C:een sisälämpötilaa. Näin mallinnuksessa saadaan huomioiduksi myös tilojen jääh-

dytyksen vaikutus kesäaikana. (RIL 107-2012. 2012, 25.) Tässä opinnäytetyössä tarkasteltavien 

rakenteiden sisäilman lämpötilana on käytetty kaikkina vuoden aikoina tasaista 21 °C:een lämpö-

tilaa.  
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6.2.5 Kriittiset tarkastelupisteet 

Tarkasteltavasta liitosrakenteen rakennemallista valitaan toimintakriteerin kannalta kriittisiksi ole-

tetut pisteet, joiden suhteen rakenteessa tapahtuva kosteuden- ja lämmönsiirto mallinnetaan. Ho-

meen kasvun kannalta kriittiset pisteet sijaitsevat yleensä eri materiaalien rajapinnoissa, joihin kos-

teus pyrkii otollisissa olosuhteissa tiivistymään. Yksiselitteistä ohjetta tarkastelupisteiden valinnalle 

ei voida antaa ja tarkastelupisteiden valitsemiseksi mallinnettavan rakenteen kosteustekninen toi-

minta on tunnettava riittävän hyvin. (Vinha ym. 2013, 65.) Epävarmassa tilanteessa tarkastelupis-

teitä tulee valita riittävä määrä, jotta niiden väliltä voidaan haarukoida kaikkein kriittisin piste. Tar-

vittaessa laskenta tulee toistaa ja aikaisemman laskennan perusteella tarkentuneen tiedon avulla 

valita uudet tarkastelupisteet. Tässä opinnäytetyössä käytettävät tarkastelupisteet on esitelty erik-

seen jokaisen liitosrakenteen osalta tulosten esittelyn yhteydessä luvussa 7. 

 

Tarkastelupisteiden esivalintaan käytettiin jokaisen liitoksen osalta Comsol Multiphysics -lämmön-

siirto-ohjelmaa. Ennen varsinaista Wufi 2D:llä tehtävää epästationääristä kosteuden- ja lämmön-

siirron mallinnusta liitosrakennetta tarkasteltiin stationäärisissä eli muuttumattomissa lämpötilaolo-

suhteissa Comsolilla. Jokaisen liitosrakenteen osalta lämmönsiirtoa tarkasteltiin 200 mm paksua 

runkovaihtoehtoa vastaavalla rakennemallilla, mikä vastasi keskimäärin tässä opinnäytetyössä tar-

kasteltua runkopaksuutta (kuva 23). 

 

Comsolissa rakennemallin sisälämpötilaksi asetettiin 21 °C ja ulkolämpötilaksi talviolosuhdetta 

vastaava lämpötila -10 °C. Kuvassa 23 liukuväritäyttö kuvaa sisä- ja ulkopinnan välistä lämpötila-

jakaumaa. Lämmönsiirron analysoinnin perusteella rakennemallista etsittiin kosteuden tiivistymi-

selle kriittinen 8–10 °C:een lämpötilajakauma (kuva 23, musta lämpötilakäyrä) sekä jäätymispis-

tettä vastaava -1–0 °C:een lämpötilajakauma (kuva 23, magenta lämpötilakäyrä). Lisäksi tarkas-

teltiin suurimpien kylmäsiltojen sijaintia rakennemallissa. Kuvassa 23 punaiset nuolet kuvaavat ra-

kenteen läpi tapahtuvan lämpövirran suuntaa ja voimakkuutta. Suurempi nuolen koko merkitsee 

suhteellisesti suurempaa lämpövirran tiheyttä (W/m2). Kriittisten lämpötilajakaumien ja merkittävim-

pien kylmäsiltojen sijaintia käytettiin hyödyksi määritettäessä tarkasteltavassa liitosrakenteessa si-

jaitsevia homeen kasvun kannalta kriittisiä pisteitä. Lämmönsiirron mallinnuksen ja kriittisten tar-

kastelupisteiden esivalinnan laskentatulokset on esitetty liitteessä 4. 
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KUVA 23. Esimerkki Comsol Multiphysics -ohjelmalla tehtävästä kriittisten pisteiden esivalintatar-

kastelusta 

 

6.3 Homeen kasvun mallintaminen ja toimivan liitoksen kriteerit 

Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan puurakenteisten ulkoseinien liitosten homehtumista Suoma-

laisen homemallin avulla. Laskentamenetelmä on kuvattu tämän raportin luvussa 4.4. Liitosraken-

teessa esiintyvää homeindeksin maksimiarvoa käytetään tässä opinnäytetyössä rakenteen kos-

teusteknistä toimivuutta kuvaavana suureena. Kantavissa rakenteissa sekä lämmöneristeessä ja 

sen sisäpuolisissa rakenteissa ei hyväksyttävästi toimivassa rakenteessa sallita lainkaan homeen 

kasvua, jolloin homeindeksin arvon M tulee olla < 1. 

 

Kun homeen kasvua ei sallita kantavissa rakenteissa, voidaan samalla välttää homeita kosteam-

mat olosuhteet vaativa rakenteiden lahoaminen. Tämän myötä opinnäytetyön tulosten perusteella 

hyväksyttävästi toimivien rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden voidaan rakennusfysikaalisen toi-

minnan osalta olettaa olevan hyvällä tasolla. Tavallisesti asuinrakennuksen kantavat rakenteet 

suunnitellaan vähintään 50 vuoden käyttöiälle, jolloin niiden tulee säilyä laatuvaatimukset täyttävinä 

koko suunnitellun elinkaarensa ajan. (Vinha ym. 2013, 62.) 
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Lämmöneristeessä ja sen sisäpuolisissa kerroksissa ei tule sallia homeen kasvua, sillä etenkin 

pientaloissa yleisesti käytettävien avohuokoisten eristemateriaalien ja rakenteeseen ajan saatossa 

mahdollisesti syntyvien epätiiveyskohtien kautta homeitiöiden ja homeiden toksisten aineenvaih-

duntatuotteiden on huomattavan helppo päätyä sisäilmaan esimerkiksi koneellisen ilmanvaihdon 

alipainevaikutuksen avulla. 

 

Homeen ja sisäilmasta johtuvien oireiden ja sairauksien välille ei ole luotettavasti pystytty osoitta-

maan yhteyttä eikä turvallisia raja-arvoja sisäilman mikrobipitoisuuksille voida yksiselitteisesti antaa 

(Reijula ym. 2012, 12, 35–36; RIL 250-2011. 2011, 151). Myös tämän vuoksi on suositeltavaa pyr-

kiä toteuttamaan rakenteet siten, että mahdollisesti sisäilmaan jossain vaiheessa yhteydessä ole-

vissa rakennekerroksissa homeen kasvua ei yksinkertaisesti esiinny. 

 

Ulkoilman kanssa kontaktissa olevilla pinnoilla esiintyy aina jonkin verran mikrobeja. Toimivissa-

kaan rakenteissa homeen kasvua ei täysin voida välttää ulkoverhouksen pinnoilla tai muissa ulkoil-

maan verrattavissa olosuhteissa, kuten ulkoverhouksen tuuletusväleissä tai tuulensuojalevyn ulko-

pinnalla. Tällaisissa olosuhteissa esiintyvä tavanomainen mikrobikasvusto ei kuitenkaan ole merkki 

kosteusvauriosta tai sisäilmaongelmista. Lisäksi ulkopinnoilla esiintyvä luontainen mikrobikasvusto 

ei ehjissä rakennuksissa vaikuta rakenteen sisäosien kosteustekniseen toimintaan tai sisäilman 

laatuun. (Kokko ym. 1999, 34; RIL 250-2011. 2011, 151.) 

 

6.4 Mallinnusmenetelmän virhelähteet ja tarkkuuden arviointi 

Tässä opinnäytetyössä käytettävä puurakenteiden kosteusteknisen toiminnan mallinnusmene-

telmä perustuu Tampereen teknillisen yliopiston kehittämään kosteusteknisen toiminnan mitoitus-

menetelmään. Menetelmän tarkkuutta on verifioitu TTY:n Frame-hankkeen yhteydessä vertaa-

malla mallinnustuloksia todellisista koerakenteista mitattuihin arvoihin. (Vinha ym. 2013, 42, 65, 

118–119.) Vastaavaa verifiointia ei olisi ollut mahdollista toteuttaa tämän opinnäytetyön resurssien 

puitteissa, jolloin aikaisemmissa tutkimuksissa toimivaksi todetun menetelmän käyttäminen lisää 

myös tämän opinnäytetyön tulosten luotettavuutta.  

 

Tämän opinnäytetyön yhteydessä käytettävän mallinnusmenetelmän verifiointia suoritettiin pieni-

muotoisesti vertailulaskentojen avulla. Vertailulaskennassa tässä opinnäytetyössä käytettävällä 
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menetelmällä pyrittiin toistamaan muutaman ulkoseinärakenteen osalta Mäkitalon (2012, 86–119) 

diplomityössä saamat lämmön- ja kosteudensiirron mallinnuksen sekä homeindeksin laskennan 

tulokset. Vertailurakenteita tarkasteltiin Mäkitalon diplomityössä määriteltyjen kriittisten pisteiden 

suhteen. Vertailulaskenta suoritettiin kolmella puuverhotulla ja yhdellä tiiliverhotulla ulkoseinära-

kenteella. Vertailulaskennan tulokset on esitetty taulukossa 14. Mäkitalon diplomityön homeindek-

siarvot on arvioitu diplomityön tuloksia esittelevistä viivadiagrammeista. 

 

 

TAULUKKO 14. Tässä opinnäytetyössä käytetyllä mallinnusmenetelmällä saatujen homeindeksiar-

vojen vertailu Mäkitalon (2012, 86–119) diplomityössä esitettyihin tuloksiin 

 

Ulkoseinän rakennetyyppi 

Vertailurakenteen 

lämmönläpäisy-

kerroin U 

(W/(m2K)) 

Mäkitalo (2012), 

diplomityö, alku-

peräinen homein-

deksin arvo M (-) 

Opinnäytetyö, 

vertailurakenteen 

homeindeksi  

M (-) 

Puurunko, puu-ulkoverhous 20 mm, mineraali-

villaeriste, diffuusioavoin tuulensuojakalvo, ho-

meen kasvu runkotolpan ulkopinnassa, mitoi-

tusilmasto Jokioinen 2100. 

0,13 ~3,2 3,113 

0,19 ~2,5 2,408 

0,29 ~1,9 1,439 

Puurunko, puu-ulkoverhous 20 mm, mineraali-

villaeriste, tuulensuojakipsilevy 9 mm, homeen 

kasvu runkotolpan ulkopinnassa, mitoitusil-

masto Jokioinen 2100. 

0,13 ~1,7 1,823 

0,19 ~1,2 1,316 

0,29 ~0,8 0,728 

Puurunko, puu-ulkoverhous 20 mm, mineraali-

villaeriste, puukuitutuulensuojalevy 12 mm, ho-

meen kasvu lämmöneristeen ulkopinnassa, mi-

toitusilmasto Jokioinen 2100. 

0,12 ~0,8 0,903 

Puurunko, tiiliulkoverhous 130 mm, mineraalivil-

laeriste, puukuitutuulensuojalevy 12 mm, ho-

meen kasvu lämmöneristeen ulkopinnassa, mi-

toitusilmasto Jokioinen 2100. 

0,17 ~3,2 2,5 

 

Taulukosta 14 nähdään, että pääsääntöisesti vertailulaskennan tulokset vastaavat alkuperäisiä  

Mäkitalon (2012, 86–119) diplomityön tuloksena saatuja homeindeksin arvoja. Eniten eroa syntyi 

tiiliverhoillun ulkoseinärakenteen laskentatapauksessa. Ero saattaa selittyä vertailulaskennassa 

käytetyn tiilen materiaalipaksuudella 130 mm. Todennäköisesti ero alkuperäisen tuloksen ja vertai-
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lulaskennan välillä tasoittuisi, jos vertailulaskenta toistettaisiin käyttämällä 85 mm paksua tiiliver-

housta, jolloin ohuemman verhousmateriaalin myötä rakenteen ulko-osan olosuhteet muuttuisivat 

homeen kasvun kannalta kriittisemmiksi viistosateen päästessä voimakkaammin vaikuttamaan ra-

kenteen sisäosien toimintaan. Tiilirakenteiden vertailulaskennan tulosten perusteella tässä opin-

näytetyössä päädyttiin käyttämään tiiliverhouksessa 85 mm paksua julkisivutiiltä. Vertailulasken-

nan tulosten perusteella tässä opinnäytetyössä käytettävää laskentamenetelmää voidaan pitää 

käyttökelpoisena opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite huomioiden. 

