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Homehtumisherkkyysluokka. Suomalaisen homemallin materiaaliluokitus. (Suomalainen homemalli 2021.)
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Laminated Veneer Lumber. Viiluista valmistettu rakenteellinen puutuote. (Puuinfo Oy 2020.)

M

Homeindeksi. Vertailusuure, joka kuvaa materiaalin home- ja mikrobikasvua. (Suomalainen homemalli 2021.)

6

1

Johdanto

Ympäristötavoitteet kiristyvät, hiilidioksidipäästöjä täytyisi vähintään rajoittaa ja
mielellään vähentää, sekä energiatehokkuutta parantaa kaikilla osa-alueilla. Ei
siis ihme, että rakennusteollisuudessa pyritään lisäämään puun käyttöä. Onhan
puu monella tapaa erittäin ympäristöystävällinen valinta. Se on uusiutuva ja helposti kierrätettävä luonnonvara, jolla on kyky varastoida hiilidioksidia. Myös puun
käsittely valmiiksi rakennustuotteeksi vaatii vain vähän energiaa verrattuna moneen muuhun tuotteeseen. Puulla on myös muita hyviä ominaisuuksia, kuten
helppo työstettävyys, hyvä lämmöneristyskyky ja se on myös suhteellisen kevyt,
mutta luja materiaali.
Tässä työssä perehdytään 14-kerroksisen puukerrostalon ulkoseinärakenteen
rakennusfysikaaliseen toimintaan. Työssä tutkitaan ulkoseinärakenteisiin asennettujen antureiden mittaustulosten avulla seinien lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa, sekä rakennuksen asemoinnin, sään ja korkeuden vaikutusta ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan.
Karelia-ammattikorkeakoulu on asentanut kerrostalon ulkoseinärakenteisiin lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mittaavia antureita kolmeen eri kerrokseen. Anturit sijaitsevat kerroksissa 2, 7 ja 14. Anturit on sijoitettu rakennuksen pohjois- ja
eteläsivuille ja jokaisessa mittauspisteessä anturit on asennettu ulkoseinärakenteessa neljään eri rakennekerrokseen.
Työssä pyritään selvittämään sään ja asemoinnin vaikutusta ulkoseinien toimintaan, sillä alustavissa Karelia-ammattikorkeakoulun henkilökunnan suorittamissa
tarkasteluissa on havaittu toisistaan poikkeavia lämpötiloja rakennuksen eri puolilta samalla ajan hetkellä. Tämä on herättänyt kysymyksen siitä, että jäähdyttääkö esimerkiksi rakennuksen yhdelle sivulle kohdistuva tuuli ulkoseinärakennetta merkittävästi.
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2

Kosteus

2.1

Kosteuden lähteet ja kosteuden siirtyminen

”Kosteus tarkoittaa kemiallisesti sitoutumatonta vettä kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä olomuodossa.” (Siikanen 2014, 65). Rakennusmateriaalit
ovat aina kosteuden kanssa tekemisissä, sillä ilma sisältää aina jonkin verran
kosteutta vesihöyryn muodossa. Rakennuksen ilmankosteuteen vaikuttavat ulkoisten lähteiden lisäksi sisäiset kosteuslähteet, kuten peseytyminen, pyykinpesu, ruuan valmistus, rakennuskosteus, huonekasvit, putkivuodot ja ihmisistä
haihtuva kosteus. Rakennuksen ja yksittäisen rakenteen kosteuteen vaikuttavat
ulkopuoliset kosteuslähteet kuten sade, viistosade, hulevedet ja pohjavesi. Kosteuden lähteet jaetaankin sisä- ja ulkopuolisiin lähteisiin. Rakennuksen kosteuslähteitä voi tarkastella kuvasta 6. Rakennuksen ilmankosteutta käsiteltäessä puhutaan yleisesti suhteellisesta kosteudesta. (Ympäristöministeriö 2016, 101–103;
Siikanen 2014, 65.)
Kosteus voi siirtyä rakenteisiin tai rakenteissa usealla eri tavoilla. Näitä tapoja
ovat painovoimainen siirtyminen, kapillaarinen siirtyminen, diffuusio ja konvektio.
Kosteuden esiintymismuodot rakennuksissa ovat vesihöyry, vesi ja jää. Veden
olomuoto riippuu lämpötilasta. Kosteutta voi olla vesihöyrynä myös huokoisten
materiaalien huokosilmassa ja esimerkiksi puussa vesi voi myös olla vapaana
vetenä soluonteloissa ja sitoutuneena soluseinämiin. (Ympäristöministeriö 2016,
101, 111–115; Siikanen 2008, 43.)
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Kuva 1. Rakennuksen kosteuslähteet. (Ympäristöministeriö 2016, 107.)

2.1.1

Kapillaarinen siirtyminen

Vesi siirtyy huokoisessa materiaalissa paikallisten huokosalipaine-erojen vaikutuksesta. Huokoskoko vaikuttaa materiaalin kykyyn siirtää vettä kapillaarisesti.
Suuremmissa huokosissa on pienempi alipaine ja pienissä suurempi. Materiaalin
huokoisuus ja huokosten koko vaikuttavat sekä veden kapillaariseen siirtymisnopeuteen, että kapillaariseen nousukorkeuteen. Mitä suurempi alipaine huokosissa on, sitä korkeammalle vesi voi kohota, kunnes maan vetovoima ja huokosalipaine saavuttavat tasapainotilan. Vesi voi siirtyä kapillaarisesti myös vaakasuunnassa. (Ympäristöministeriö 2016, 111–112; Siikanen 2014, 68.)
Huokosalipaineen synnyttää kapillaarivoimat adheesio ja koheesio, siten että
ohuiden huokosputkien täyttyessä vedellä syntyy huokosputkien vesipintaan kapillaari-imupaine, siis huokosalipaine. (RIL 255-1-2014, 390.)
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Puu on huokoinen materiaali, joten siinä tapahtuu kapillaarista veden liikettä.
Kosteuden kapillaarinen siirtyminen puuhun muista rakenteista tulee estää rakenteellisesti. Mikäli puu pääsee kastumaan, voi puun kapillaarisuus kuitenkin
nopeuttaa kuivumista. Kapillaarinen veden liike puussa on voimakkainta syiden
suunnassa ja puurakenteiden poikkileikkauspinnat tulisikin suojata kosteudelta.
(Siikanen 2008, 143.)

Kuva 2. Kuva havainnollistaa veden kapillaarista imeytymistä huokoiseen materiaaliin. (Ympäristöministeriö 2016, 111.)

Kuva 3. Kosteuden kapillaarinen nousu maasta on aiheuttanut maalin, sekä tasoitteen irtoamista seinän alaosissa. (Kuva: J. Ahokas, Ympäristöministeriö
2016, 111.)
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2.1.2

Painovoimainen siirtyminen

Vesi siirtyy nestemäisemäisessä muodossa painovoiman vaikutuksen johdosta.
Rakenteiden ollessa kunnossa veden siirtymistä tapahtuu pääasiassa vesikatolla, ulkopinnoilla, märkätiloissa ja vierusmaalla. Mikäli rakennuksen ulkopinnat,
kuten vesikatto, eivät ole tiiviit, voivat vesivuodot rakenteisiin olla merkittäviä lyhyessä ajassa. Sadeveden rasitukset rakennukselle tuleekin ottaa jo suunnittelussa huomioon, sillä esimerkiksi viistosade voi tuoda merkittävää kosteusrasitusta ulkoseinärakenteille ja esimerkiksi ikkunoiden sekä seinän liitoskohdille.
(Ympäristöministeriö 2016, 112–113; Siikanen 2014, 67.)

2.1.3

Diffuusio

Diffuusiossa vesihöyryn osapaine-erot pyrkivät tasaantumaan ja vesihöyry siirtyy
rakenteen läpi. Kyseessä on kaasumolekyylien liike, jossa pitoisuuserot tasaantuvat suuremmasta pitoisuudesta pienempään. Koska rakennuksen sisäisiä kosteuslähteitä on useita ja lämpötila on useimmiten korkeampi, on suhteellinen kosteus ja osapaine sisällä usein myös suurempi. Erityisesti sisäilman korkeammasta kosteuspitoisuudesta johtuen diffuusiovirta suuntautuu pääsääntöisesti sisältä ulos. Näin tapahtuu erityisesti talvella, kun paine-ero on suurimmillaan. Kesällä kosteuden siirtymisen suunta voi muuttua päinvastaiseksi ulkolämpötilan ja
suhteellisen kosteuden kohotessa korkeaksi. (Ympäristöministeriö 2016, 114; Siikanen 2014, 71; RIL 255-1-2014, 389.)
Kun tutkitaan kosteuden liikkumista diffuusiolla, on ainekerrosten vesihöyrynvastuksilla merkitystä. Materiaalien vesihöyrynvastukseen vaikuttaa ilman suhteellinen kosteus. Esimerkiksi vanerin vesihöyrynvastus voi olla jopa 15-kertainen, jos
sitä käytetään lämpimässä sisätilassa, verrattuna tilanteeseen, jossa vaneri olisi
ulkoseinän ulkopinnassa tuulensuojalevynä. (Siikanen 2014, 73.)
Myös massiivipuulevyn, kuten LVL-elementin vesihöyrynläpäisevyys vaihtelee
suhteellisen kosteuden myötä muiden puumateriaalien tavoin. Alle 70 % suhteellisessa kosteudessa on massiivipuulevyn vesihöyrynläpäisevyys noin 0,1–0,5 ·
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10-6 m2/s, kun se muuttuu yli 70 % suhteellisessa kosteudessa välille 0,5–1,3 ·
10-6 m2/s. (RIL 255-1-2014, 281.)