 

Kosteusteknisen toiminnan mallinnusmenetelmä tai käytettävät tietokoneohjelmat eivät sisällä ra-

kenteiden kestävyyden tai stabiliteetin mitoitusmenetelmien tavoin varmuuskertoimia. Teoreettisiin 

mallinnusmenetelmiin sisältyy kuitenkin aina tulosten luotettavuutta heikentäviä puutteita ja yksin-

kertaistuksia. Mallinnusmenetelmään voidaan pyrkiä sisällyttämään ”varmuuskerroin” asettamalla 

hyväksyttävästi toimivan rakenteen kriteerit valita tiukoiksi ja käyttämällä riittävän kriittisiä mallin-

nusolosuhteita. (Vinha ym. 2013, 62.) Tässä opinnäytetyössä tulosten luotettavuutta on pyritty pa-

rantamaan asettamalla hyväksyttävän rakenteen kriteeri sellaiseksi, että laskennallista homeen 

kasvua rakenteessa ei sallita. Mallinnusolosuhteiden osalta tulosten luotettavuutta on pyritty pa-

rantamaan tarkastelemalla rakenteita nykyilmastoa kriittisemmissä tulevaisuuden ilmasto-olosuh-

teissa vuosina 2030 ja 2100. 

 

Mallinnusmenetelmässä rakenteiden oletetaan olevan virheettömiä, eikä sen avulla voida ottaa 

huomioon rakenteiden vaurioitumista. Todellisuudessa rakenteisiin syntyy jo rakennusvaiheessa 

jonkin verran esimerkiksi kiinnikkeistä aiheutuvia höyrynsulkukerroksen läpäiseviä reikiä. Lisäksi 

ajan saatossa rakenteet voivat elää, jolloin niihin saattaa syntyä ilmavuotokohtia tai muita vaurioita 

ja epätiiveyskohtia. Näin ollen myös rakenteen vikasietoisuuden huomioimiseksi mallinnuksessa 

tulee käyttää valitun toimintakriteerin kannalta riittävän kriittisiä olosuhteita sekä valita toimivan ra-

kenteen kriteerit riittävän tiukoiksi. (Vinha ym. 2013, 62–63.)  

 

Mallinnusmenetelmässä käytettävät rakennusfysikaaliset testivuodet ovat homeen kasvun ja kos-

teuden tiivistymisen kannalta kriittisiä. Todelliset rakenteisiin vaikuttavat olosuhteet voivat kuitenkin 

olla joinain vuosina testivuosiakin kriittisempiä. Lisäksi rakennuksen lähiympäristössä vaikuttava 

mikroilmasto voi paikallisista olosuhteista tai rakennuksen arkkitehtuurista johtuen rasittaa raken-

teita testivuosien olosuhteita enemmän, sillä testivuosien sisältämä säädata kuvaa ilmasto-olosuh-

teita tasaisella ja avonaisella rakennuspaikalla. Tästä syystä hyväksyttävän kosteusteknisesti toi-

mivan rakenteen kriteerit on asetettu mahdollisimman tiukoiksi. (Vinha ym. 2013, 46, 63.) 
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7 MALLINNUSTULOKSET 

Luvussa 7 esitellään tarkasteltujen liitosrakenteiden kosteusteknisen toiminnan ja homeen kasvun 

mallinnuksen tulokset. Jokaisen tarkasteltavan liitosrakenteen rakennemallin yhteydessä on esi-

tetty kriittiset tarkastelupisteet sekä rakenteen lämmönläpäisykertoimet ja viivamaiset lisäkonduk-

tanssit. Tulokset on annettu liitoksesta havaitun kriittisimmän pisteen suhteen homeindeksin mak-

simiarvona vuoden mittaisen, ilmasto-olosuhteiltaan kriittisen tarkastelujakson ajalta. Liitteessä 6 

on esitetty lisää homeindeksin laskentatuloksia. Luvussa 6.3 esitetyn periaatteen mukaisesti kos-

teusteknisesti toimivana liitoksena pidetään rakennetta, jonka kriittisimmän pisteen homeindeksin 

arvo M < 1. Liitosrakenteen yhteydessä on esitelty kaikki kyseisen liitoksen osalta tarkastellut pis-

teet. 

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioitiin tarkastelemalla liitoksia vuoden 2030 ja 2100 ilmasto-

olosuhteissa. Lämmöneristeen määrän vaikutusten arvioimiseksi jokaista liitosrakennetta tarkas-

teltiin kolmella erilaisella lämmöneristävyysvaihtoehdolla. Lämmöneristävyyttä yhden rakenteen 

osalta vaihdeltiin lämmöneristekerroksen ja rakennuksen rungon paksuutta muuttamalla. Jokaisen 

liitostyypin yhteydessä on esitetty eri runkovaihtoehtojen lämmöneristävyyttä kuvaavat lämmönlä-

päisykertoimet sekä niitä vastaavat liitoksen energiatehokkuutta kuvaavat viivamaiset lisäkonduk-

tanssit. Tuloksissa esitetyt lämmönläpäisykertoimien ja viivamaisten lisäkonduktanssien pienem-

mät arvo merkitsevät paremmin lämpöä eristävää ja energiatehokkaampaa rakennetta. Lämmön-

läpäisykerrointen laskentaraportit on esitetty liitteessä 2 ja liitteessä 3. Viivamaisten lisäkonduk-

tanssien laskentaraportit on esitetty liitteessä 5. 

 

Pääasiassa kaikissa liitoksissa viivamainen lisäkonduktanssi vastasi taulukkoarvojen suosituksia, 

jolloin liitosrakenteita voitiin kylmäsiltojen voimakkuuden ja liitoksen energiatehokkuuden puolesta 

pitää nykyvaatimuksia ja todellisia käytössä olevia rakennetyyppejä vastaavina. Viivamaisen lisä-

konduktanssin arvo ei tässä tutkimuksessa käytetyllä eristepaksuuden vaihteluvälillä muuttunut 

merkittävästi, eikä sillä pääsääntöiesti havaittu olevan suurta vaikutusta erilaisten liitosten kosteus-

tekniseen toimivuuteen.  
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7.1 Puuverhoiltujen puurakenteisten ulkoseinien liitokset 

Puuverhoillun ulkoseinän ulkonurkkaliitoksena tarkasteltiin kuvan 24 mukaista rakennetta. Kuvasta 

24nähdään, että nurkkatolpat muodostavat useita höyrynsulun ulkopuolisen lämmöneristeen läpäi-

seviä kylmäsiltoja. Kylmäsiltojen vuoksi nurkkatolppien ympäristössä lämpötila laskee ja suhteelli-

nen kosteus nousee, jolloin erityisesti höyrynsulun sisäpuolisen koolauspuun ulkopintaan saattaa 

syntyä kosteuden tiivistymiselle ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet (Mäkitalo 2012, 109). 

 

 

KUVA 24. Puuverhoillun ulkoseinän (US1) ulkonurkkaliitoksen rakennemalli 

 

Ulkonurkkaliitos osoittautui homeen kasvun kannalta kriittisimmäksi vaakasuuntaisen koolauspuun 

ulkopinnassa mineraalivillatuulensuojan lämmönvastuksen ollessa 0,97 m2K/W (kuva 25). Koo-

lauspuun homeindeksi kasvaa rakenteen lämmöneristävyyden heiketessä, mikä vastaa yksittäisen 

ulkoseinän osalta saatuja aikaisempia tutkimustuloksia (Mäkitalo 2012, 113). 

 

Ulkonurkkaliitoksen koolauspuun ulkopinnassa ei esiinny homeen kasvua vuoden 2100 ilmastossa, 

kun ulkoseinän lämmönläpäisykerroin on < 0,13 W/(m2K). Vastaavasti vuoden 2030 ilmastossa 

homeen kasvua ei esiinny, kun lämmönläpäisykerroin on <0,15 W/(m2K). Yksittäisen ulkoseinän 

osalta aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että homeen kasvua ei esiinny sisäpuolisessa vaa-

kakoolauksessa, kun ulkoseinän U-arvo on < 0,18 W/(m2K) ja tuulensuojana käytetään 30 mm 
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paksua mineraalivillalevyä (Mäkitalo 2012, 112–113). Näin ollen voidaan päätellä, että kosteustek-

nisen toimivuuden kannalta ulkonurkkaliitos on nykypäivän vaatimusten tasoisesti yksittäistä ulko-

seinärakennetta mitoittavampi, kun tarkastellaan kuvassa 24 esitettyä ulkoseinärakennetta.  

 

 

KUVA 25. Homeindeksin maksimiarvo vaakasuuntaisen koolauspuun ulkopinnassa puuverhotun 

ulkoseinän (US1) ulkonurkkaliitoksessa 

 

Tulevaisuuden ilmastossa esiintyvää homeen kasvua voidaan ehkäistä käyttämällä jo nykypäivänä 

toteutettavien rakennusten koolauspuun materiaalina yleisen HHL1-luokan mitallistetun männyn 

sijasta paremmin hometta kestävää HHL2-luokan puutavaraa, kuten höylättyä kuusta. Liitoksen 

toimivuutta voidaan parantaa myös käyttämällä vaakakoolauksen tilalla pystykoolausta tai paran-

tamalla tuulensuojamateriaalin lämmönvastusta (Mäkitalo 2012, 111–113). 

 

Ulkonurkkaliitoksessa energiatehokkuuden parantaminen lämmöneristettä lisäämällä heikentää lii-

toksen kosteusteknistä toimivuutta siirryttäessä vuoden 2030 ilmastosta vuoden 2100 ilmasto-olo-

suhteisiin (kuva 26). Runkotolpan ulkopinnassa esiintyy homeen kasvua vuoden 2100 ilmastossa, 

kun ulkoseinärakenteen lämmönläpäisykerroin on < 0,11 W/(m2K), puumateriaalin homehtumis-

herkkyysluokka on HHL1 ja mineraalivillatuulensuojan lämmönvastus on 0,97 m2K/W (kuva 26). 

Tulosten perusteella esimerkiksi nykypäivän tekniikalla toteutettavat passiivienergiatason ulkosei-

närakenteiden nurkkaliitokset ovat tulevaisuudessa alttiita homeen kasvun esiintymiselle. 

 

Vuoden 2030 ilmastossa homeen kasvua ei runkotolpan ulkopinnassa esiinny millään tutkituista 

lämmöneristepaksuusvaihtoehdoista riippumatta runkotolpan homehtumisherkkyysluokasta (kuva 
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26). Homeen kasvu voidaan estää myös vuoden 2100 ilmastossa käyttämällä runkotolpan materi-

aalina HHL2-luokan puutavaraa. 

 

 

KUVA 26. Homeindeksin maksimiarvo runkotolpan ulkopinnassa puuverhotun ulkoseinän (US1) 

ulkonurkkaliitoksessa  

 

Puuverhoillun ulkoseinän sisänurkkaliitoksena tarkasteltiin kuvan 27 mukaista liitosrakennetta. Ho-

meen kasvun kannalta todennäköisten kriittisten pisteiden oletettiin lämmönsiirron mallinnustulos-

ten perusteella syntyvän rakenteen ulko-osiin kylmäsiltojen yhteyteen. Rakenteen sisäosien ha-

vaittiin pysyvän suhteellisen lämpimänä myös talviolosuhteissa (liite 4). Lämmönsiirron tarkastelun 

perusteella tarkastelupisteiden valinnassa painotettiin rakenteen ulko-osia. 

 

 

KUVA 27. Puuverhoillun ulkoseinän sisänukkaliitoksen rakennemalli 
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Tarkastelupisteiden esivalinnassa tehdystä oletuksesta poiketen homeen kasvun kannalta kriittisin 

piste syntyi höyrynsulun sisäpuolelle, vaakasuuntaisen koolauspuun ulkopintaan mineraalivillatuu-

lensuojan lämmönvastuksen ollessa 0,97 m2K/W (kuva 28). Liitosrakenne toimii kuitenkin hyväk-

syttävästi kaikilla eristepaksuusvaihtoehdoilla HHL1-luokan rakennusmateriaaleja käytettäessä 

sekä vuoden 2030 että vuoden 2100 ilmastoissa. 

 

 

KUVA 28. Homeindeksin maksimiarvo vaakasuuntaisen koolauspuun ulkopinnassa puuverhotun 

ulkoseinän (US1) sisänurkkaliitoksessa 

 

Toinen sisänurkkaliitoksen kriittinen piste sijaitsee runkotolpan ulkopinnassa, mutta tässäkään pis-

teessä homeen kasvua ei tulevaisuuden ilmastossa esiinny tarkastelluilla eristepaksuusvaihtoeh-

doilla. Runkotolpan ulkopinnan homeindeksi sisänurkassa on esitetty liitteessä 6. 

 

Puuverhoillun ulkoseinän ja huoneistojen välisen betoniseinän välisenä liitoksena tarkasteltiin ku-

van 29 mukaista rakennetta. Tarkastelupisteiden esivalinnan yhteydessä tehdyn lämmönsiirron 

mallinnuksen perusteella liitosta ei lähtökohtaisesti pidetty kovin kriittisenä homeen kasvun kan-

nalta, koska sisätilaan yhteydessä olevan ja lähes koko eristekerroksen läpäisevän betonivälisei-

nän kautta kulkeutuva hukkalämpö auttaa pitämään liitosrakenteen melko lämpimänä ulko-osia 

myöden (liite 4). 

 

Homeen kasvun kannalta kriittinen piste saattaa lämmönsiirron mallinnustulosten perusteella syn-

tyä kuitenkin rakenteen ulko-osaan, väliseinän ja runkotolpan rajapintaan. Tarkastelupisteen kriitti-
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syyttä lisää lähellä ulkopintaa sijaitseva höyrynsulkukerros, mikä mahdollistaa vesihöyryn siirtymi-

sen sisätilasta diffuusiolla lähelle rakenteen viileää ulkopintaa. Tarkastelupisteitä valittiin höyryn-

sulun sisä- ja ulkopuolelta väliseinän ja puurungon liitoksen alueelta kriittisimmän pisteen sijainnin 

selvittämiseksi. 

 

 

KUVA 29. Puuverhoillun ulkoseinän ja huoneistojen välisen betoniseinän liitoksen rakennemalli ja 

kriittiset tarkastelupisteet 

 

Kriittisimmäksi pisteeksi homeen kasvun kannalta ulkoseinän ja huoneistoväliseinän liitoksessa 

osoittautui vaakasuuntaisen koolauspuun ulkopinnan ja lämmöneristeen välinen rajapinta mineraa-

livillatuulensuojan lämmönvastuksen ollessa 0,97 m2K/W (kuva 30). Kriittisimmässä pisteessä ho-

meindeksin arvo on kuitenkin selvästi alle 1,0 kaikilla eristepaksuusvaihtoehdoilla. Homeindeksin 

arvo säilyy sallituissa rajoissa sekä vuoden 2030 että vuoden 2100 ilmastoissa riippumatta raken-

nusmateriaalin homehtumisherkkyysluokasta. Toinen kriittinen piste kuvan 29 liitoksessa sijaitsi 

alkuoletuksen mukaisesti runkotolpan ja betoniväliseinän rajapinnassa, höyrynsulun ulkopuolella. 

Tämän pisteen homeindeksi on esitetty liitteessä 6. 

 



  

110 

 

KUVA 30. Homeindeksin maksimiarvo vaakasuuntaisen koolauspuun ulkopinnassa puuverhotun 

ulkoseinän (US1) ja huoneistojen välisen betoniseinän liitoksessa 

 

Puuverhoillun ulkoseinän ja puurakenteisen palkkivälipohjan liitoksena tarkasteltiin kuvassa 31 esi-

tettyä rakennetta. Tarkastellussa liitosrakenteessa välipohjapalkisto on asennettu ulkoseinän ylä-

ohjauspuun päälle. Palkistoa kannattelevat ulkoseinän runkotolppien yläosaan lovetut palkit. Liitos-

tyyppi valittiin tarkasteluun, koska sen oletettiin edustavan eri toteutusvaihtoehtojen joukosta kos-

teusteknisen toimivuuden kannalta kriittisintä vaihtoehtoa. 

 

Liitosrakenteessa höyrynsulku joudutaan kuljettamaan kerrosten välillä välipohjapalkkien etupuo-

lelta siten, että liitoksessa höyrysulku sijaitsee lähellä rakenteen ulkopintaa. Höyrynsulun sisäpuo-

liset eristekerrokset laskevat lämpötilaa höyrynsulun sisäpinnassa. Avohuokoisen eristemateriaalin 

kautta suhteellisen vapaasti diffuusiolla siirtyvä sisäilman kosteus nostaa suhteellista kosteutta 

saaden aikaan homeen kasvulle otolliset olosuhteet höyrynsulun sisäpinnan ja homehtumiselle 

herkkien välipohjapalkkien rajapintaan. 
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KUVA 31. Puuverhoillun ulkoseinän ja puurakenteisen palkkivälipohjan rakennemalli 

 

Välipohjaliitoksessa kriittisin piste sijoittui lähelle höyrynsulun sisäpintaa, lämmöneristeen ja väli-

pohjapalkin rajapintaan. Kun ulkoseinän U-arvo on < 0,13 W/(m2K), ei liitoksessa esiinny homeen 

kasvua vuoden 2030 ilmastossa edes HHL1-luokan rakennusmateriaaleja käytettäessä (kuva 32). 

Vuoden 2030 ilmastossa homekasvusto kehittyy lähes silminnähtäväksi liitoksissa, joissa seinära-

kenteen U-arvo on ≥ 0,16 W/(m2K). Vuoden 2100 ilmastossa seinärakenteen sisällä olevissa väli-

pohjapalkiston osissa esiintyy homeen kasvua kaikilla tarkastelluilla lämmöneristepaksuuksilla ho-

mehtumisherkkyysluokan ollessa HHL1 (kuva 32). Silminnähtäväksi kasvusto kehittyy vuoden 

2100 ilmastossa kriittisen vuoden aikana, kun ulkoseinän U-arvo on > 0,14 W/(m2K). 

 

Puurakenteisen välipohjan palkit valmistetaan tavallisesti viilu- tai liimapuusta, jonka homehtumis-

herkkyysluokkaa ei ole tarkasti määritelty (Mäkitalo 2012, 84). Viilujen ja lamellien liittämiseen käy-

tettävät liimat saattavat parantaa tai heikentää materiaalin todelliseen homehtumisherkkyyttä taval-

liseen puutavaraan nähden. Tässä opinnäytetyössä välipohjapalkkien homehtumisherkkyys-

luokaksi on oletettu HHL1, jolloin tulokset ovat joka tapauksessa varmalla puolella. Tarkkojen tu-

losten saaminen vaatisi kuitenkin lisätutkimuksia liima- ja viilupuun homehtumisherkkyyden osalta. 
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KUVA 32. Homeindeksin maksimiarvo välipohjapalkin pinnassa puuverhotun ulkoseinän (US1) ja 

puurakenteisen palkkivälipohjan liitoksessa 

 

Liitoksen toimivuutta voitaisiin todennäköisesti parantaa liittämällä välipohjapalkit palkkikengillä ul-

koseinän kantavan rungon sisäpinnassa olevaan palkkiin. Tällöin höyrynsulku voitaisiin kuljettaa 

yhtenäisenä sisäpuolisen koolauksen ulkopinnassa, mikä vähentäisi rakenteen viileisiin ulko-osiin 

kulkeutuvan vesihöyrykosteuden määrää. Palkkikengillä toteutetussa liitoksessa välipohjapalkit si-

jaitsisivat ulkoseinän lämmöneristeen sisäpuolella, jolloin välipohjan lämpötila- ja kosteusolosuh-

teet vastaisivat paremmin sisäilman olosuhteita. Tällöin homeen kasvuedellytykset välipohjapalkis-

tossa heikkenisivät. Ratkaisun toimivuus tulisi kuitenkin selvittää erillisen laskentatarkastelun 

avulla. 

 

Välipohjaliitoksen tuloksia ja liitoksen toimivuutta arvioitaessa tulee huomioida, että opinnäyte-

työssä käytetyssä Wufi 2D -mallinnusohjelmassa ei ollut mahdollista esittää samassa mallissa ul-

koseinän ja välipohjan poikkileikkauksen lisäksi välipohjapalkiston muodostamaa, vaakasuuntaista 

kolmatta ulottuvuutta mallin syvyyssuunnassa (kuva 33). Laskentamallin X-Y-tasossa oleva 2D-

poikkileikkaus on otettu välipohjapalkiston keskeltä eristeen kohdalta, jotta laskennassa on saatu 

mallinnettua avohuokoisen eristeen läpi rakenteen ulko-osiin kulkeutuva sisäilman kosteus. Väli-

pohjapalkiston muodostamaa Z-akselin suuntaista ulottuvuutta ei voitu tämän vuoksi laskennassa 

huomioida. 
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KUVA 33. Periaatekuva ulkoseinän ja palkkirakenteisen välipohjan liitoksen laskentamallista 

 

Mikäli rakennetta tarkasteltaisiin 3D-mallin avulla, jossa välipohjapalkisto on samassa laskentamal-

lissa 2D-poikkileikkauksen kanssa, saattaisi liitosrakenne muodostua kriittisemmäksi verrattuna ku-

vassa 32 esitettyyn tilanteeseen. Toisaalta välipohjapakkien kautta pääsee kulkeutumaan raken-

teen ulko-osiin sisäilmasta rakenteita kuivattavaa ja suhteellista kosteutta alentavaa hukkalämpöä. 

Avohuokoisen, kosteutta läpäisevän lämmöneristeen osuus on kuitenkin suuri, joten palkkien 

kautta siirtyvä hukkalämpö ei todennäköisesti täysin riitä estämään homeen kasvua välipohjapal-

kistossa. Tarkempien tulosten saaminen ja johtopäätösten tekeminen vaatisi kuitenkin rakenteen 

kosteuden- ja lämmönsiirron tarkastelua 3D-mallin avulla. 

  

7.2 Tiiliverhoillut puurakenteisten ulkoseinien liitokset 

Tiiliverhoillun ulkoseinän ulkonurkkaliitoksena tarkasteltiin kuvan 34 mukaista liitosrakennetta. Puu-

verhoiltujen rakenteiden tavoin myös tiiliverhoilluissa rakenteissa ulkonurkkaliitoksen kriittisimpien 

pisteiden voidaan olettaa syntyvän höyrynsulun sisäpuolelle koolauspuun ulkopinnan ja runkotol-

pan rajapintaan sekä rakenteen ulko-osiin, homehtumiselle herkän runkotolpan ulkopintaan (liite 

6). Etenkin heikommin eristetyissä tiilirakenteissa homeen kasvun kannalta kriittinen piste saattaa 

Ulkoseinä 

2D -poikkileik-

kaustaso 

Välipohja 

Z-suuntainen 

koordinaatisto 
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syntyä myös runkotolpan sisäpintaan höyrynsulun ulkopuolelle, joten myös tältä alueelta valittiin 

tarkastelupisteitä (Mäkitalo 2012, 96). 