Kuva 4. Siniset pallot kuvaavat vesimolekyylejä ja nuoli osoittaa diffuusion suunnan. (Ympäristöministeriö 2016, 113.)
Käytetyillä rakennusmateriaaleilla on huomattava vaikutus diffuusiovirtaan, osapaine-erojen lisäksi, sillä materiaalien vesihöyrynvastuksilla on suuria eroja. Esimerkiksi muovikalvolla on mineraalivillaan verrattuna moninkertainen vesihöyrynvastustuskyky. Ulkoseinärakenne tulisi suunnitella siten, että käytettyjen materiaalien vesihöyrynvastus on suurin rakenteen sisemmissä ja lämpimissä osissa ja
heikkenee ulos päin siirryttäessä. (Ympäristöministeriö 2016, 113–115; Siikanen
2014, 71.)

2.1.4

Vesihöyryn konvektio

Kosteuden siirtyessä konvektiona, siirtyy vesihöyry ilmavirtauksen mukana, jonka
aiheuttaa rakenneosan yli vaikuttava kokonaispaine-ero. Paine-eron aiheuttaa
lämpötilaerojen aiheuttamat erot ilman tiheydessä, jolloin kyseessä on luonnollinen konvektio, tai esimerkiksi tuulen aiheuttama ilmanvirtaus, jolloin kyseessä on
pakotettu konvektio. (Siikanen 2014, 71; RIL 255-1-2014, 390.)
Ilman virtaus suuntautuu suuremmasta paineesta pienempään ja virtaus kulkeutuu rakojen tai huokoisten materiaalien läpi. Mikäli rakenteet eivät ole tiiviitä, voi
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esimerkiksi rakojen läpi rakennuksen sisältä ulos virtaava ilma kerryttää rakenteisiin runsaasti kosteutta. Tällöin ilma jäähtyy virtauksen aikana ja sen kyky sisältää kosteutta vesihöyryn muodossa heikkenee. Mikäli ilma jäähtyy virtauksen
aikana alle kastepisteen, se tiivistyy rakenteisiin. Kosteuskonvektio voi myös kuivattaa rakennetta, mikäli ilmanvirtaus suuntautuu kylmästä lämpimään tilaan ja
ilma lämpenee virratessaan rakenteen läpi. (Siikanen 2014, 71–72; Ympäristöministeriö 2016, 115.)
Mikäli sisäilman kosteus aiheuttaa vaurioita rakenteissa, johtuu tämä yleensä rakenteiden epätiiviydestä, jolloin kosteus siirtyy konvektiona. Konvektion vaikutuksesta siirtyvä kosteus voi olla huomattavasti suurempaa kuin diffuusiolla siirtyvä
kosteus. (RIL 255-2-2014, 41.)

Kuva 5. Esimerkki siitä, kuinka konvektio voi vaikuttaa rakenteiden kosteuspitoisuuksiin. Ilmavirtausten suunnat voivat muuttua olosuhteiden vaihtuessa. (Ympäristöministeriö 2016, 116.)

2.2

Kondensoituminen

Ilman kyky sisältää vesihöyryä on riippuvainen sen lämpötilasta. Lämmin ilma voi
pitää sisällään suurempia määriä vesihöyryä. Ilman vesihöyrypitoisuutta
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ilmaistaan suhteellisen kosteuden avulla. Kun ilma saavuttaa maksimivesihöyrypitoisuuden eli vesihöyryn kyllästyskosteuden, on suhteellinen kosteus 100 % ja
kosteus alkaa tiivistyä nestemäiseen muotoon, joka rakenteissa tapahtuu tavallisesti ympäröivää ilmaa viileämmälle pinnalle. (Siikanen 2014, 70–72.)

2.3

Rakennekosteus

Rakennusmateriaaleja ja -tarvikkeita valmistettaessa ja käsiteltäessä tulisi kiinnittää huomiota siihen, etteivät ne altistu haitallisessa määrin kosteudelle missään tuotannon vaiheessa. Kosteutta voi joutua materiaaleihin niin valmistuksen,
kuin varastoinnin ja rakentamisenkin yhteydessä. Aina kosteuden joutumista rakennusaineisiin ei voida välttää, vaan se on suunniteltua ja välttämätöntä, kuten
betonin valussa, mutta tuolloin on tärkeää, että kuivumiselle annetaan riittävästi
aikaa. (Siikanen 2014, 78–79.)
Kosteuden hallintaan rakennusaikana täytyy kiinnittää erityistä huomiota ja suunnitella kohdekohtaisesti. Suunnittelu- ja valvontatyössä voidaan käyttää rakennusfysiikan asiantuntijaa, mikäli kohde on kosteudenhallinnan kannalta vaativa.
Rakennushankkeesta on tehtävä suunnitelma, josta tulee ilmi kosteudenhallinnasta vastaava työnjohtaja tai johtajat, kosteudenhallinnan vaatimukset, menettely- ja mittaustavat. Myös riskit, sekä lämmitys-, kuivatus- ja valvontamenetelmät
tulee sisällyttää suunnitelmaan. (RIL 255-1-2014, 38.)
Puutavaran suojaaminen kosteudelta on erityisen tärkeää, sillä liiallinen kosteus
voi aiheuttaa home ja lahovaurioita. On myös mahdollista, että ennen asennusta
kastuneet materiaalit kuivuttuaan liikkuvat ja kutistuvat ja näin aiheuttavat epätiiviyttä rakenteissa. (Siikanen 2008, 148.)
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2.4

Suhteellinen kosteus

Rakennustekniikassa ilman kosteus ilmoitetaan yleensä suhteellisena kosteutena (RH). Kyseessä on prosenttiluku, joka ilmoittaa vesihöyryn määrän ilmassa
suhteessa siihen määrään, jonka ilma voi enimmillään vesihöyryä sisältää ennen
kuin se alkaa tiivistyä vedeksi. Ilman kyky sisältää vesihöyryä on riippuvainen
lämpötilasta. Sisäilman suhteellinen kosteus määräytyy ulkoilman kosteuden ja
rakennuksen sisäisten kosteuslähteiden mukaan. (Ympäristöministeriö 2016, 61;
Siikanen 2014, 68)
Kriittinen RH tarkoittaa suhteellisen kosteuden raja-arvoa, joka riippuu lämpötilasta ja materiaalista, joka on tarkastelun kohteena. Suhteellinen kosteus ei saa
saavuttaa kriittistä rajaa, jos halutaan välttää materiaalissa tapahtuvat haitalliset
ilmiöt, kuten homeen kasvu. (RIL 255-1-2014, 390.)
Suhteellinen kosteus voidaan laskea kaavalla 1. Se voidaan laskea joko vesihöyryn määrän ja vallitsevan lämpötilan mukaisen kyllästystilan vesihöyryn määrän avulla, tai vesihöyryn osapaineen ja kyllästystilan vesihöyryn osapaineen
avulla. Taulukosta 1 voidaan tarkastella ilman kyllästystilan vesihöyryn määrää
ja kyllästystilan vesihöyryn osapainetta eri lämpötiloissa. (Ympäristöministeriö
2016, 102–103.)

RH = 100 % × vi / vk = 100 % × pi / pk
jossa
vi = ilman vesihöyryn määrä [g/m3]
vk = ilman kyllästystilan vesihöyryn määrä [g/m3]
pi = vesihöyryn osapaine [Pa]
pk = kyllästystilan vesihöyryn osapaine [Pa]
(Ympäristöministeriö 2016, 102–103.)

(1)
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Taulukko 1. Kyllästyskosteudet ja kyllästyspaineet eri lämpötiloissa. (Tanskanen
2021.)

2.5

Kosteusvauriot

Kosteusvaurio syntyy, kun rakenteeseen kohdistuu rakenteen sietokyvyn ylittävä
kosteusrasitus. Missä vaiheessa tuo sietokyky ylittyy, vaihtelee suuresti. Yhtä
yleispätevää arvioita ei voida antaa. Vaurion syntymiseen vaikuttaa esimerkiksi
kosteusrasituksen määrä, lämpötila ja kosteusrasituksen kohteena oleva materiaali. Myös rasitusaika on merkittävä tekijä, sillä jos kastunut rakenne pääsee kuivumaan riittävän nopeasti, ei varsinaista vauriota välttämättä synny. Rakenteeseen ei kuitenkaan saisi kertyä kosteutta pitkällä aikavälillä. (Ympäristöministeriö
2016, 101.)
Kun arvioidaan, onko rakenteessa tavanomaisesta poikkeavia kosteuspitoisuuksia tai lämpötiloja, tulee arviossa erityisesti kiinnittää huomioita käytettyihin materiaaleihin ja siihen, mikä rakenneosa on kyseessä, sillä rakenteen normaali kosteustaso riippuu sekä rakenteesta, että yksittäisistä materiaaleista. Esimerkiksi
julkisivumateriaali tai kosteiden tilojen pintamateriaalit voivat olla hetkellisesti
suuren kosteusrasituksen alaisina, mutta kyseiset materiaalit ja rakenteet on
suunniteltu kestämään hetkellisiä kosteusrasituksia, eikä vaurioita näin ollen
synny, mikäli rakenne kuivuu suunnitellusti. Toisaalta taas rakenne voi vaurioitua
lyhytaikaisen kosteusrasituksen seurauksena, jos rakenne ja käytetty materiaali
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ei ole suunniteltu kestämään edes hetkellisesti korkeita kosteuspitoisuuksia, kuten esimerkiksi parkettilattia. Arvioinnissa ja kosteustasoja mitatessa tulee siis
huomioida rakenteen sijainti rakennuksessa ja millaista kosteusrasitusta sen on
suunniteltu kestämään. (Ympäristöministeriö 2016, 148–151.)
Mikäli rakenteissa ilmenee kosteus- tai mikrobivaurioita, täytyy rakennuksen rakennusfysikaalisessa toiminnassa olla jotain vikaa. Syy voi löytyä esimerkiksi
suunnittelun virheistä, rakennusaikaisista työvirheistä, käyttövirheistä, teknisen
käyttöikänsä päähän tulleista rakenteista, tai vaikkapa puutteellisesta huollosta.
(Siikanen 2014, 65–66; Ympäristöministeriö 2016, 147.)
Vaurioitumisriskejä voidaan pyrkiä arvioimaan etukäteen, jolloin vältettäisiin mahdollisesti tulevaisuudessa syntyvät vauriot. Arviointiperusteina käytetään rakennusfysikaalisia laskelmia, aiempaa kokemusta vaurioituneista rakenteista ja tietoa rakenteiden teknisestä käyttöiästä. (Ympäristöministeriö 2016, 147.)

2.6

Kosteusmittaukset

Rakenteiden kosteuden mittausmenetelmiä on useita ja osa menetelmistä on tarkempia ja osa vain suuntaa antavia, joiden perusteella voidaan tehdä päätös siitä,
täytyykö tarkempia mittauksia tehdä. (RIL 255-1-2014, 368.)
Pintakosteusmittarilla tehtävä mittaus on yksi yleisimmin käytetyistä suuntaa antavista mittauskeinoista. Mittarin tulokset ovat yksiköttömiä, eikä mittarin avulla
saada selville tarkkaa kosteuspitoisuutta. Mittaus perustuu materiaalin dielektrisyysvakion muutokseen, joka muuttuu materiaalin kosteuspitoisuuden muuttuessa. Mittarilla voidaan vertailla rakenteiden eri pinnoilta saatuja lukemia ja sen
avulla on mahdollista havaita poikkeavat kosteuspitoisuudet, jolloin voidaan
tehdä päätös tarkemmista mittausmenetelmistä. (RIL 255-1-2014, 368.)
Piikkikosteusmittauksella voidaan tehdä kosteusmittauksia puupohjaisille tai ominaisuuksiltaan lähes vastaaville materiaaleille. Mittauksessa mittarin kaksi piikkiä
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upotetaan mitattavaan materiaaliin ja mitataan piikkien välistä vastusta. (RIL 2551-2014, 342, 369.)
Luotettavin menetelmä on punnitus-kuivatusmenetelmä, jossa materiaalinäyte
punnitaan ensin märkänä. Tämän jälkeen materiaali kuivatetaan ja punnitaan kuivana. Punnitustulosten erotuksen ja kuivan näytteen massan suhteen avulla saadaan materiaalin kosteuspitoisuus selville. (RIL 255-1-2014, 342.)
Ilman suhteellisen kosteuden mittaukseen on useita erilaisia antureita. Yleisimmin käytetty kapasitiivinen anturi, jollainen on myös tässä opinnäytetyössä hyödynnetyissä mittalaitteissa. Anturissa on kaksi elektrodilevyä. Levyjen välissä sijaitsee joko polymeeri- tai metallioksidikalvo. Väliainekalvon dielektrisyysvakio
muuttuu, jonka johdosta muuttuu myös elektrodilevyjen välinen kapasitanssi.
Nämä muutokset tapahtuvat ilman kosteuspitoisuuden muuttuessa. (RIL 255-12014, 340.)
Rakenteiden sisältä mitataan suhteellista kosteutta tavallisesti porareikämittauksella tai viiltokosteusmittauksella. Porareikämittauksessa materiaaliin porataan
reikä, mittauspiste valmistellaan ja olosuhteiden annetaan tasaantua. Porareikämittausta käytetään yleensä betonin suhteellisen kosteuden mittaamiseen.
Porareikämittauksessa mitataan betonin huokosilman suhteellista kosteutta, joka
on yhtä kuin betonin suhteellinen kosteus. Kun porattu reikä tiivistetään ja olosuhteiden annetaan tasaantua, tasaantuu porareiän ja huokosilman suhteellinen
kosteus samalle tasolle. (RIL 255-1-2014, 369–370; RT 103333, 2–9.)
Viiltokosteusmittauksessa mitataan usein lattiapäällysteen ja sen alla olevan materiaalin välisen rajapinnan suhteellista kosteutta. Mittausta varten tehdään lattiapäällysteeseen 5–7 cm pitkä viilto, jonka jälkeen mittapää asennetaan materiaalien väliin lattiapäällysteen alle. Tämän jälkeen viilto tiivistetään vesihöyrytiiviillä
kitillä ja annetaan tasaantua 15–20 minuuttia ennen mittauksen suorittamista.
(RIL 255-1-2014, 369–370.)
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3

Lämpö

3.1

Johtuminen

Johtumisessa kyse on lämmön virtaamisesta kiinteissä tai nestemäisissä aineissa. Lämpöenergia siirtyy molekyylien liike-energiana molekyylistä toiseen,
suuntana lämpimästä kylmempään. Koska johtumista tapahtuu kiinteissä aineissa, vaikuttaa materiaali ja sen lämmönjohtokyky lämpövirtaan. Lämpötilaerot
pyrkivät tasaantumaan, joten rakenteissa lämpövirran suunta on lämpimästä sisätilasta kylmempään ulkoilmaan. (Siikanen 2014, 40; Kavaja 2011, 241.)

3.2

Konvektio

Konvektiota on kahdenlaista: pakotettua ja luonnollista. Molemmissa lämpö siirtyy kaasun tai nesteen virtauksen mukana. Luonnollinen konvektio on seurausta
ilman lämpötilaerojen aiheuttamista tiheyseroista. Pakotetun konvektion aiheuttaa ulkopuolinen voima, kuten ilmanvaihto tai tuuli. (Siikanen 2014, 41; Kavaja
2011, 241.)
Savupiippuvaikutuksen aiheuttaa huoneilman lämpeneminen, jolloin lämmennyt
ilma kohoaa rakennuksessa ylöspäin. Tämän johdosta kohoaa myös paine rakennuksen yläosissa, jolloin rakennuksen yläosiin kohdistuu ylipaine ja alaosiin
alipaine. Rakennuksen vapaan ilmatilan korkeuden kasvaessa, tulee savupiippuvaikutus huomioida tarkemmin jo suunnitteluvaiheessa, sillä rakennuksen ilman
ja vesihöyryn tiiveyteen on kiinnitettävä huomiota. Talvella savupiippuvaikutus on
voimakkaimmillaan, sillä lämpötilaero sisä- ja ulkoilman välillä on suurin. Kuva 11
havainnollistaa kuinka savupiippuvaikutus voi ilmetä korkeissa rakennuksissa.
(Ympäristöministeriö 2016, 120.)
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Kuva 6. Savupiippuvaikutus. (Siikanen 2014, 36.)

3.3

Säteily

Lämpöenergia siirtyy valon nopeudella sähkömagneettisina aaltoina tai fotoneina. Siirtyminen tapahtuu kahden eri lämpötilassa olevan pinnan välillä. On
pitkä- ja lyhytaaltoista lämpösäteilyä. Kaikki lämpötilaltaan absoluuttisen nollapisteen yläpuolella oleva aine lähettää pitkäaaltoista lämpösäteilyä. Lyhytaaltoista
lämpösäteilyä lähettävät ainoastaan hehkuvan kuumat kappaleet, joista esimerkkinä voidaan mainita aurinko. Lämpösäteilyn syntyyn johtaa elektronien paikkojen muuttuminen atomeissa ja molekyyleissä. (RIL 255-1-2014, 391.)
Säteily tapahtuu kahden pinnan välillä. Säteilytase on noiden pintojen välinen
nettosäteily. Kun huomioidaan sekä lyhyt- että pitkäaaltoinen säteily, on kyse kokonaissäteilytaseesta. (RIL 255-1-2014, 391.)
Materiaali vaikuttaa pinnan säteilytehoon. Säteily heijastuu tai absorboituu osuessaan materiaalin pintaan. Joistakin materiaaleista kuten ikkunalasista menee
säteily osittain pinnan läpi, lasin läpäistessä hyvin lyhytaaltoista säteilyä. (Siikanen 2014, 40.)
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3.4

U-arvo

U-arvo on lämmönläpäisykerroin, joka kuvaa rakenteen lämmöneristyskykyä.
Tarkemmin sanottuna U-arvo ilmaisee sen lämpövirran tiheyden, joka kulkee
pinta-alaltaan yhden neliömetrin suuruisen alueen (tietyn rakenneosan) läpi, kun
lämpötilaero on rakenneosan eri puolilla yhden yksikön suuruinen. Mitä pienempi
U-arvo on, sen paremmin rakenneosa eristää lämpöä. U-arvon yksikkö on
W/(m2K). (Siikanen 2014, 50; Kavaja 2011, 242.)
Ympäristöministeriö on asettanut tiettyjä vaatimuksia rakennusten energiatehokkuutta koskien, ja myös U-arvon on täytettävä asetetut vaatimukset. Ympäristöministeriön vuonna 2017 tekemän asetuksen mukaisia U-arvon vaatimuksia ovat
esimerkiksi seuraavat:
-seinä 0,17 W/(m2K)
-massiivipuuseinä, jonka keskimääräinen paksuus vähintään 180 mm 0,40
W/(m2K)
-yläpohja ja ulkoilmaan rajoittuva alapohja 0,09 W/(m2K)
-maata vasten oleva rakennusosa 0,16 W/(m2K)
-ikkuna, kattoikkuna, ovi, kattovalokupu, savunpoisto- ja uloskäyntiluukku 1,0
W/(m2K) (Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017, 24 §)
U-arvon laskemiseen käytetään kaavaa 2.
U = 1 / RT
jossa
U = lämmönläpäisykerroin
RT = rakennusosan kokonaislämmönvastus (m2K/W).
(SFS-EN ISO 6946: 2017, 17.)