 

 

KUVA 34. Tiiliverhoillun ulkoseinän ulkonurkkaliitoksen rakennemalli 

 

Kuvassa 34 esitetty ulkonurkkaliitos osoittautui homeen kasvun kannalta kriittisimmäksi runkotol-

pan ulkopinnassa mineraalivillatuulensuojan lämmönvastuksen ollessa 1,61 m2K/W. Huomattavaa 

homeen kasvua esiintyy liitoksessa kaikilla tarkastelluilla eristepaksuusvaihtoehdoilla jo vuoden 

2030 ilmastossa riippumatta runkomateriaalin homehtumisherkkyysluokasta (kuva 35). Tavallisesti 

ulkonurkka altistuu suoraa seinärakennetta suuremmalle viistosadekuormalle (Mäkitalo 2012, 29; 

Künzel 1995, 32–33). Kosteus siirtyy huokoisen julkisivutiilen ja tuuletusvälin kautta kohti rakenteen 

sisäosia. Tulevaisuuden ilmastossa runsastuvien sateiden vuoksi tiiliverhous ja rakenteen ulko-

osat pysyvät vuoden aikana pitkään kosteana kosteina, mikä edistää entisestään rakenteen ulko-

osissa esiintyvää homeen kasvua. (Mäkitalo 2012, 96.) 

 

Ulkonurkkaliitoksen homeindeksiä saadaan pienennettyä vaihtamalla runkotolpat nurkka-alueella 

kestävämpään HHL2-luokan puumateriaaliin, kuten höylättyyn kuuseen. Tästä huolimatta homein-

deksiä ei saada laskettua sallittuihin rajoihin edes vuoden 2030 ilmastossa. 
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KUVA 35. Homeindeksin maksimiarvo runkotolpan ulkopinnassa tiiliverhoillun ulkoseinän (US2) 

ulkonurkkaliitoksessa 

 

Käytettäessä 50 mm paksua mineraalivillatuulensuojaa tiiliverhoillun ulkoseinän ulkonurkkaliitos 

saadaan toimivaksi vaihtamalla puurunkomateriaali nurkka-alueella HHL4-luokan teräsrankaan, 

jolloin rakenteen ulko-osan kriittisimmäksi pisteeksi muodostuu HHL3-luokan mineraalivillaeristeen 

ulkopinta (kuva 36). Mineraalivillaeristeessä ei opinnäytetyön tulosten perustella esiinny teräsran-

gan yhteydessä homeen kasvua millään eristepaksuusvaihtoehdolla vuosien 2030 tai 2100 ilmas-

toissa. 

 

KUVA 36. Homeindeksin maksimiarvo lämmöneristeen ulkopinnassa tiiliverhoillun ulkoseinän 

(US2) ulkonurkkaliitoksessa 
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Mäkitalon (2012, 94–95) diplomityössä tarkasteltu yksittäinen passiivitason tiiliverhoiltu ulkoseinä 

(U = 0,08 W/(m2K)) oli puurunkoisena toimiva vielä vuoden 2100 ilmastossa, kun mineraalivillatuu-

lensuojan paksuus oli 75 mm ja puurungon homehtumisherkkyysluokka HHL2. Vastaavasti HHL2-

luokan runkomateriaalilla ja 50 mm paksulla mineraalivillatuulensuojalla rakenne oli toimiva vielä 

vuoden 2050 ilmastossa. Näissä tapauksissa homeindeksin arvo oli jo lähes 1,0. Mäkitalon saa-

mien tulosten perusteella 50 mm paksu mineraalivillatuulensuoja ja HHL2-luokan runkomateriaali 

ei enää ollut toimiva vuoden 2100 ilmastossa ulkoseinän U-arvon ollessa 0,08 W/(m2K). Tässä 

tapauksessa homeindeksin arvo oli hieman yli 1,0. 

 

Tiiliverhoillun ulkoseinän ulkonurkkaliitosta voidaan pitää kosteusteknisen toiminnan kannalta mi-

toittavampana tekijänä kuin yksittäisen ulkoseinän kosteusteknistä toimivuutta, kun tämän opin-

näytetyön tuloksia verrataan Mäkitalon (2012, 94–95) diplomityön tuloksiin. Pääsääntöisesti tämän 

opinnäytetyön perusteella voidaan todeta, että tehokkaasti eristetyn tiiliverhoillun ulkonurkkaliitok-

sen maksimihomeindeksit olivat noin kaksi yksikköä suurempia verrattuna yksittäisen ulkoseinän 

maksimihomeindeksiin tarkasteltaessa 50 mm paksua mineraalivillatuulensuojaa vuoden 2100 il-

mastossa. 

 

Tässä opinnäytetyössä ei tarkasteltu tuulensuojan lämmönvastuksen kasvattamisen vaikutusta ho-

meindeksin kehittymiseen runkotolpan ulkopinnassa, mutta epäilemättä sen avulla homeindeksin 

maksimiarvoa saataisiin pienennettyä. Ilman laskennallista tarkastelua on kuitenkin epävarmaa, 

riittäisikö tehokkaammin lämpöä eristävä tuulensuoja laskemaan ulkonurkan homeindeksiä tulevai-

suuden ilmastossa sallittuihin rajoihin kuvassa 35 esitetyistä M ~ 4,0…5,5 tasosta. Aikaisemman 

tutkimuksen mukaan yksittäisen ulkoseinärakenteen homeindeksi oli 75 mm paksulla mineraalivil-

latuulensuojalla jo lähes 1,0 vuoden 2100 ilmastossa, kun rakenteen U-arvo oli 0,08 W/(m2K) (Mä-

kitalo 2012, 94–95). 

 

Toinen homeen kasvun kannalta kriittinen piste tiiliverhoillussa ulkonurkkaliitoksessa sijoittui al-

kuoletuksen mukaisesti runkotolpan sisäpintaan. Aikaisemmissa tutkimuksissa saatujen tulosten 

mukaisesti runkotolpan sisäpinta muuttuu kriittisemmäksi rakenteen lämmöneristävyyden heiken-

tyessä. Kaikki tarkastellut ulkonurkkaliitokset toimivat kuitenkin hyväksyttävästi vuosien 2030 ja 

2100 ilmastoissa (kuva 37). Tulevaisuudessa homeen kasvua saattaa alkaa esiintyä ulkonurkkalii-

toksissa, joiden lämmönläpäisykertoimen arvo on > 0,14 W/(m2K). Tämä vastaa aikaisemmassa 

tutkimuksessa yksittäisen ulkoseinärakenteen osalta saatuja tuloksia (Vinha ym. 2013, 178). 
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KUVA 37. Homeindeksin maksimiarvo runkotolpan sisäpinnassa tiiliverhoillun ulkoseinän (US2) 

ulkonurkkaliitoksessa 

 

Tehokkaasti eristettyjen rakenteiden ollessa nykypäivänä yleisiä ja ulkoseinrakenteen lämmönlä-

päisykertoimen vertailuarvon ollessa tällä hetkellä 0,17 W/(m2K), ei heikommin eristetyistä seinä-

rakenteista ja runkotolpan sisäpinnan homeindeksistä todennäköisesti muodostu suurta ongelmaa 

rakennuskannan uudiskohteissa (L 20.12.2017 / 1010). Ongelmia saattaa kuitenkin aiheutua esi-

merkiksi 2000-luvun alkupuolella valmistuneissa rakennuksissa, joiden käyttöikä jatkuu vielä tule-

vaisuudessa. 

 

Koolauspuun ulkopinnassa ei tässä opinnäytetyössä tarkastellulla lämmönläpäisykertoimen vaih-

teluvälillä esiintynyt homeen kasvua tulevaisuuden ilmastossa tiiliverhoillun ulkoseinän ul-

konurkassa. Runkotolpan ulkopinnan tavoin homeindeksi saavuttaa sallitun M = 1,0 ylärajan arvon 

lämmönläpäisykertoimen ollessa > 0,14 W/(m2K). Koolauspuun ulkopinnan homeindeksi tiiliverho-

tun ulkoseinän ulkonurkkaliitoksessa on esitetty liitteessä 6. 

 

Mikäli rakennus sijaitsee avoimella paikalla tai seinää ei ole suojattu sateen vaikutuksilta esimer-

kiksi räystäillä, voi etenkin nurkka-alueilla viistosadekuormitus kasvaa huomattavan suureksi (Mä-

kitalo 2012, 29; Künzel 1995, 32–33). Sateen vaikutuksille alttiin tiiliverhoillun ulkoseinän ulkonurk-

kaliitosta tarkasteltiin tämän vuoksi myös tilanteessa, jossa viistosadekertoimen arvona on 0,2 s/m. 

Tarkastelu on tarpeellinen ja ajankohtainen, sillä nykypäivän pientaloarkkitehtuurissa räystäättömät 

rakennukset ovat viime vuosina olleet tavanomaisia. 
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Tulosten perusteella kantavan rungon ulkopinnassa esiintyy suojaamattomissa ulkonurkkaliitok-

sissa homeen kasvua kaikilla eristepaksuusvaihtoehdoilla vuoden 2030 ja 2100 ilmastoissa riippu-

matta puurungon homehtumisherkkyysluokasta (kuva 38). Silminnähtävästä homeen kasvusta jo 

vuoden 2030 ilmastossa voidaan päätellä, että räystäättömät rakennukset ovat homeen kasvulle 

alttiita jo nykyilmastossa kriittisten vuosien aikana. 

 

Suojaamattoman rakenteen kriittisyys todennäköisesti korostuu entisestään korkeammissa, esi-

merkiksi kaksikerroksisissa pientaloissa, joissa ei ole räystäitä suojaamassa seinärakennetta. Tu-

losten perusteella olisi suositeltavaa varustaa rakennukset aina tehokkaasti säältä suojaavilla räys-

täsrakenteilla. Mikäli rakennus halutaan toteuttaa räystäättömänä, tulisi sen ulkoverhousmateriaali 

valita siten, että rakenteen kosteustekniseen toimintaan olisi mahdollisimman vähän vaikutusta ul-

koverhouksen läpi siirtyvällä kosteudella. 

 

 

KUVA 38. Homeindeksin maksimiarvo räystäättömässä rakennuksessa runkotolpan ulkopinnassa 

tiiliverhoillun ulkoseinän (US2) ulkonurkkaliitoksessa 

 

Tiiliverhoillun ulkoseinän sisänurkkaliitoksena tarkasteltiin kuvan 39 mukaista liitosrakennetta. Tar-

kastelupisteiden valinnassa noudatettiin vastaavan puuverhoillun ulkonurkkaliitoksen periaatteita, 

koska rakenteiden lämmönsiirron mallinnustulokset ja liitosgeometria muistuttavat pitkälti toisiaan. 

Puuverhoillusta rakenteesta poiketen tarkastelupiste valittiin myös runkotolpan sisäpinnasta. 
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KUVA 39. Tiiliverhoillun ulkoseinän sisänurkkaliitoksen rakennemalli 

 

Kuvassa 39 esitetty sisänurkkaliitos osoittautui homeen kasvun kannalta kriittisimmäksi vaaka-

suuntaisen koolauspuun ulkopinnassa (kuva 40). Homeindeksin maksimiarvo jäi kuitenkin selvästi 

alle suurimman sallitun arvon sekä vuoden 2030 että 2100 ilmastoissa, riippumatta rakennusma-

teriaalien homehtumisherkkyysluokasta. 

 

 

KUVA 40. Homeindeksin maksimiarvo koolauspuun ulkopinnassa tiiliverhoillun ulkoseinän (US2) 

sisänurkkaliitoksessa 
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Kuvassa 39 esitetyn sisänurkkaliitoksen osalta toinen homeen kasvun kannalta kriittinen piste si-

joittui alkuoletuksen mukaisesti runkotolpan sisäpintaan (kuva 41). Myös tässä pisteessä homein-

deksin maksimiarvo pysyi sallituissa rajoissa sekä vuoden 2030 että 2100 ilmastoissa riippumatta 

rakennusmateriaalien homehtumisherkkyysluokasta. Sisänurkkaliitoksessa homeen kasvun kan-

nalta kriittinen piste sijoittui lisäksi runkotolpan ulkopintaan. Runkotolpan ulkopinnan homeindeksi 

on esitetty liitteessä 6. 