(2)
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4

Home- ja mikrobikasvu

4.1

Mikrobien lähteet ja kasvuun vaikuttavat tekijät

Mikrobit ja itiöt kuuluvat ympäristöömme. Niitä löytyy mistä tahansa, niin sisätiloista kuin ulkoakin. Mikrobien lähteitä ovat esimerkiksi maaperä ja lahoavat orgaaniset materiaalit. Sen lisäksi, että niitä kulkeutuu rakennuksiin ulkoa, myös
ihmiset, lemmikit, huonekasvit ja elintarvikkeet ovat mikrobien lähteitä. Ongelmaksi mikrobit muodostuvat vasta siinä vaiheessa, kun ne alkavat kasvaa tiloissa, joissa asumme tai oleskelemme. (Ympäristöministeriö 2016, 127.)
Mikrobikasvu riippuu kolmesta tekijästä: lämpö, kosteus ja ravinteet. Ravinteita
on tarjolla lähes kaikkialla, sillä esimerkiksi pölyn sisältämät ravinteet riittävät joillekin mikrobilajeille. Rakennukset ovat usein myös riittävän lämpimiä mikrobikasvulle, joten tärkeimmäksi tekijäksi, johon voidaan vaikuttaa, jää kosteus. (Ympäristöministeriö 2016, 127.)
Edellisessä kappaleessa todettiin, että home- ja mikrobikasvu vaatii kolme tekijää, joista kasvun käynnistyminen ja nopeus riippuvat. On siis todettu, että ravinteita löytyy kaikkialta, joten tarkasteltaviksi tekijöiksi jäävät ainoastaan lämpö ja
kosteus. Näiden kahden tekijän avulla pystytään arvioimaan mikrobikasvun mahdollisuus. Kun mikrobikasvun riskiä pyritään selvittämään suhteellisen kosteuden
ja lämpötilan avulla, tulisi ottaa huomioon materiaalipinnan ympäröivästä ilmasta
mahdollisesti poikkeavat olosuhteet ja pinnan mikroilmasto. Huoneilman olosuhteet voivat erota merkittävästi esimerkiksi seinäpinnan mikroilmaston olosuhteista, mikäli rakenteessa on vaikkapa kylmäsilta tai epätiivis kohta. (Ympäristöministeriö 2016, 130.)
On olemassa joitakin kylmää ympäristöä suosivia homelajeja, jotka pystyvät kasvamaan vain 0 °C asteen lämpötilassa, mutta pääasiassa kasvu vaatii korkeampia lämpötiloja. Kasvuolosuhteet ovat optimaaliset, kun sekä suhteellinen kosteus että lämpötila ovat molemmat korkeat. Voimakkain kasvu saavutetaan +20–
30 °C lämpötiloissa, kun suhteellinen kosteus on samaan aikaan 95–99 %.
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Pääsääntöisesti homekasvu rakennusmateriaaleissa vaatii käynnistyäkseen vähintään 75–80 % suhteellisen kosteuden. (Ympäristöministeriö 2016, 130)
Se, että rakenteen kosteuspitoisuus on korkea lyhyellä aikavälillä mikrobikasvulle
suotuisissa lämpötiloissa, ei vielä tarkoita sitä, että mikrobikasvu olisi käynnistynyt tai vaurio syntynyt. Mikäli vain mikrobien kasvun vähimmäisvaatimukset täyttyvät, voi mahdollisen mikrobivaurion kehittymiseen mennä jopa vuosia ja jos
kastunut rakenne pääsee olosuhteiden muuttuessa kuivumaan, ei kasvu ehdi
välttämättä käynnistyä, eikä vauriota näin ollen pääse syntymään. Ei myöskään
riitä, että vain yksi vähimmäisvaatimus täyttyy, kuten esimerkiksi se, että suhteellinen kosteus on 75–80 %, sillä kasvun käynnistyminen vaatisi myös korkean
lämpötilan ja runsaasti aikaa. (Ympäristöministeriö 2016, 130–131.)

4.2

Mikrobivaurion arviointi ja mallinnus

Mitattujen lämpötila- ja kosteustietojen perusteella voidaan mallintaa pitkän aikavälin rakennusfysikaalista toimintaa ja homehtumisriskiä. Materiaalitiedot ovat
olennainen osa mallinnusta lämpötilan ja kosteuden lisäksi. On olemassa erilaisia
mallinnusohjelmia, mutta tällä hetkellä paras työkalu lienee VTT:n ja TTY:n yhdessä kehittämä Suomalainen homemalli. Kyseessä on laskentamalli, johon syötetään lämpötila, kosteus- ja aikatiedot, sekä valitaan arvioitava materiaali neljään eri homehtumisherkkyysluokkaan (HHL) jaetusta ryhmästä. Malli huomioi
myös homekasvun taantumisen, mikäli olosuhteet muuttuvat kasvun kannalta
epäsuotuisiksi. Materiaalit on jaettu neljään luokkaan myös niiden taantumista
kuvaavan kyvyn perusteella. Suomalainen homemalli laskee homeindeksin, joka
kuvaa home- ja mikrobikasvua materiaalin pinnalla. Homeindeksi M vaihtelee välillä 0–6. Taulukossa 2 on kuvailtu sanallisesti mitä tietty homeindeksin arvo tarkoittaa käytännössä. (Ympäristöministeriö 2016, 137; Suomalainen homemalli
2021.)
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Taulukko 2. Homeindeksi. (Suomalainen homemalli 2021.)

4.3

Materiaalit

Materiaalilla on suuri merkitys mikrobivaurion kehittymisen kannalta. Toiset materiaalit mikrobi- ja homevaurioituvat herkästi, ja kestävissä materiaaleissa ensimmäisten kasvustojen ilmaantumiseen voi mennä olosuhteista riippuen jopa
vuosia. Materiaalit on jaettu Suomalaisessa homemallissa neljän luokkaan materiaalin homehtumisherkkyyden perusteella. Materiaalien homehtumisherkkyysluokituksia voidaan tarkastella taulukosta 3. (Ympäristöministeriö 2016, 130–133)
Taulukko 3. Homehtumisherkkyysluokat. (Suomalainen homemalli 2021.)
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Kaaviosta 1 voidaan tarkastella millaiset lämpö- ja kosteusolosuhteet ovat homeen kasvun kannalta suotuisia eri homehtumisherkkyysluokissa. (Suomalainen
homemalli 2021.)
Kaavio 1. Suhteellisen kosteuden raja-arvot ja lämpötilarajat eri homehtumisherkkyysluokille. (Suomalainen homemalli 2021.)

Alla on esitetty kolme kaaviota, joista voidaan tarkastella homehtumisherkkyysluokkien vaikutusta homekasvuun ja homeindeksiin erilaisissa vakio-olosuhteissa. (Suomalainen homemalli 2021.)
Kaavio 2. Suhteellinen kosteus 100 %. (Suomalainen homemalli 2021.)
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Kaavio 3. Suhteellinen kosteus 90 %. (Suomalainen homemalli 2021.)

Kaavio 4. Suhteellinen kosteus 90 %, lämpötilan ollessa vain 5 °C. (Suomalainen
homemalli 2021.)

Alla esitetystä taulukosta voidaan tarkastella esimerkkejä eri materiaalien homehtumisriskistä kolmen kuukauden tarkastelujaksolla. Taulukosta voi havaita
sen, kuinka suhteellisen alhainen lämpötila (+10°C) vaatii pääsääntöisesti korkean suhteellisen kosteuden (RH%), jotta mikrobikasvun edellytykset täyttyvät.
(Ympäristöministeriö 2016, 133.)
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Taulukko 4. Suhteellisen kosteuden raja-arvoja kolmen kuukauden tarkastelujaksolla kahdessa eri lämpötilassa. (Ympäristöministeriö 2016, 133.)

4.4

Mikrobivaurion toteaminen

Ensisijainen tutkimusmenetelmä on materiaalien ja rakenteiden aistinvarainen
tarkastelu, jolloin tulisi tarkastella rakenteiden ja materiaalien ulkonäköä. Materiaalien haistelua tulisi välttää, vaikka usein esimerkiksi maakellarinhaju viittaa
mikrobikasvuun. Aistinvarainen tarkastelu on riittävä vaurion toteamiseksi, jos
olemassa on näkyvää homekasvustoa tai materiaalissa on lahovaurio. Mikäli
vaurio todetaan aistinvaraisissa tutkimuksissa, tulee raporttiin liittää valokuvat
vaurioituneista rakenteista ja materiaaleista. Jos aistinvarainen tutkimus ei tuo
riittävää selvyyttä, tai tarvitaan tietoa materiaaleissa esiintyvistä mikrobityypeistä,
voidaan ottaa materiaalinäytteitä, jota seuraa laboratoriossa tehtävä mikrobianalyysi. Mikrobianalyysin avulla määritetään mikrobien määrä ja lajisto. Näytteitä
voidaan joutua ottamaan myös muista syistä, kuten ammattitautitutkimus tai lattiasienen esiintymisen selvittäminen. (Ympäristöministeriö 2016, 48.)
Materiaalinäyte rakenteesta täytyy ottaa puhtailla desinfioiduilla työvälineillä suojakäsineitä käyttäen ja se pakataan puhtaaseen muovipussiin. Välineet desinfioidaan jokaisen käyttökerran välillä. Vertailunäytteet tulee ottaa ennen epäiltyjen
vauriokohtien näytteitä, jotta mahdollisesti vauriokohdista leviävät homeet ja
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mikrobit eivät leviäisi vertailunäytteisiin ja näin vaikuttaisi tuloksiin. (Ympäristöministeriö 2016, 49.)
Materiaali- ja pintanäytteiden tutkiminen tapahtuu pääasiassa viljelymenetelmällä
laboratoriossa. Tuloksen saaminen kestää noin 2 viikkoa ja niiden tulkintaan on
asetettu viitearvot viranomaisten toimesta. (RIL 255-1-2014, 382.)
Sisäilman laatua voidaan tutkia myös ilmanäytteiden avulla, mutta tulokset eivät
välttämättä kuvaa rakennuksen kuntoa luotettavasti, sillä useat tekijät voivat aiheuttaa virheitä mittaustuloksiin. Ilmanäytteestä tehtävä analyysi kertoo siis ainoastaan, millainen ilman mikrobipitoisuus on ollut näytteenottohetkellä. Ainoastaan
ilmanäytteiden perusteella ei voida tehdä luotettavia arvioita rakennuksen kunnosta, mutta niitä voidaan käyttää muiden tutkimusten apuna. (RIL 255-1-2014,
382–383; Ympäristöministeriö 2016, 63.)
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa on määritelty pätevyysvaatimukset
kosteus- ja homevaurioiden, sekä sisäilmaongelmien asiantuntijalle. Pätevyys
edellyttää mm. rakennusalan korkeakoulututkintoa ja työkokemusta. Tarkemmat
pätevyysvaatimukset ovat luettavissa ympäristöministeriön asetuksesta. (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista

sekä

ulkopuolisten

asiantuntijoiden

pätevyysvaatimuksista

545/2015, 21 §.)
Koska kastuneiden rakenteiden sisäosien kuivuminen on rakenteiden ulkopintoja
hitaampaa, täytyy mikrobivaurion todentamiseksi usein suorittaa rakenneavauksia. Mikrobikasvu voi kuitenkin olla havaittavissa myös materiaalien pinnoilta esimerkiksi pistemäisenä kasvustona tai värimuutoksena. Pinnalla voi olla myös
puuterimaista tai pölymäistä kasvustoa. (Ympäristöministeriö 2016, 138.)
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Kuva 7. Mikrobikasvua ryömintätilassa. (Kuva: H.Keinänen, Vahanen Oy, Ympäristöministeriö 2016, 137.)
Kuvassa 7 tuulettuvan alapohjan ryömintätila, jonka ilmanvaihtuvuus on ollut
puutteellista. Maapohja koostuu savimaasta, joten tarpeellinen sepelöinti puuttuu
ja myös salaojitus on ollut kohteessa puutteellinen, jolloin mikrobikasvu on käynnistynyt savimaan pinnalla. (Ympäristöministeriö 2016, 137.)
Puun lahoaminen aiheuttaa puun lujuusominaisuuksien heikkenemistä ja puun
pehmenemistä, jota voidaan tutkia joko terävää työkalua tai poraa, sekä pientä
poranterää apuna käyttäen, riippuen epäillyn tai havaitun lahovaurion esiintymissyvyydestä rakenteessa. Jos näitä tutkimusmenetelmiä käyttäen epäilys lahovauriosta vahvistuu ja halutaan tehdä lahottajasienen lajimääritys, voidaan se
tehdä puunäytteestä mikroskoopin avulla. Mikäli lahovaurio havaitaan, tulisi selvittää kuinka syvälle taikka laajalle se on levinnyt, lahon lujuusominaisuuksia heikentävän vaikutuksen vuoksi, sillä jos kantavat rakenteet ovat kärsineet lahovaurioita voi laho aiheuttaa romahtamisvaaran. Esimerkki lahovauriosta karmirakenteessa kuvassa 8. (Ympäristöministeriö 2016, 138.)
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Kuva 8. Lahovaurio. (Kuva: E. Kauriinvaha, E.Salo, Vahanen Oy, Ympäristöministeriö 2016, 139.)

5

Tuuli ja ilmanpaine

5.1

Tuuli huomioitava suunnittelussa

Tuulen vaikutukset tulee huomioida rakennusta suunniteltaessa jo kaavoitusvaiheessa. Rakennuksen sijaintia ja rakennuspaikalle sijoittelua pohdittaessa on
otettava huomioon useita seikkoja, kuten maastonmuodot, ilmansuunnat, rakennusten ryhmittely ja rakennusalue. Suurin osa kylmistä tuulista tulee pohjoisen ja
idän suunnalta ja uuden alueen suunnittelussa tulisi selvittää ja ottaa huomioon
lämmityskauden aikana vallitsevat tuulen suunnat. Rakennusta suunniteltaessa
on huomioitava rakennuksen pintoihin ja runkoon kohdistuva tuulikuorma. (Siikanen 2014, 9–15.)
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Rakennuksen korkeudella on merkitystä, sillä tuulen nopeus kasvaa tavallisesti
korkeuden lisääntyessä. Nopeuden kasvuun vaikuttaa maasto, sillä kun 50–100
metrin korkeudella tuulen nopeus kasvaa 27–28 % kuusimetsän yläpuolella, kasvaa tuulen nopeus merialueella samassa korkeudessa vain noin 5 %. Myös rakennettu ympäristö vaikuttaa tuuleen nopeuksiin paikallisesti, sillä esimerkiksi
korkeiden rakennusten muodostama sola saattaa voimistaa tuulennopeuden
jopa 2–3 kertaiseksi. (Siikanen 2014, 11.)

5.2

Tuulen jäähdyttävä vaikutus

Kylminä vuodenaikoina tuulet puhaltavat usein pohjoisesta tai idästä, mutta huomattava paikallinen vaihtelu on mahdollista. Maasto, rakennukset ja jopa rakennuksen takana olevat esteet voivat kääntää tuulen suuntaa paikallisesti jopa 90
astetta. Suunniteltaessa rakenteita tulisi ottaa huomioon jäähdyttävien tuulien
suunnat, ilmavirtauksiin vaikuttavat ympäristötekijät kuten maasto, puuska-alueet, rakennusten ja rakennusryhmien ympärille muodostuvat virtauskentät ja ilmanpaineen jakautuminen rakennuksen ympärille. (Siikanen 2014, 11–15.)
Tuulen rakenteita jäähdyttävä vaikutus on huomioitava, sillä rakennuksen lämmitysenergian kulutus lisääntyy tuulen vaikutuksen johdosta. Lämpöhäviöitä ja lämmitysenergian tarvetta auttaa vähentämään seinien tiiviys ja hyvä tuulensuoja.
”Tuulen nopeuden kaksinkertaistuminen normaaleilla nopeuksilla (alle 10 m/s) lisää lämpöhäviötä noin 10 %.” (Siikanen 2014, 11–14.)

5.3

Tuulen aiheuttamat paine-erot

Tuuli on ilman liikettä, jonka aiheuttaa alueelliset ilmanpainet-erot, mutta sen lisäksi tuuli aiheuttaa myös rakennusten sisällä ilmanpaineen vaihtelua, jolla on
vaikutusta rakennuksen kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan. Maasto, rakennuksen koko ja mittasuhteet, sekä tuulen nopeus ja suunta vaikuttavat rakennuksen pinnoille kohdistuvaan painejakaumaan. Kuvasta 14 voidaan tarkastella tuulen aiheuttamaa painetta rakennuksen eri seinämillä. (Siikanen 2014, 9.)
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Tuulen lisäksi lämpötila aiheuttaa paine-eroja rakennuksen sisällä. Lämpötilan
aiheuttamia paine-eroja käsitellään kohdassa 3.2.

Kuva 9. Kuvassa tuulen aiheuttama paine rakennuksen eri seinillä. (Siikanen
2014, 9.)

6

Puu rakennusmateriaalina

6.1

Puun ominaisuudet ja käyttö rakentamisessa

Puuta käytetään mm. kantavissa rakenteissa, julkisivuissa, lattioissa ja koristeena, sekä myös lämmöneristeenä. Se on erittäin monikäyttöinen materiaali ja
sillä on hyvät rakennustekniset ominaisuudet. Puusta voidaan jalostaa lukemattomia erilaisia tuotteita rakennusteollisuuden tarpeisiin. Puu on painoonsa
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nähden luja, mutta helposti työstettävä materiaali. Se on myös ympäristöystävällinen ja energiatehokas valinta. (Siikanen 2008, 8.)
Puulla on asuinrakentamisessa pitkät perinteet, sillä ensimmäisen kerran puuta
lienee käytetty kyseiseen tarkoitukseen jo varhaiskivikaudella, ja käyttö on jatkunut katkeamatta tähän päivään saakka. Puu on säilyttänyt asemansa suosittuna
rakennusmateriaalina 2000-luvulla ympäri maailman. Puuta käytetään ja arvostetaan mm. Keski-Euroopassa, sekä Yhdysvalloissa ja esimerkiksi Yhdysvalloissa on noin 90 % alle 5 kerroksisista asuinrakennuksista puurakenteisia. Euroopassa puuta käytetään usein mm. suurten hallirakennusten kattorakenteissa,
sillä puu on kestävä ja kustannuksiltaan kilpailukykyinen materiaali. Näiden ominaisuuksien lisäksi puu on myös arkkitehtonisesti näyttävä. (Siikanen 2008, 8–
17.)

6.2

Puun kosteustekniset ominaisuudet

Puu sisältää aina jonkin verran kosteutta ja se pyrkii asettumaan ympärillä vallitsevan ilman kosteuden kanssa tasapainokosteuteen. Liian suuret kosteuspitoisuudet ovat kuitenkin haitallisia ja puu tulisi aina kuivata ennen tuotteen jalostusta
tai käyttöä. Kuivausaste riippuu käyttötarkoituksesta. Puun kosteuspitoisuudella
on merkitystä niin puun lujuusominaisuuksien kannalta, kuin myös home- ja mikrobivaurion riskin osalta. (Siikanen 2008, 44.)
Puu on myös hygroskooppinen materiaali, mikä tarkoittaa sitä, että se kykenee
sitomaan ja luovuttamaan kosteutta ilmasta. Puun hygroskooppisuus on suuri ja
se pystyy ottamaan kosteutta vastaan enemmän kuin esimerkiksi mineraalivilla.
Koska puu on huokoinen materiaali, voi siinä tapahtua myös kapillaarista veden
liikettä. Vesi liikkuu puussa kapillaarisesti voimakkaimmin syiden suunnassa. Kyvystä liikuttaa vettä kapillaarisesti on myös etua, sillä se nopeuttaa puun kuivumista. Puun kastuminen tulisi kuitenkin estää rakenteellisin keinoin. (Siikanen
2008, 143.)