 

 

KUVA 41. Homeindeksin maksimiarvo runkotolpan sisäpinnassa tiiliverhoillun ulkoseinän (US2) 

sisänurkkaliitoksessa 

 

Tiiliverhoillun ulkoseinän ja huoneistojen välisen betoniseinän välisenä liitoksena tarkasteltiin ku-

van 42 mukaista rakennetta. Liitosrakenteessa kriittiset pisteet syntyivät lämmönsiirron mallinnus-

tulosten perusteella puuverhoiltua väliseinäliitosta vastaaville paikoille (liite 4). Tiiliverhoillun ulko-

seinän ja huoneistoväliseinän liitoksen osalta valittiin lisäksi yksi tarkastelupiste lisää runkotolpan 

sisäpinnasta. 
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KUVA 42. Tiiliverhoillun ulkoseinän ja huoneistojen välisen betoniseinän liitoksen rakennemalli 

 

Puuverhoillun väliseinäliitoksen tavoin kriittisimmäksi pisteeksi muodostui runkotolpan ulkopinnan 

ja väliseinän rajapinta (kuva 43). Kaikilla eristepaksuusvaihtoehdoilla homeindeksin maksimiarvo 

on kuitenkin juuri sallituissa rajoissa vuosien 2030 ja 2100 ilmastoissa. Homeen kasvua ei esiinny 

liitoksessa riippumatta rakennusmateriaalien homehtumisherkkyysluokasta. Vuoden 2100 ilmas-

tossa homeen kasvua saattaa alkaa esiintyä liitoksissa, joiden lämmönläpäisykerroin on > 0,14 

W/(m2K). 

 

 

KUVA 43 Homeindeksin maksimiarvo runkotolpan ulkopinnassa tiiliverhoillun ulkoseinän (US2) ja 

huoneistojen välisen betoniseinän liitoksessa 
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Tiiliverhoillun ulkoseinän ja huoneistojen välisen betoniseinän liitoksen osalta toinen kriittinen piste 

muodostui koolauspuun ulkopintaan (kuva 44). Homeindeksin maksimiarvo jäi kuitenkin selvästi 

alle suurimman sallitun arvon sekä vuoden 2030 että 2100 ilmastoissa, riippumatta rakennusma-

teriaalien homehtumisherkkyysluokasta. 

 

 

KUVA 44. Homeindeksin maksimiarvo koolauspuun ulkopinnassa tiiliverhoillun ulkoseinän (US2) 

ja huoneistojen välisen betoniseinän liitoksessa 

 

Tiiliverhoillun ulkoseinän ja puurakenteisen palkkivälipohjan liitoksena tarkasteltiin kuvassa 45 esi-

tettyä rakennetta. Tarkastelupisteiden valintaa painotettiin rakenteen ulko-osiin, jotta saatiin selville 

vaikuttaako tiiliverhotun rakenteen ulko-osien korkea suhteellinen kosteus lähelle rakenteen ulko-

pintaa ulottuviin höyrynsulun ulkopuolisiin välipohjarakenteen puuosiin. Puuverhotun ulkoseinän 

(luku 7.1) välipohjaliitoksen tavoin rakennemallia tarkasteltiin kaksiulotteisen rakennemallin avulla.  
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KUVA 45. Tiiliverhoillun ulkoseinän ja puurakenteisen palkkivälipohjan rakennemalli 

 

Homeen kasvun kannalta kriittisin piste muodostui seinärakenteen sisälle ulottuvien välipohjapalk-

kien ulkopuolelle käännetyn höyrynsulun sisäpintaan (kuva 46). Mallinnustulosten perusteella ho-

meen kasvua esiintyy jo HHL3-luokan lämmöneristeessä vuoden 2100 ilmastossa ulkoseinäraken-

teilla, joiden U-arvo on > 0,12 W/(m2K). Vuoden 2030 ilmastossa homeen kasvua esiintyy höyryn-

sulun sisäpinnalla, kun ulkoseinärakenteen U-arvo on > 0,13 W/(m2K). 
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KUVA 46. Homeindeksin maksimiarvo höyrynsulun sisäpuolisen eristekerroksen ulkopinnassa tiili-

verhoillun ulkoseinän (US2) ja puurakenteisen palkkivälipohjan liitoksessa 

 

Vaikka mallinnusohjelman kaksiulotteisuudesta aiheutuvien rajoitteiden vuoksi välipohjapalkkien 

homeindeksiä ei pystytty luotettavasti selvittämään, voidaan rakennetta joka tapauksessa pitää jo 

HHL3-luokan mineraalivillassa esiintyvän homeen kasvun vuoksi kosteusteknisen toiminnan kan-

nalta kriittisenä. Tässä opinnäytetyössä tarkasteltua liitosrakennetta turvallisempana ratkaisuna 

voidaan pitää puuverhoillun välipohjan tavoin liitoksen toteuttamista palkkikenkien avulla. Myös tä-

män ratkaisun toimivuus tulisi kuitenkin varmistaa laskennallisesti 3D-mallin avulla. 
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8 YHTEENVETO 

Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin yhden puuverhotun ja yhden tiiliverhotun ulkoseinäärakenteen 

liitosten kosteusteknistä toimivuutta. Liitosten toimivuutta mittaavaksi toimintakriteeriksi valittiin las-

kennallisesti määritettävä, rakenteessa esiintyvän homekasvuston määrä. Hyväksyttävästi toimi-

vassa liitoksessa esiintyvän homeen määrän raja-arvoksi asetettiin homeindeksin arvo M < 1,0. 

Raja-arvon mukaisesti homeen kasvua ei hyväksyttävässä liitoksessa sallittu kantavissa raken-

teissa tai lämmöneristekerroksessa. Molempien seinärakenteiden osalta tarkasteltiin ulkonurkka- 

ja sisänurkkaliitosta, ulkoseinän ja huoneistojen välisen betoniseinän liitosta sekä ulkoseinän ja 

puurakenteisen palkkivälipohjan liitosta. Kaikki tarkastelut suoritettiin kolmella erilaisella läm-

möneristepaksuusvaihtoehdolla vuosien 2030 ja 2100 kriittisissä ilmasto-olosuhteissa. 

 

Puuverhoillun ulkoseinän sisä- ja ulkonurkkaliitokset sekä ulkoseinän ja huoneistojen välisen beto-

niseinän liitos osoittautuivat pääsääntöisesti kosteusteknisesti toimiviksi. Puuverhoillun ulkonurk-

kaliitoksen sisäpuolisen vaakakoolauspuun ulkopinnan homeindeksi oli näiden liitosten toiminnan 

osalta mitoittavin tapaus. Ulkonurkka osoittautui myös kriittisemmäksi kuin yksittäinen puuverhoiltu 

ulkoseinärakenne vastaavalla rakenneratkaisulla aikaisemmassa tutkimuksessa (Mäkitalo 2012, 

112–113). 

 

Puuverhoillun ulkoseinän ulkonurkassa, höyrynsulun sisäpuolisen vaakasuuntaisen koolauspuun 

ulkopinnassa, homeen kasvua alkaa esiintyä vuoden 2030 ilmastossa, kun ulkoseinärakenteen U-

arvo on > 0,15 W/(m2K). Koolauspuun ulkopinnassa esiintyy homeen kasvua vuoden 2100 ilmas-

tossa, kun ulkoseinän U-arvo on > 0,13 W/(m2K). Vuoden 2100 ilmastossa ulkonurkassa homeen 

kasvua alkaa esiintyä runkotolpan ulkopinnassa, kun rakenteen U-arvo on < 0,11 W/(m2K). 

 

Kaikissa tapauksissa puuverhoiltu ulkonurkkaliitos saadaan kosteusteknisesti toimivaksi käyttä-

mällä sisäpuolisen vaakakoolauksen ja runkotolpan materiaalina paremmin homehtumista kestä-

vää HHL2-luokan puumateriaalia, kuten höylättyä kuusta. Kosteusteknisen toiminnan kannalta 

puutavaran vaihto voidaan halutessa tehdä ainoastaan ulkonurkan alueelle, mutta samaa materi-

aalia voidaan käyttää yhtenäisyyden vuoksi kaikkialla rakennuksen ulkoseinärungossa. Rakenteen 

toimivuutta voidaan parantaa myös kääntämällä höyrynsulkukalvo koolauksen sisäpintaan nurkka-

alueella. Etäisyys, jonka matkalla höyrynsulku tulee nurkasta katsottuna sijoittaa koolauksen sisä-

pintaan, täytyy kuitenkin selvittää erillisellä tutkimuksella. 



  

126 

Aikaisempien tutkimusten tulosten perusteella rakenteen kosteusteknistä toimivuutta voidaan pa-

rantaa myös tuulensuojan lämmöneristävyyttä parantamalla tai käyttämällä sisäpuolisena koolauk-

sena pystykoolausta vaakakoolauksen sijasta. Myös lämmöneristeen vaihtaminen hygroskooppi-

seen materiaaliin parantaa jonkin verran rakenteen kosteusteknistä toimintaa. (Mäkitalo 2012, 

111–113; Vinha ym. 2013, 168, 171.) 

 

Tiiliverhoillun ulkoseinän osalta sisänurkkaliitos sekä ulkoseinän ja huoneistojen välisen betonisei-

nän liitos osoittautuivat toimiviksi sekä vuoden 2030 että vuoden 2100 ilmastoissa. Kriittisimmäksi 

liitosrakenteeksi osoittautui tiiliverhoillun ulkoseinän ulkonurkkaliitos. Ulkonurkassa, runkotolpan ul-

kopinnassa, homeen kasvua esiintyi kaikilla eristepaksuusvaihtoehdoilla HHL1- ja HHL2-luokan 

rakennusmateriaaleilla vuoden 2030 ja 2100 ilmastoissa. Lämmöneristeen määrän lisääminen hei-

kentää liitoksen toimintaa entisestään. 

 

Tiiliverhoillun ulkoseinän ulkonurkkaliitos saadaan kuitenkin kosteusteknisesti toimivaksi vaihta-

malla puurakenteiset runkotolpat HHL4-luokan teräsrankarunkoon. Aikaisempien tutkimustulosten 

perusteella liitoksen toiminta todennäköisesti paranee myös tehokkaammin lämpöä eristävää tuu-

lensuojamateriaalia käytettäessä (Mäkitalo 2012, 94–95). Tuulensuojamateriaalin vaadittu vähim-

mäispaksuus tulee kuitenkin määritellä erillisen laskentatarkastelun avulla. 

 

Tiiliverhoillun ulkonurkkaliitoksen osalta tarkasteltiin myös tilannetta, jossa viistosateen vaikutusta 

rakenteen ulkopintaan kasvatettiin. Tavoitteena oli mallintaa nykypäivän pientaloarkkitehtuurissa 

tavallisen räystäättömän rakenteen toimivuutta kriittisissä ilmasto-olosuhteissa. Runkotolpan ulko-

pinnassa esiintyvä homeen määrä nousi kriittisen vuoden aikana silminnähtävän kasvuston tasolle 

kaikilla eristepaksuusvaihtoehdoilla vuoden 2030 ja 2100 ilmastoissa riippumatta puurungon ho-

mehtumisherkkyysluokasta. Tässä opinnäytetyössä ei tarkasteltu sateelta suojaamattoman raken-

teen toimivuutta käytettäessä teräsrankarunkoa tai tehokkaammin lämpöä eristävää tuulensuoja-

materiaalia. Epäilemättä näiden ratkaisujen avulla räystäätön rakenne saadaan paremmin toimi-

vaksi, mutta tarkempien johtopäätösten tekeminen vaatii lisää laskentatarkasteluja. Räystäättömän 

tiiliverhoillun ulkonurkkarakenteen tulosten perusteella vastaavien laskentatarkastelujen tekeminen 

on kannattavaa myös sateelta suojaamattomien puuverhoiltujen rakenteiden osalta. 