33
6.3

Puun lämpötekniset ominaisuudet

Puun lämmönjohtavuus on pieni, joten se on hyvä lämmöneriste. Huonoon lämmönjohtokykyyn on syynä puun huokoinen rakenne. Puun lämmönjohtokykyyn
vaikuttaa mm. puun kosteus, tiheys ja syiden suunta. (Siikanen 2008, 44.)
Lämmönjohtavuus on jopa kaksinkertainen syiden suunnassa, kun verrataan
lämmönjohtavuutta kohtisuoraan syitä vastaan. Puun kastuminen heikentää sen
lämmöneristyskykyä, sillä lämmönjohtavuus lisääntyy kosteuden lisääntymisen
seurauksena. (Puuinfo Oy 2020.)

6.4

LVL

LVL on viiluista valmistettu rakenteellinen puutuote. LVL valmistetaan siten, että
aluksi tukeista sorvataan 3 mm paksuja viiluja, jotka lämmön ja paineen avulla
liimataan yhteen. Tuotteen laatua tarkkaillaan useassa vaiheessa. Aluksi valikoidaan huolellisesti käytettävät raaka-aineet ja valmistuksen aikana mitataan liimattujen viiluarkkien tiheys, kosteuspitoisuus ja kimmomoduuli. Seuraavassa
vaiheessa tarkastuksen läpäisseet viiluarkit liimataan aihioksi, jotka voivat olla
kooltaan jopa 2,5 metriä leveitä ja 25 metriä pitkiä. Kuvassa 15 Stora Enson LVL.
(Puuinfo Oy 2020.)
Valmiilla tuotteella on hyvät lujuusominaisuudet ja kuormankantokyky. Stora
Enso toimittaa LVL-tuotteita kolmea eri laatua, joita ovat T-laatu, S-laatu ja Xlaatu. Näistä T-laatu soveltuu seinätolppiin ja S-laatu taas palkkeihin. X-laatu,
jossa viilut ovat ristiin liimatut, soveltuu seinä- ja välipohjarakenteisiin. (Puuinfo
Oy 2020.)
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Kuva 10. Stora Enson LVL. (Puuinfo Oy 2020.)
Opinnäytetyön kohteessa on käytetty myös CLT-elementtejä välipohjissa, mutta
ulkoseinien kantavat rakenteet on valmistettu LVL-elementeistä. CLT-levyt ovat
LVL:n tavoin massiivipuutuotteita. CLT-levyt koostuvat ristikkäin liimatuista lamellikerroksista. (Puuinfo Oy 2020.)
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7

Tutkimuksen toteutus ja kohde

7.1

Tutkimuksen kohde

Tarkasteltava kohde on Joensuun Penttilässä sijaitseva Lighthouse Joensuu,
joka on tällä hetkellä Suomen korkein puukerrostalo. Kerrostalo on lähes 50 metriä korkea ja siinä on 14 kerrosta. Talossa on yhteensä 117 opiskelija-asuntoa,
joiden koko vaihtelee 26–47,5 m2 välillä. (Puuinfo Oy 2020.)

Kuva 11. Lighthouse Joensuu.
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Yhteistilat, kuten pesutupa ja saunatilat, sekä varastotilat sijaitsevat rakennuksen
ensimmäisessä kerroksessa, joka on muusta rakennuksesta poiketen valmistettu
betonista. Ensimmäistä kerrosta lukuun ottamatta rakennuksen runko on hissikuilua myöten puurakenteinen. (Puuinfo Oy 2020.)
Kohteen rakennuttaja oli Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli ja pääurakoitsijana
toimi Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Arkkitehtitoimisto Arcadia Oy vastasi
arkkitehtisuunnittelusta ja Joensuun Juva Oy/ A-insinöörit Oy rakennesuunnittelusta. (Puuinfo Oy 2020.)
Rakennuksen seinärakenteissa käytetty LVL-viilupuu on peräisin Stora Enson
Varkauden tehtaalta, kun taas välipohjiin käytetyt CLT-elementit on valmistettu
Stora Enson Itävallan tehtaalla. Rakennus on jäykistetty jännetangoilla ja Lighthouse Joensuu on maailman korkein pelkästään jännetangoilla jäykistetty puukerrostalo. (Keskisalo 2018, 7–8; Puuinfo Oy 2020; Mertanen 2019, 17.)

7.1.1

Ulkoseinät

Tarkasteltavassa kohteessa ulkoseinien kantava rakenne on valmistettu LVL-viilupuusta ja elementit varustettiin valmiiksi tontilla sijainneen teltan suojissa, ennen kuin nostettiin sään salliessa paikoilleen. LVL-X-elementit toimivat ulkoseinärakenteessa höyrynsulkuna. Elementtien liittymät on tiivistetty höyrynsulkuteipillä. Alimmissa kerroksissa (2–4) LVL-X-elementit ovat paksuudeltaan 162 mm
ja ohenevat ylöspäin siirryttäessä siten, että kerroksissa 5–11 elementtien paksuus on 144 mm ja kerroksissa 12–14 126 mm. Kuvasta 3 voidaan tarkastella
ulkoseinärakenteen rakennepaksuuksia ja käytettyjä materiaaleja. (Keskisalo
2018, 5; Mertanen 2019, 13; Joensuun Juva Oy/A-insinöörit Oy 2018.)
Myös itse rakennus suojattiin siirrettävillä sääsuojakattolohkoilla, jotka nostettiin
tieltä, kun uusia elementtejä asennettiin. Näiden toimien ansiosta rakennusaikaisen kosteuden hallinta on toiminut hyvin ja runkoa ei ole tarvinnut erikseen kuivata. (Mertanen 2019, 22.)
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Rakenteiden suojaamisessa ulkoisilta kosteusrasituksilta ulkovaipalla on keskeinen tehtävä. Sen lisäksi että ulkovaippa suojaa kosteudelta, toimii se myös lämmön- ja ääneneristeenä sekä kuormia kantavana rakenteena. Uloimmaiset rakennekerrokset suojaavat muiden tehtävien ohella kantavaa rakennetta kosteudelta, jolloin kantavan rungon ominaisuudet säilyvät suunniteltuina rakennuksen
elinkaaren ajan. (RIL 255-1-2014, 39.)
Höyrynsulkuna massiivipuurakenteisessa ulkoseinässä toimivat massiivipuuelementit, joiden saumat tulee tiivistää esimerkiksi joustavalla tiivistysmassalla tai
polyuretaanivaahdolla. Höyrynsulun tarkoitus on estää sisältä ulos suuntautuva
haitallinen vesihöyryn diffuusio. (RIL 255-1-2014, 41, 141.)

Kuva 12. Kuvassa tontilla sijainnut teltta, jonka suojissa elementtejä varusteltiin.
(Kuva: Matveinen Mikko 2018.)
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Kuva 13. Ulkoseinärakenteen leikkauskuva ja käytetyt materiaalit. (Joensuun
Juva Oy/ A-insinöörit Oy 2016.)

7.1.2

Mittalaitteet

Ulkoseiniin on Karelia-ammattikorkeakoulun toimesta asennettu kolmeen eri kerrokseen mittalaitteita, jotka mittaavat lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Mittalaitteet ovat Produalin valmistamia ja mallia KLHJ 100 (liite 1). Laite mittaa kosteutta kapasitiivisella anturilla ja lämpötilaa NTC 10 anturilla. Mittalaitteet
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sijaitsevat kerroksissa 2, 7 ja 14. Lisäksi Joensuun Elli Oy on asentanut omia
mittalaitteita ulkoseiniin. Kuvasta 4 voi nähdä Karelia-Ammattikorkeakoulun
asentamien antureiden sijoituspaikat. Anturit on sijoitettu samaan kohtaan jokaisessa kerroksessa. (Matveinen 2021.)

Kuva 14. ARK pohjakuva 14 kerros. (Kuva: Matveinen Mikko 2018.)
Kuvasta 5 voidaan tarkastella antureiden sijoituksia seinärakenteessa. Anturit sijaitsevat tuulensuojalevyn ja kivivillan rajapinnassa, LVL-elementin ulkopinnassa,
LVL-elementin sisäpinnassa ja sisäverhouslevyn ulkopinnassa (kivivillan ja kipsilevyn rajapinnassa). (Matveinen 2021)
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Kuva 15. Antureiden sijainnit ulkoseinärakenteessa. (Kuva: Matveinen Mikko
2018.)

7.2

Mittaustulosten analysointi

7.2.1

Suhteellisen kosteuden ja homeindeksin analysointi

Karelia-ammattikorkeakoulun asentamia antureita on ulkoseinärakenteissa yhteensä 24 ja jokainen niistä mittaa sekä suhteellista kosteutta että lämpötilaa keskimäärin kerran tunnissa, jolloin yksittäisiä mittaustuloksia tallentuu noin 48 kappaletta tunnissa. Mittaustulosten tallentumisessa on jonkin verran vaihtelua siten,
että välillä osa antureista tallensi mittauksen jopa kaksi kertaa tunnissa ja välillä
osa vain kahden tunnin välein. Mittaustuloksia tätä opinnäytetyötä varten oli käytössä 26.8.2019–16.3.2021 väliseltä ajalta. Yksittäisiä suhteellisen kosteuden ja
lämpötilan mittaustuloksia oli Excel-taulukoissa opinnäytetyön tekohetkellä noin
440 000.
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Karelia-ammattikorkeakoulun asentamat anturit sijaitsevat rakennuksen vastakkaisilla seinillä, siten että toinen seinä suuntautuu pohjoisen ja koillisen suuntaan
ja tätä seinää kutsutaan opinnäytetyössä pohjoisseinäksi. Puolet antureista sijaitsevat vastakkaisella seinällä, joka suuntautuu etelän ja lounaan suuntaan. Tätä
seinää kutsutaan opinnäytetyössä eteläseinäksi.
Soveltuvuutta Suomen ilmasto-olosuhteisiin lähdin tarkastelemaan Suomalaisen
homemallin avulla. Ensisijainen ja tärkein selvitettävä asia oli, löytyykö mittaustuloksista haitallisen korkeita kosteuspitoisuuksia. Suhteellisen kosteuden rajaarvot homemallissa ovat 80 % HHL1 ja HHL2 materiaaleille sekä 85 % HHL3 ja
HHL4 materiaaleille. Käytin tämän tutkimiseen Excelin suodatustoimintoa siten,
että tarkastelin aluksi jokaisen yksittäisen anturin mittaustulokset suhteellisen
kosteuden osalta. Tutkin ylittyvätkö Suomalaisen homemallin raja-arvot ja jos
näin tapahtui, syötin antureiden mittaustulokset Suomalaisen homemallin laskentataulukkoon.