 

Sekä puu- että tiiliverhoillun ulkoseinän tapauksessa välipohjaliitos osoittautui alttiiksi homeen kas-

vulle. Tarkastellussa liitostyypissä välipohjapalkit oli asennettu ulkoseinärakenteen yläohjauspuun 
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päälle, osittain ulkoseinärakenteen sisälle, jolloin höyrynsulkumuovi joudutaan kuljettamaan ilma-

tiiveyden varmistamiseksi välipohjapalkkien etupuolelta läheltä rakenteen ulkopintaa. Sisäilman 

kosteus pääsee suhteellisen vapaasti siirtymään ulkoseinän viileisiin ulko-osiin avohuokoisten eris-

temateriaalien kautta, jolloin suhteellinen kosteus homehtumiselle herkkien välipohjapalkkien ul-

kopinnoilla nousee ja homeen kasvulle otolliset olosuhteet voimistuvat. Homeen kasvua esiintyy 

molemmissa rakenteissa höyrynsulun sisäpuolella vuoden 2030 ja 2100 ilmastoissa. 

 

Puuverhoillussa välipohjaliitoksessa ei esiinny homeen kasvua vuoden 2030 ilmastossa, kun ulko-

seinän U-arvo on < 0,13 W/(m2K). Lähes silminnähtäväksi kasvusto kehittyy höyrynsulun sisäpuo-

lisissa välipohjarakenteen puuosissa vuoden 2030 ilmastossa, kun ulkoseinän U-arvo on ≥ 0,16 

W/(m2K). Vuoden 2100 ilmastossa höyrynsulun sisäpuolisissa välipohjarakenteen puuosissa esiin-

tyy homeen kasvua kaikilla lämmöneristepaksuusvaihtoehdoilla. 

 

Tiiliverhoillun ulkoseinän välipohjaliitoksessa homeen kasvua esiintyy vuoden 2100 ilmastossa 

höyrynsulun sisäpinnalla jo HHL3-luokan mineraalivillaeristeessä, kun ulkoseinän U-arvo on > 0,12 

W/(m2K). Vastaavasti lämmöneristeessä esiintyy homeen kasvua vuoden 2030 ilmastossa, kun 

ulkoseinän U-arvo on > 0,13 W/(m2K). 

 

Välipohjaliitoksen tuloksia ja liitoksen toimivuutta arvioitaessa tulee huomioida, että opinnäyte-

työssä käytetyssä Wufi 2D -mallinnusohjelmassa ei ollut mahdollista esittää samassa mallissa ul-

koseinän ja välipohjan 2D-poikkileikkauksen lisäksi välipohjapalkiston muodostamaa, vaakasuun-

taista kolmatta ulottuvuutta mallin syvyyssuunnassa. 

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena saadut kosteusteknisen toiminnan tulokset ja homeen kasvun 

määrä liitosrakenteissa ovat rakennetyyppikohtaisia. Tulokset kuvaavat vain tarkasteltujen raken-

teiden toimintaa rakennusmateriaalien rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennekerrospak-

suuksien sekä vaikuttavien ilmasto-olosuhteiden ollessa tässä työssä käytetyn mukaiset. Muihin 

kuin tässä opinnäytetyössä tarkasteltuihin rakennetyyppeihin sovellettaessa tuloksia voidaan pitää 

suuntaa antavina. Epävarmoissa tilanteissa kosteusteknisen toimivuuden laskennallinen varmista-

minen on aina suoritettava erikseen tarkasteltavaa rakennetta vastaavan laskentamallin avulla. 

 

Verrattaessa opinnäytetyön tuloksia aikaisempien tutkimusten tuloksiin yksittäisten ulkoseinära-

kenteiden kosteusteknisen toimivuuden osalta, voidaan havaita, että pääsääntöisesti ulkoseinien 

liitosrakenteet ovat kosteusteknisen toiminnan kannalta mitoittavampia kuin yksittäiset ulkoseinät. 
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Aikaisempiin tutkimustuloksiin verrattaessa liitosrakenteet noudattivat pääsääntöisesti samaa kaa-

vaa kriittisyystason kehityksessä lämmöneristeen määrän ja ilmasto-olosuhteiden muutoksen suh-

teen. (Mäkitalo 2012, 86–119.) Pääsääntöisesti kaikki liitosrakenteet muuttuvat homeen kasvun 

kannalta kriittisemmiksi ilmastonmuutoksen toteutumisen myötä. Rakenteen ulko-osien homein-

deksi kasvaa myös lämmöneristeen lisäyksen myötä. Rakenteen sisäosissa höyrynsulun sisäpuo-

lisen koolauspuun homeindeksi puolestaan pääsääntöisesti pienenee rakenteen lämmöneristävyy-

den heiketessä. 

 

Tämän opinnäytetyön ja aikaisempien tutkimustulosten perusteella voidaan pitää selvänä, että ra-

kennushankkeiden kosteudenhallintaan tulee etenkin tulevaisuudessa kiinnittää entistä tarkemmin 

huomiota suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheissa. Jotta kosteusteknisesti toimivien ratkaisujen 

käyttö ulkovaipparakenteiden suunnittelussa saataisiin nykyistä paremmin varmistettua, voisi ra-

kennusten kosteustekniseen suunnitteluun liittyvien velvoittavien rakentamismääräysten päivittä-

minen olla tässä avuksi. 

 

Suunniteltavat ulkovaipparakenteet voitaisiin jakaa kosteusteknisen toiminnan kannalta tavanomai-

seen ja vaativaan luokkaan. Vaativan luokan kriteerien täyttyessä suunniteltavan rakenteen kos-

teustekninen toiminta velvoitettaisiin varmentamaan laskennallisella menetelmällä. Tätä varten täy-

tyisi määritellä virallisesti hyväksytyn kosteusteknisen toiminnan mitoitusmenetelmän kriteerit sekä 

mitoitusolosuhteiden kriittisyystasot, jotka vastaisivat suunniteltavien rakenteiden erilaisia käyt-

töikä- ja käyttötarkoitusvaatimuksia. Lisäksi tulisi määritellä viralliset kosteusteknisesti toimivan ra-

kenteen kriteerit. Tarvittaessa rakentamismääräyksissä voitaisiin määritellä myös kosteusteknisen 

toiminnan vaativuusluokkia vastaavat suunnittelijan ja rakentajan pätevyysvaatimukset. 

 

Tulevaisuuden ilmastoennusteet aiheuttavat toteutuessaan ulkovaipparakenteiden kosteustekni-

sen toiminnan kriittisyystason kasvamisen (Vinha ym. 2013, 69-70). Ilmastonmuutoksen ollessa 

kiistelty aihe voi siihen perustuvien kosteusteknisen toiminnan mitoitusolosuhteiden käyttäminen 

tuntua ylimitoitetulta resurssien haaskaamiselta. Ilmastonmuutosta on kuitenkin tutkittu paljon ja 

vaikka voidaan kiistellä, onko se ilmiönä ihmisen aikaansaama vai luonnonilmiö muiden joukossa, 

on sen vaikutuksiin kuitenkin hyvä varautua. Tänä päivänä suunniteltavien ja toteutettavien raken-

nusten tulee olla suunnitellusta käyttöiästä riippuen käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa 

vielä 50–100 vuoden kuluttua. Mikäli ilmastonmuutos kyetään estämään tai se osoittautuu ennus-

tettua heikommaksi tai toisaalta voimakkaammaksi, voidaan rakentamismääräyksiä jälleen päivit-

tää. 
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Kosteusteknisen toimivuuden osalta rakentamismääräyksiä saattaisi olla kannattavaa päivittää 

myös pohjoisten ilmastoalueiden arkkitehtuuria velvoittavien vaatimusten osalta. Tämän opinnäy-

tetyön tulosten perusteella voidaan päätellä esimerkiksi räystäättömien rakennusten ulkonurkkara-

kenteiden olevan erityisen kriittisiä kosteusteknisen toiminnan kannalta. Jatkotutkimuksissa tulisi 

selvittää tarkemmin rakenteellisesti viistosateelta suojaamattomien rakennusten kosteustekninen 

toimivuus esimerkiksi koerakenteiden avulla. 

 

Erityisen kriittisten rakenneratkaisujen käyttämiselle tulisi asettaa tarvittaessa erityisiä vaatimuksia 

esimerkiksi rakennusmateriaalien homehtumisherkkyysluokan osalta. Tarkempien selvitysten pe-

rusteella toimimattomiksi todettujen arkkitehtonisten ratkaisujen käyttö tulisi voida estää, jotta tule-

vaisuudessa vältyttäisiin toistamasta tasakattojen tai valesokkelirakenteiden kaltaisten riskiraken-

teiden aiheuttamat mittavat ongelmat, joiden vuoksi korjausvelkaa ja terveydenhuollon kustannuk-

sia maksetaan vielä vuosikymmenten jälkeen. 

 

Etenkin pohjoisten ilmastoalueiden rakennusten kosteusteknisen toiminnan parantamiseksi raken-

tamisessa voitaisiin harkita yhtenä vaihtoehtona ratkaisujen etsimistä menneisyydestä. Sallimalla 

hieman suuremmat rakennuksen ulkovaipan lämpöhäviöt voitaisiin rakennusten kosteusteknistä 

toimivuutta parantaa. Ratkaisu mahdollistaisi kosteustekniseltä toimivuudeltaan nykyrakenteita yk-

sinkertaisempien yksiaineisten täystiili- tai hirsirakennusten hyödyntämisen perinteisten ja toimi-

viksi todettujen rakennustapojen mukaisesti. Harvaan asutuilla pohjoisilla ilmastovyöhykkeillä rat-

kaisun kokonaisvaikutus saattaisi osoittautua positiiviseksi jopa ilmastonmuutoksen kannalta, mi-

käli suuremman energiankulutuksen aiheuttamat päästöt eivät ylittäisi vaurioituneiden rakennusten 

korjaamisen sekä ennenaikaisesti käyttöikänsä päähän tulleiden rakennusten tilalle rakennettavien 

uusien rakennusten aiheuttamien luonnonvarojen ja energian käytön aiheuttamaa hiilijalanjälkeä.  

 

Tämän opinnäytetyön tuloksena saatiin asetetun tutkimuslähtökohdan tavoitteiden mukaisesti sel-

vitettyä valittujen ulkoseinäliitosten kosteustekninen toimivuus käytettävissä olevia resursseja vas-

taavan tarkkuustason puitteissa. Opinnäytetyön tuloksia voidaan rakennusalalla hyödyntää ai-

heesta tehtävien tarkempien jatkotutkimusten lähtötietona esimerkiksi päivitettäessä kosteustekni-

sen toiminnan mitoittamiseen liittyviä rakentamismääräyksiä. Tuloksia voidaan myös sellaisenaan 

hyödyntää kosteusteknisesti toimivien ulkovaipparakenteiden suunnittelun tukena. 
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RAKENNUSFYSIKAALISIA MATERIAALIOMINAISUUKSIA  LIITE 1/1 

 

 Arvot lähteestä Mäkitalo 2012 

Arvot lähteestä Vinha ym. 2013 

Arvot lähteestä Materiaalitietokanta: Wufi 2D. 2019 

Arvot lähteestä Vinha ym. 2005a 

Yllä olevista lähteistä tätä tutkimusta varten johdettu materiaaliominaisuuden arvo 

 

 

 

 

 

 

TAULUKKO 15. Rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset perusominaisuudet kuivalle materiaa-

lille +10 °C lämpötilassa määritettynä (Mäkitalo, 2012, 137, 140–141; Vinha ym. 2013, 355; Vinha 

ym. 2005a, 101; Materiaalitietokanta: Wufi 2D. 2019) 

 

Materiaali 
Tiheys 

(kg/m3) 

Huokoisuus 

(m3/m3) 

Ominaisläm-

pökapasi-

teetti 

(J/(kgK)) 

Lämmönjoh-

tavuus λ 

(W/(mK)) 

Vesihöyryn 

diffuusiovas-

tuskerroin μ 

(-) 