7.2.2

Rakennuksen korkeuden, asemoinnin ja tuulen vaikutus

Rakennuksen asemoinnin vaikutusta tutkin siten, että laskin Excelin avulla suhteellisen kosteuden ja lämpötilojen keskiarvot koko mittausjakson ajalta. Tämän
jälkeen vertailin pohjois- ja eteläseinien keskiarvoja. Seuraavaksi tutkin kuinka
tilanne muuttuu vuodenajan mukaan ja laskin heinäkuun 2020, sekä tammikuun
2021 keskilämpötilat ja suhteellisen kosteuden keskiarvot. Tämän jälkeen tarkastelin, onko pohjois- ja eteläseinän mittaustuloksissa selkeitä eroja.
Tuulen jäähdyttävää vaikutusta tutkiessani aloitin työn lataamalla Ilmatieteenlaitoksen sivuilta Tuiskavanluodon säähavaintoaseman mittaustuloksia 26.8.2019–
16.3.2021 väliseltä ajalta. Latasin edellä mainitulta ajanjaksolta seuraavat tiedot
tunnin välein mitattuna: ulkoilman suhteellinen kosteus, ilman lämpötila, tuulen
suunta ja tuulen nopeus. Seuraavaksi etsin säähavainnoista ajanjaksoja, jolloin
joko pohjois- tai eteläseinälle kohdistuu tuuli vähintään yhden, mutta mielellään
useamman vuorokauden ajan yhtäjaksoisesti, jotta saisin selkeitä mittaustuloksia
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tuulen vaikutuksesta. Tutkin ja tein kaavioita useilta ajanjaksoilta ja esittelen
työssä yhden mittausjakson tulokset sanallisesti ja kaavioiden avulla.
Tutkittaessa rakennuksen korkeuden vaikutusta ulkoseinien suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaustuloksiin, vertailin kerrosten välisiä mittaustuloksia sekä
pitkällä aikavälillä että lyhyillä ajanjaksoilla kesä- ja talviolosuhteissa. Aluksi tutkin
lyhyitä ajanjaksoja talvi- ja kesäajalta. Näistä muodostin kaavioita, jotka esitetään
tulososiossa. Seuraavaksi laskin vuoden 2021 tammikuun anturikohtaiset keskilämpötilat ja suhteellisen kosteuden keskiarvot, sekä vuoden 2020 heinäkuun
vastaavat keskiarvot (liite 2) ja tutkin millaisia tuloksia saadaan eri sääolosuhteissa. Lopuksi laskin koko mittausjakson ajalta anturikohtaiset keskiarvot ja vertailin kerrosten välisiä eroja (liite 3).

7.3

Tulokset

7.3.1

Suhteellinen kosteus ja homeindeksi

Ainoastaan tuulensuojalevyn sisäpinnan antureiden suhteellisen kosteuden mittaustulokset kohosivat lähelle raja-arvoja tai hetkellisesti niiden yli (liite 4). Liitteissä 5, 6 ja 7 on esitetty taulukot, joihin on koottu suurimmat suhteelliset kosteudet mittausjakson ajalta. Taulukoissa on ilmoitettu seuraavat asiat: suurin mitattu suhteellisen kosteuden lukema, lämpötila mittauksen aikana ja kuinka monena päivänä suhteellinen kosteus on ylittänyt suhteellisen kosteuden raja-arvon.
Liitteessä 4 on ilmoitettu päivämäärät, jolloin suhteellisen kosteuden raja-arvot
ylittyvät.
Kerroksessa 14 ei suhteellinen kosteus ylittänyt raja-arvoja yhdenkään mittaustuloksen osalta. Kerroksessa 7 pohjoisseinän uloimmaisen anturin mittaustuloksista ilmeni, että suhteellinen kosteus ylittää kolmena päivänä 85 % raja-arvon
siten, että suurin mitattu suhteellisen kosteuden arvo on 86,38 % (liite 4). Syötin
kyseisen anturin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaustulokset kokonaisuudessaan

Suomalaisen

homemallin

Excel-muodossa

olevaan
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laskentataulukkoon. Homemalli laskee homeindeksin M, jonka vaihteluväli on 0–
6. Koska tuulensuojalevyn sisäpinnassa sijaitseva anturi mittaa kosteutta kahden
materiaalin rajapinnassa, tulee tämä huomioida Suomalaisen homemallin laskentataulukossa siten, että homeen maksimimäärän herkkyysluokka valitaan tarkasteltavan materiaalin perusteella (Glasroc Storm, tuulensuojalevy) ja kasvunopeuden herkkyysluokka rajapinnan herkemmän materiaalin mukaan, joka on tässä
tapauksessa joko kivivilla tai kivivillan puukoolaus (sahatavara 98x48). Valitsin
näistä herkemmän materiaalin, eli sahatavaran, jolloin homeen maksimimäärän
herkkyysluokaksi tuli 3 ja kasvunopeuden herkkyysluokaksi 1 (liite 8). Laskenta
antoi maksimihomeindeksiksi (M) tuloksen 0,008 (liite 8). Liitteessä 9 kerroksen
7 homeindeksiä kuvaava kaavio. Laskentataulukossa täytyy valita myös taantumakerroin tarkasteltavan materiaalin perusteella ja tuulensuojalevyä tarkastellessa valitsin kertoimen 0,1 (vähäinen taantuma).
Kerroksessa 2 eteläseinän uloimmaisen anturin mittaustuloksista ilmeni, että
suhteellinen kosteus ylittää kuutena päivänä 85 % raja-arvon siten, että suurin
mitattu suhteellinen kosteus on 87,66 % (liite 4). Syötin kyseisen anturin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaustulokset Suomalaisen homemallin laskentataulukkoon valiten homeen maksimimäärän herkkyysluokaksi luokan 3 ja kasvunopeuden herkkyysluokaksi luokan 1 (liite 10). Taantumakertoimeksi valitsin kertoimen 0,1. Laskenta antoi maksimihomeindeksiksi tuloksen 0,013. Liitteessä 11
kerroksen 2 homeindeksiä kuvaava kaavio.
Laskin homeindeksin molempien edellä mainittujen mittaustulosten avulla myös
siten, että tarkastelin tuulensuojalevyn ja kivivillan rajapintaa, jolloin sekä homeen
maksimimäärän herkkyysluokaksi että kasvunopeuden herkkyysluokaksi tuli
luokka 3. Tämän laskennan tuloksena oli maksimihomeindeksi molemmissa tapauksissa 0.
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7.3.2

Kondensoituminen

Vesihöyryn kondensoitumista ei ulkoseinärakenteessa näiden mittaustulosten
perusteella tapahdu. Vesihöyryn tiivistyminen vedeksi vaatisi 100 % suhteellisen
kosteuden, eikä tällaisia mittaustuloksia esiinny.

7.3.3

Rakennuksen asemointi

Pohjoisseinän suhteellisen kosteuden keskiarvot olivat pääsääntöisesti eteläseinää korkeampia, pois lukien kahden anturin mittaukset, joissa eteläseinän suhteellisen kosteuden keskiarvo oli pohjoisseinää suurempi. Pohjoisseinän suhteellisen kosteuden keskiarvot jakautuivat välille 38,29–63,5 % ja eteläseinän 34,4–
58,76 %. Liitteessä 3 on mittausjakson ajalta jokaisen anturin suhteellisen kosteuden ja lämpötilan keskiarvot. Keskilämpötiloissa sen sijaan ei ollut havaittavissa kovin selkeää eroa kummankaan seinän eduksi. Vertailemalla antureiden
mittaustulosten keskilämpötiloja vastakkaisen seinän vastaavassa rakennekerroksessa sijaitsevan anturin mittaustuloksiin, oli pohjoisseinä neljän vertailun
kohdalla lämpimämpi ja eteläseinä seitsemän vertailun kohdalla, sekä kahden
vastakkaisen anturin kohdalla olivat keskilämpötilat kahden desimaalin tarkkuudella identtiset. Eteläseinän antureiden mittaamat keskilämpötilat jakautuivat välille 10,7 °C–21,84 °C ja pohjoisseinällä välille 9,97 °C–22,56 °C. Alimmat keskilämpötilat on mitattu uloimmista tuulensuojalevyn antureista ja korkeimmat kipsilevyn alle sijoitetuista antureista.
Tutkiessani, onko asemoinnilla suurempi vaikutus mittaustuloksiin talvi- tai kesäolosuhteissa, tarkastelin aluksi tammikuun tuloksia. Tammikuun etelä- ja pohjoisseinän mittaustulosten vertailussa ei ilmennyt selkeää painotusta kummankaan
seinän eduksi. Liitteestä 2 voi tarkastella 01.01.–31.01.2021 välisen ajan suhteellisen kosteuden ja lämpötilan keskiarvoja kerroksittain.
Heinäkuun (01.07.–31.07.2020) mittaustuloksia tarkastellessa oli havaittavissa
toistuvia eroja pohjois- ja eteläseinien mittaustulosten välillä. Pohjoisseinän suhteelliset

kosteudet

olivat

muutaman

prosenttiyksikön

korkeampia

kuin
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eteläseinällä, kun yksittäisen anturin mittaustulosta verrattiin eteläseinän vastaavan rakennekerroksen anturin tulokseen. Keskilämpötiloja tutkittaessa eteläseinän lämpötilat olivat pääsääntöisesti korkeampia, mutta erot olivat pieniä. Ero oli
yleensä alle yhden asteen luokkaa. Tuloksia voi tarkastella liitteestä 2.