Mänty, pinnoittamaton 532 0,9 2700 0,1 84 

Betoni, tiivis, w/c=0,5 2300 0,18 850 1,6 180 

Poltettu savitiili 75 mm, pinnoittamaton 1430 0,3 900 0,45 12 

Tuulensuoja, diffuusioavoin kalvo 1 mm 250 0,60 1500 0,2 35 

Tuulensuoja, kipsilevy GTS 9 mm 774 0,68 1100 0,19 7,9 

Tuulensuoja, mineraalivillalevy 73 0,94 850 0,031 1,4 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 12 mm 270 0,85 1500 0,047 5,5 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 25 mm 280 0,85 1500 0,049 4,6 

Lämmöneriste, mineraalivillalevy 22 0,98 850 0,035 1,2 

Lämmöneriste, puhallettava puukuitu 37 0,97 2000 0,038 1,3 

Lämmöneriste, polyuretaani 39 0,95 1500 0,024 185 

Lämmöneriste, XPS-levy 60 0,95 1500 0,037 150 

Höyrynsulku, PE-kalvo 1 mm 980 0,001 2300 0,4 89000 

Höyrynsulku, hygrokalvo 1 mm 83 0,111 1800 1,0 5100 

Sisäverhous, kipsilevy GN 13 mm 574 0,77 1100 0,19 6,9 

Sisäverhous, huokoinen puukuitulevy 12 mm 1) 234 0,85 1500 0,049 4,8 

1) Puuttuvat tiedot on arvioitu 12 mm paksun huokoisen puukuitutuulensuojalevyn arvojen perusteella 

  



RAKENNUSFYSIKAALISIA MATERIAALIOMINAISUUKSIA  LIITE 1/2 

 

TAULUKKO 16. Rakennusmateriaalien tasapainokosteuskäyrät (Mäkitalo 2012, 137; Materiaalitie-

tokanta: Wufi 2D. 2019) 

 

Materiaali 
Tasapainokosteuskäyrä, vesipitoisuus w (kg/m3) suhteellisen kosteuden RH arvoilla 0…100 % 

0 33 55 65 75 80 83 86 93 97 100 

Mänty, pinnoittamaton 0,0 32,3 45,0 62,6 80,1 97,5 108 126 169 185 870 

Betoni, tiivis, w/c=0,5 Liite 1, taulukko 17 

Poltettu savitiili 75 mm, pinnoittamaton Liite 1, taulukko 18 

Tuulensuoja, diffuusioavoin kalvo 1 mm 0,0 - - - - - - - - - 0,0 

Tuulensuoja, kipsilevy GTS 9 mm 0,0 6,1 8,4 9,0 9,5 10,8 11,5 13,5 18,2 23,8 500 

Tuulensuoja, mineraalivillalevy 0,0 0,51 0,58 0,60 0,62 0,91 1,1 1,6 2,9 3,3 45 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 

12 mm 
0,0 12,4 19,6 22,4 25,2 33,6 38,7 45,9 62,7 71,3 210 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 

25 mm 
0,0 12,3 20,0 24,1 28,2 35,7 40,2 47,6 64,8 74,8 140 

Lämmöneriste, mineraalivillalevy 0,0 0,45 0,54 0,66 0,78 0,98 1,1 1,3 1,9 2,4 45 

Lämmöneriste, puhallettava puukuitu 0,0 1,9 3,1 4,0 4,8 6,1 6,8 8,6 12,9 15,2 440 

Lämmöneriste, polyuretaani Liite 1, taulukko 19 

Lämmöneriste, XPS-levy Liite 1, taulukko 19 

Höyrynsulku, PE-kalvo 1 mm 0,0 - - - - - - - - - 0,0 

Höyrynsulku, hygrokalvo 1 mm Liite 1, taulukko 20 

Sisäverhous, kipsilevy GN 13 mm 0,0 4,6 6,3 6,7 7,1 8,0 8,6 10,1 13,5 17,7 371 

Sisäverhous, huokoinen puukuitulevy 

12 mm 
0,0 10,4 16,9 19,8 22,7 29,5 33,6 39,8 54,2 62,2 148 

1) Kyllästyskosteuspitoisuus on arvioitu mitoitusilmaston vuoden keskimääräisen ulkolämpötilan kyllästyskosteuspitoisuudesta 

 

 

TAULUKKO 17. Tiiviin betonin (w/c=0,5) tasapainokosteuskäyrä (Vinha ym. 2013, 356; Materiaa-

litietokanta: Wufi 2D. 2019) 

 

Materiaali 
Tasapainokosteuskäyrä, vesipitoisuus w (kg/m3) suhteellisen kosteuden RH arvoilla 0…100 % 

0 5 10 15 20 30 40 50 60 70 80 90 95 100 

Betoni, tiivis, 

w/c=0,5 
0,0 27 32 34 35 37 40 48 58 72 85 100 118 150 
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TAULUKKO 18. 85 mm paksun poltetun savitiilen tasapainokosteuskäyrä (Mäkitalo 2012, 146) 

 

 Tasapainokosteuskäyrä, vesipitoisuus w (kg/m3) suhteellisen kosteuden RH arvoilla 0…100 % 

RH (%) 0 11,3 22,8 32,8 43,2 57,6 75,2 84,3 90,0 

w (kg/m3) 0,0 1,37 1,60 1,99 3,91 5,91 10,30 15,90 18,60 

RH (%) 96,0 96,9 98,8 99,3 99,7 99,8 99,9 100  

w (kg/m3) 26,40 33,30 75,30 103 143 172 209 262  

 

 

TAULUKKO 19. Polyuretaani- ja XPS-eristeiden tasapainokosteuskäyrät (Vinha ym. 2013, 356) 

 

Materiaali 
Tasapainokosteuskäyrän vesipitoisuus w (kg/m3) suhteellisen kosteuden RH arvoilla 0…100 % 

0 35 50 70 80 90 98 100 

Lämmöneriste, polyure-

taani 
0,0 0,12 0,16 0,16 0,18 0,27 0,38 45,0 

Lämmöneriste, XPS-

levy 
0,0 0,14 0,17 0,20 0,21 0,28 0,36 45,0 

 

 

TAULUKKO 20. Hygrokalvon tasapainokosteuskäyrä (Vinha ym. 2013, 357) 

 

Materiaali 
Tasapainokosteuskäyrä, vesipitoisuus w (kg/m3) suhteellisen kosteuden RH arvoilla 0…100 %) 

0 10 30 50 65 80 90 93 95 99 100 

Höyrynsulku, hygro-

kalvo 1 mm 
0,0 1,4 1,8 2,2 2,8 3,5 4,7 5,4 6,1 11,2 110 
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TAULUKKO 21. Rakennusmateriaalien vesihöyrynvastuskertoimet (Mäkitalo 2012, 139, Vinha ym. 

2013, 355; Materiaalitietokanta: Wufi 2D. 2019) 

 

Materiaali 
Vesihöyrynvastuskerroin μ (-) suhteellisen kosteuden RH arvoilla 0…100 % 

0 35 45 55 65 75 85 95 100 

Mänty, pinnoittamaton 84 84 84 57 58 37 23 15 12 

Betoni, tiivis, w/c=0,5 180 - - - - - - - - 

Poltettu savitiili 75 mm, pinnoittamaton 12 - - - - - - - - 

Tuulensuoja, diffuusioavoin kalvo 1 mm 35 35 35 17 6,8 2,8 1,1 1,0 1,0 

Tuulensuoja, kipsilevy GTS 9 mm 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

Tuulensuoja, mineraalivillalevy 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 12 mm 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 25 mm 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 

Lämmöneriste, mineraalivillalevy 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Lämmöneriste, puhallettava puukuitu 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

Lämmöneriste, polyuretaani 185 185 185 185 185 185 185 185 185 

Lämmöneriste, XPS-levy 1) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Höyrynsulku, PE-kalvo 1 mm 89000 89000 89000 89000 89000 89000 89000 89000 89000 

Höyrynsulku, hygrokalvo 1 mm Liite 1, taulukko 22 

Sisäverhous, kipsilevy GN 13 mm 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Sisäverhous, huokoinen puukuitulevy 12 mm 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 

1) Puuttuvat tiedot on arvioitu polyuretaanilämmöneristeen arvojen perusteella 

 

 

TAULUKKO 22. Hygrokalvon vesihöyrynvastuskerroin suhteellisen kosteuden funktiona (Vinha ym. 

2013, 361) 

 

Maeriaali 
Vesihöyrynvastuskerroin μ (-) suhteellisen kosteuden RH arvoilla 0…100 % 

0 30 35 40 55 60 70 80 90 100 

Höyrynsulku, hygrokalvo 1 mm 5100 5100 5100 4200 1900 1200 500 300 200 180 
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TAULUKKO 23. Rakennusmateriaalien kosteuspitoisuudesta riippuvat lämmönjohtavuudet (Mäki-

talo 2012, 141; Vinha ym. 2005a, 101, Vinha ym. 2013, 360; Materiaalitietokanta: Wufi 2D. 2019) 

 

Materiaali Lämmönjohtavuus λ (W/(mK)) kosteuspitoisuuden w (kg/m3) funktiona 

Mänty, pinnoittamaton 
w 0 32 62 126 185 900 

λ 0,1 0,11 0,12 0,10 0,15 0,6 

Betoni, tiivis, w/c=0,5 Liite 1, taulukko 24 

Poltettu savitiili 75 mm, pinnoittamaton Liite 1, taulukko 25 

Tuulensuoja, diffuusioavoin kalvo 1 mm 
w 0 - - - - - 

λ 0,20 - - - - - 

Tuulensuoja, kipsilevy GTS 9 mm 
w 0 6,1 9,0 13,5 23,8 680 

λ 0,19 0,19 0,19 0,20 0,21 0,6 

Tuulensuoja, mineraalivillalevy 
w 0 0,5 0,6 1,6 3,3 940 

λ 0,031 0,0305 0,0305 0,0305 0,0307 0,6 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 12 mm 
w 0 12,4 22,4 45,9 71,3 850 

λ 0,047 0,0494 0,0512 0,0543 0,0529 0,6 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 25 mm 
w 0 12,3 24,1 47,6 74,8 850 

λ 0,049 0,0514 0,0520 0,0553 0,0541 0,6 

Lämmöneriste, mineraalivillalevy 
w 0 0,45 0,66 1,3 2,4 980 

λ 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,6 

Lämmöneriste, puhallettava puukuitu 
w 0 1,90 4,00 8,60 15,20 970 

λ 0,038 0,038 0,038 0,039 0,040 0,6 

Lämmöneriste, polyuretaani 
w 0 - - - - - 

λ 0,024 - - - - - 

Lämmöneriste, XPS-levy 1) 
w 0 - - - - - 

λ 0,037 - - - - - 

Höyrynsulku, PE-kalvo 1 mm 
w 0 - - - - - 

λ 0,40 - - - - - 

Höyrynsulku, hygrokalvo 1 mm 2) 
w 0 - - - - - 

λ 1,0 - - - - - 

Sisäverhous, kipsilevy GN 13 mm 
w 0 4,6 6,7 10,1 17,7 770 

λ 0,19 0,19 0,19 0,20 0,21 0,6 

Sisäverhous, huokoinen puukuitulevy 12 mm 3) 
w 0 10,4 19,8 39,8 62,2 148 

λ 0,049 0,05 0,051 0,053 0,055 0,6 

1) Puuttuvat tiedot on arvioitu polyuretaanilämmöneristeen arvojen perusteella 

2) Puuttuvat tiedot on arvioitu PE-höyrynsulkukalvon arvojen perusteella 

3) Kosteuspitoisuus on määritetty tasapainokosteuskäyrältä lähdemateriaalissa olleiden suhteellisen kosteuden arvojen avulla 
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TAULUKKO 24. Betonin ja poltetun savitiilen lämmönjohtavuudet kosteuspitoisuuden funktiona 

(Vinha ym. 2013, 360; Materiaalitietokanta: Wufi 2D. 2019) 

 

Materiaali Lämmönjohtavuus λ (W/(mK)) kosteuspitoisuuden w (kg/m3) funktiona 

Betoni, tiivis, w/c=0,5 
w (kg/m3) 0 180 

λ (W/(mK)) 1,6 2,602 

Poltettu savitiili 75 mm, pinnoittamaton 
w (kg/m3) 0 300 

λ (W/(mK)) 0,45 1,205 

 

 

TAULUKKO 25. Rakennusmateriaalien kosteusdiffusiviteetit, kosteuspitoisuuden funktiona (Vinha 

ym. 2013, 358–359; Materiaalitietokanta: Wufi 2D. 2019) 

 

Materiaali 
Kosteuspitoisuus w 

(kg/m3) 

Kapillaariset ominaisuu-

det, absorptio, DWS 

(m2/s) 

Kapillaariset ominaisuu-

det, Uudelleenjakautumi-

nen, DWW (m2/s) 

Mänty, pinnoittamaton 

0 0,0 0,0 

62,6 1,32E-13 1,32E-13 

870 8,03E-11 8,03E-12 

Betoni, tiivis, w/c=0,5 

0 0,0 0,0 

72 7,40E-11 7,40E-12 

85 2,50E-10 2,50E-11 

100 1,00E-09 1,00E-10 

118 1,20E-09 1,30E-10 

Poltettu savitiili 75 mm, pinnoittamaton 

0 0,0 0,0 

13 3,10E-09 2,00E-10 

262 2,20E-06 3,00E-07 

Tuulensuoja, diffuusioavoin kalvo 1 mm 

0 0,0 0,0 

- - - 

- - - 

Tuulensuoja, kipsilevy GTS 9 mm 

0 0,0 0,0 

10,8 1,02E-10 1,02E-10 

500 8,78E-08 8,78E-09 

Tuulensuoja, mineraalivillalevy 

0 0,0 0,0 

- - - 

- - - 
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TAULUKKO 26. Rakennusmateriaalien kosteusdiffusiviteetit, kosteuspitoisuuden funktiona (Vinha 

ym. 2013, 358–359; Materiaalitietokanta: Wufi 2D. 2019) 

 

Materiaali 
Kosteuspitoisuus w 

(kg/m3) 

Kapillaariset ominaisuu-

det, absorptio, DWS 

(m2/s) 

Kapillaariset ominaisuu-

det, Uudelleenjakautumi-

nen, DWW (m2/s) 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 12 mm 

0 0,0 0,0 

33,6 4,17E-12 4,17E-12 

210 1,38E-09 1,38E-10 

Tuulensuoja, huokoinen puukuitulevy 25 mm 

0 0,0 0,0 

35,7 2,82E-12 2,82E-12 

140 4,85E-09 4,85E-10 

Lämmöneriste, mineraalivillalevy 

0 0,0 0,0 

- - - 

- - - 

Lämmöneriste, puhallettava puukuitu 

0 0,0 0,0 

6,1 1,18E-10 1,18E-10 

440 1,07E-07 1,07E-08 

Lämmöneriste, polyuretaani 

0 0,0 0,0 

- - - 

- - - 

Lämmöneriste, XPS-levy 

0 0,0 0,0 

- - - 

- - - 

Höyrynsulku, PE-kalvo 1 mm 

0 0,0 0,0 

- - - 

- - - 

Höyrynsulku, hygrokalvo 1 mm 

0 0,0 0,0 

- - - 

- - - 

Sisäverhous, kipsilevy GN 13 mm 

0 0,0 0,0 

8 1,85E-10 1,85E-10 

371 1,59E-07 1,59E-08 

Sisäverhous, huokoinen puukuitulevy 12 mm 1) 

0 0,0 0,0 

33,6 4,17E-12 4,17E-12 

210 1,38E-09 1,38E-10 

1) Puuttuvat tiedot on arvioitu 12 mm puukuitutuulensuojalevyn arvojen perusteella 
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KRIITTISTEN TARKASTELUPISTEIDEN ESIVALINNASSA SEKÄ LIITOSTEN VIIVAMAISTEN LIITE 4/1 
LISÄKONDUKTANSSIEN LASKENNASSA KÄYTETYT LÄMMÖNSIIRRON LASKENTAMALLIT 
COMSOL MULTIPHYSICS -OHJELMASSA 

 

 

 

KUVA 47. Lämpötilajakauma ja lämpövirtojen voimakkuus puuverhoillun ulkoseinän ja huoneisto-

jen välisen betonisväliseinän liitoksessa. Lämmönsiirron mallinnustulosten perusteella homeen 

kasvun kannalta kriittisiä pisteitä saattaa syntyä etenkin rakenteen ulko-osiin, homehtumiselle herk-

kien materiaalien rajapintoihin 

 

KUVA 48. Lämpötilajakauma ja lämpövirtojen voimakkuus puuverhoiltujen ulkoseinien sisänurkka-

liitoksessa. Lämmönsiirron mallinnustulosten perusteella tarkastelupisteiden valintaa painotettiin 

kylmäsiltojen ympäristöön rakenteen ulko-osissa  
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LISÄKONDUKTANSSIEN LASKENNASSA KÄYTETYT LÄMMÖNSIIRRON LASKENTAMALLIT 
COMSOL MULTIPHYSICS -OHJELMASSA 

 

 

KUVA 49. Lämpötilajakauma ja lämpövirtojen voimakkuus puuverhoiltujen ulkoseinien ulkonurkka-

liitoksessa. Kosteuden tiivistymisen kannalta kriittinen piste saattaa syntyä nurkkaliitoksessa eten-

kin höyrynsulun sisäpuoliseen lämmöneristekerrokseen 

 

 

KUVA 50. Lämpötilajakauma ja lämpövirtojen voimakkuus puuverhoillun ulkoseinän ja puuraken-

teisen palkkivälipohjan liitoksessa. Lämmönsiirron mallinnustulosten perusteella tarkastelupisteitä 

valittiin etenkin välipohjapalkkien ja ulkoseinän liittymäkohtien ympäristöstä höyrynsulun sisäpuo-

lelta, jossa kosteuden tiivistymiselle saattaa muodostua otolliset olosuhteet  
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LISÄKONDUKTANSSIEN LASKENNASSA KÄYTETYT LÄMMÖNSIIRRON LASKENTAMALLIT 
COMSOL MULTIPHYSICS -OHJELMASSA 

 

 

KUVA 51. Lämpötilajakauma ja lämpövirtojen voimakkuus tiiliverhoillun ulkoseinän ja huoneistojen 

välisen betonisväliseinän liitoksessa. Lämmönsiirron mallinnustulosten perusteella homeen kasvun 

kannalta kriittisiä pisteitä saattaa syntyä etenkin rakenteen ulko-osiin, betoniväliseinän ja runko-

tolppien rajapintaan 

 

 

KUVA 52. Lämpötilajakauma ja lämpövirtojen voimakkuus tiiliverhoiltujen ulkoseinien sisänurkka-

liitoksessa. Lämmönsiirron mallinnustulosten perusteella homeen kasvun kannalta kriittisiä pisteitä 

saattaa syntyä etenkin rakenteen ulko-osiin kylmäsiltojen ympäristöön  
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LISÄKONDUKTANSSIEN LASKENNASSA KÄYTETYT LÄMMÖNSIIRRON LASKENTAMALLIT 
COMSOL MULTIPHYSICS -OHJELMASSA 

 

 

KUVA 53. Lämpötilajakauma ja lämpövirtojen voimakkuus tiiliverhoiltujen ulkoseinien ulkonurkka-

liitoksessa. Lämmönsiirron mallinnustulosten perusteella tarkastelupisteitä valittiin kylmäsiltojen 

ympäristöstä höyrynsulun sisäpuolelta sekä rakenteen ulko-osista 

 

 

KUVA 54. Lämpötilajakauma ja lämpövirtojen voimakkuus tiiliverhoillun ulkoseinän ja puurakentei-

sen palkkivälipohjan liitoksessa. Lämmönsiirron mallinnustulosten perusteella tarkastelupisteitä va-

littiin etenkin välipohjapalkkien ja ulkoseinän liittymäkohtien ympäristöstä höyrynsulun ulkopuolelta 

sekä runkotolppien ulkopinnoilta



ULKOSEINÄLIITOSTEN VIIVAMAISET LISÄKONDUKTANSSIT  LIITE 5/1 

 

U = Ulkoseinärakenteen lämmönläpäisykerroin (luku 3.1.1) 

L = Liitoksessa kohtaavien ulkoseinien yhteispituus Comsolissa 

L2D = Rakenteen läpi tapahtuva lämpövirta Comsolista (luku 3.1.2) 

Ψ = Liitoksen kylmäsiltojen viivamainen lisäkonduktanssi (luku 3.1.2) 

 

 

KUVA 55. Puuverhoillun ulkoseinän ja huoneistojen välisen betoniseinän liitoksen viivamainen li-

säkonduktanssi betonirakenteisen ulkoseinän ja betonivälipohjan laskentaohjetta soveltaen.  

 

 

KUVA 56. Puuverhoitujen ulkoseinien välisen sisänurkkaliitoksen viivamainen lisäkonduktanssi. 

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaassa (2012, 11) annettu lisäkonduktanssin ohjearvo 

on 0,04 W/(mK)  
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KUVA 57. Puuverhoitujen ulkoseinien välisen ulkonurkkaliitoksen viivamainen lisäkonduktanssi. 

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaassa (2012, 11) annettu lisäkonduktanssin ohjearvo 

on -0,04 W/(mK) 

 

 

KUVA 58. Puuverhoillun ulkoseinän ja puurakenteisen palkkivälipohjan liitoksen viivamainen lisä-

konduktanssi. Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaassa (2012, 11) annettu lisäkonduk-

tanssin ohjearvo on 0,05 W/(mK). Laskenta suoritettiin kaksiulotteisessa koordinaatistossa, jolloin 

välipohjapalkkien aiheuttamaa lisävaikutusta kolmannen ulottuvuuden suunnassa ei huomioitu  



ULKOSEINÄLIITOSTEN VIIVAMAISET LISÄKONDUKTANSSIT  LIITE 5/3 

 

 

KUVA 59. Tiiliverhoillun ulkoseinän ja huoneistojen välisen betoniseinän liitoksen viivamainen lisä-

konduktanssi betonirakenteisen ulkoseinän ja betonivälipohjan laskentaohjetta soveltaen 

 

 

 

KUVA 60. Tiiliverhoiltujen ulkoseinien välisen sisänurkkaliitoksen viivamainen lisäkonduktanssi. 

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaassa (2012, 11) annettu lisäkonduktanssin ohjearvo 

on -0,04 W/(mK) 
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KUVA 61. Tiiliverhoiltujen ulkoseinien välisen ulkonurkkaliitoksen viivamainen lisäkonduktanssi. 

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaassa (2012, 11) annettu lisäkonduktanssin ohjearvo 

on 0,04 W/(mK) 

 

 

KUVA 62. Tiiverhoillun ulkoseinän ja puurakenteisen palkkivälipohjan liitoksen viivamainen lisäkon-

duktanssi. Vviivamaisten lisäkonduktanssien laskentaoppaassa (2012, 11) annettu lisäkonduktans-

sin ohjearvo on 0,05 W/(mK). Laskenta suoritettiin kaksiulotteisessa koordinaatistossa, jolloin väli-

pohjapalkkien aiheuttamaa lisävaikutusta kolmannen ulottuvuuden suunnassa ei huomioitu
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KUVA 63. Puuverhoillun puurunkoisen ulkoseinän ulkonurkka- ja sisänurkkaliitoksen homeindeksit 

 

KUVA 64. Tiiliverhoillun puurunkoisen ulkoseinän ulkonurkka-) ja sisänurkkaliitoksen homeindeksit 

 

 

KUVA 65. Puuverhoillun puurunkoisen ulkoseinän väliseinäliitoksen ja tiiliverhoillun ulkoseinän 

väliseinäliitoksen homeindeksit 
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KUVA 66. Puuverhoillun puurunkoisen ulkoseinän välipohjaliitoksen ja tiiliverhoillun ulkoseinän 

välipohjaliitoksen homeindeksit 