7.3.4

Rakennuksen korkeus

Mittaustuloksissa ilmeni lämpötilaeroja erityisesti kerrosten 2 ja 14 välillä riippumatta siitä, tarkasteltiinko asiaa lyhyellä vai pitkällä aikavälillä. Erot tulevat esille
pitkän aikavälin mittauksissa lähinnä ulkoseinän sisimpien osien antureiden mittaustuloksissa (kipsilevyn ulkopinta) siten, että 14. kerros on keskilämpötilaltaan
hieman korkeampi koko mittausjakson keskilämpötiloja tarkastellessa. Heinäkuun mittaustulosten keskiarvoista havaitsin, että kerroksen 14 anturikohtaiset
keskilämpötilat ovat hieman kerroksen 2 lämpötiloja korkeammat, mutta ero on
pääsääntöisesti vain yhden asteen luokkaa. Tammikuussa erot olivat selvästi
suurempia, kuten esimerkiksi vertaillessa kerrosten 14 ja 2 kipsilevyn ulkopinnassa sijaitsevien antureiden keskilämpötiloja pohjoisseinällä. Ero oli 5,5 °C kerrosten 14 ja 2 välillä, kerroksen 14 anturin mittausten keskilämpötilan ollessa 21,7
°C kun kerroksessa 2 vastaavan anturin keskilämpötila oli vain 16,2 °C. Suhteellisen kosteuden osalta ei ole samankaltaisia johdonmukaisia eroja havaittavissa.
Liitteessä 2 on taulukoitu tammi- ja heinäkuun keskilämpötilat ja suhteellisen kosteuden keskiarvot.
Lyhyen aikavälin tutkimuksissa selkeimmät erot olivat jälleen havaittavissa ulkoilman ollessa pakkasella. Ulkoilman keskilämpötila oli 07.12.–11.12.2020 välisenä
aikana -2,46 °C. 14. kerroksen ulkoseinän sisimmän anturin mittaustulosten keskilämpötila oli 21,76 °C. Kerroksen 7 mittausten keskilämpötila oli 17,88 °C ja
kerroksessa 2 vain 16,33 °C. Suhteellisen kosteuden osalta erot olivat pienempiä, mutta samansuuntaisia. Kerroksen 2 suhteellisen kosteuden keskiarvo oli
31,7 %, 7. kerroksen 33,8 % ja 14. kerroksen 34,06 %.
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Kaavioissa 5, 6, 7 ja 8 on harmaalla kerroksen 14 kipsilevyn ulkopinnassa sijaitsevan anturin lämpötila. Oranssilla 7. kerroksen vastaavan anturin lämpötila ja
sinisellä 2. kerroksen. Keltainen kuvaa ulkolämpötilaa.
Kaavio 5. Pohjoisseinän sisäverhouslevyn anturin lämpötilamittaukset joulukuussa 2020.

Eteläseinällä erot eivät ole niin selkeät, mutta 14. kerroksen lämpötila on kuitenkin korkeampi verrattuna kerroksiin 2 ja 7 (kaavio 6).
Kaavio 6. Eteläseinän sisäverhouslevyn anturin lämpötilamittaukset joulukuussa
2020.
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Myös heinäkuussa oli lämpötilaeroja havaittavissa kerrosten välillä erityisesti
pohjoisseinällä (kaavio 7). Kerroksen 14 kipsilevyn ulkopinnan anturin keskilämpötila 03.07.–04.07.2020 välisenä aikana oli 25,05 °C ja 7. kerroksen 24,16 °C,
sekä 2. kerroksen 23,58 °C.
Kaavio 7. Pohjoisseinän kipsilevyn anturin lämpötilamittaukset heinäkuussa
2020.

Eteläseinän lämpötilaerot eivät olleet heinäkuussa selkeitä. Kerroksen 14 kipsilevyn ulkopinnan anturin keskilämpötila 03.07.–04.07.2020 välisenä aikana oli
24,26 °C ja 7. kerroksessa 24,56 °C, sekä 2. kerroksessa 24,35 °C. Kaaviosta 8
voidaan tarkastella eri kerrosten ja ulkoilman lämpötiloja.
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Kaavio 8. Eteläseinän sisäverhouslevyn anturin lämpötilamittaukset heinäkuussa
2020.

7.3.5

Tuulen jäähdyttävä vaikutus

Alla esitetyistä neljästä kaaviosta voidaan havaita tuulen jäähdyttävä vaikutus,
kun tuuli kohdistuu talon pohjoisseinälle miltei neljän vuorokauden ajan 26.2.–
29.2.2020. Tuulen keskinopeus on tuona aikana 3,8 m/s ja ulkoilman keskilämpötila -8,2 °C.
Kaaviossa 9 oranssilla eteläseinän lämpötila, joka on korkeampi ja selkeästi kohoaa sekä ulkoilman lämpötilan vaikutuksesta että auringonpaisteen vaikutuksesta. Auringonpaisteen vaikutus näkyy kaaviossa eteläseinän lämpötilan nopeina ja voimakkaina lämpötilan nousuina. Auringonpaiste kohdistuu eteläseinälle kahtena päivänä mittausjakson aikana. Kaavioissa harmaalla ulkolämpötila
ja sinisellä pohjoisseinän lämpötila. Pohjoisseinän tuulensuojalevyn anturin mittaama keskilämpötila on mittausjakson aikana 3,15 °C eteläseinän vastaavan anturin keskilämpötilaa alempana.
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Kaavio 9. Pohjois- ja eteläseinän lämpötilamittaukset 26.2.–29.2.2020.

LVL-elementin ulkopinnassa sijaitsevan anturin mittaustuloksista voidaan havaita, että ulkolämpötilan vaihtelu ei vaikuta niin voimakkaasti seinärakenteen sisempien osien lämpötiloihin, mutta tuulen jäähdyttävä vaikutus on kuitenkin yhä
havaittavissa (kaavio 10). Pohjoisseinän anturin mittaama keskilämpötila on 1,45
°C alempana verrattuna eteläseinän keskilämpötilaan.
Kaavio 10. Pohjois- ja eteläseinän lämpötilamittaukset 26.2.–29.2.2020.

Pohjoisseinän LVL-elementin sisäpinnassa sijaitsevien antureiden mittausten perusteella pohjoisseinän keskilämpötila on 2,44 °C eteläseinää alempana ja tuulen
jäähdyttävä vaikutus on selvästi havaittavissa (kaavio 11).
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Kaavio 11. Pohjois- ja eteläseinän lämpötilamittaukset 26.2.–29.2.2020.

Kipsilevyn ulkopinnassa sijaitsevien antureiden mittaustulosten perusteella tuulen jäähdyttävä vaikutus ei vaikuta juurikaan ulottuvan noihin mittauspisteisiin
saakka, sillä pohjoisseinän mittauspisteen keskilämpötila on tuona aikana jopa
0,43 °C korkeampi (kaavio 12).
Kaavio 12. Pohjois- ja eteläseinän lämpötilamittaukset 26.2.–29.2.2020.
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7.4.

Johtopäätökset

7.4.1

Soveltuminen Suomen ilmasto-olosuhteisiin

Excelin suodatustoiminnon avulla saattoi suuresta mittaustulosten määrästä huolimatta havaita, että suhteellisen kosteuden raja-arvot eivät ylittyneet kuin hyvin
harvoin seinärakenteen uloimmissa mittauspisteissä. Näin tapahtui kahden mittauspisteen kohdalla. Raja-arvot ylittäviä kosteusolosuhteita esiintyy hyvin vähän
ja kun myös muut vaikuttavat tekijät kuten aika, lämpötila ja taantuminen otetaan
huomioon, eivät home- ja mikrobikasvuun vaadittavat olosuhteet täyty. Seinärakenteen kolmen sisemmän mittauspisteen mittaustuloksien perusteella suhteellinen kosteus ei kohonnut näissä pisteissä raja-arvojen yli. Mittaustulosten perusteella seinärakenteissa ei myöskään tapahdu vesihöyryn kondensoitumista.
Suomalaisen homemallin laskentataulukkoon syötettyjen suhteellisen kosteuden
ja lämpötilan mittaustulosten perusteella oli kerroksen 2 maksimihomeindeksi
0,013 ja kerroksen 7 maksimihomeindeksi 0,008. Jotta edes ensimmäiset mikroskoopilla havaittavat merkit homeen kasvusta syntyisivät, täytyisi homeindeksin
olla 1, joka on homeen kasvulle alin raja-arvo. Näiden tulosten perusteella rakenne on kosteusteknisesti turvallinen ja toimiva, sekä soveltuu Suomen ilmastoolosuhteisiin.

7.4.2

Rakennuksen asemointi

Pohjoisseinän hieman suuremmat kosteuspitoisuudet viittaavat siihen, että rakennuksen seinien rakennusfysikaalinen toiminta vaihtelee hieman asemoinnin
ja ilmansuunnan mukaan. Tämä johtuu luultavasti osittain tuulen vaikutuksesta ja
ennen kaikkea eteläseinälle kohdistuvasta auringonpaisteesta. Erityisesti heinäkuussa erot korostuivat verrattuna tammikuun mittauksiin. Heinäkuun pohjois- ja
eteläseinien väliset erot johtuvat luultavasti eteläseinälle kohdistuvasta auringonpaisteesta.
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Lämpötilan osalta pidemmän mittausjakson keskilämpötiloihin vaikuttaa eteläseinälle kohdistuva auringonpaiste, mutta koska eteläseinä on myös enemmän tuulen jäähdyttävän vaikutuksen alaisena, tasaantuu pohjois- ja eteläseinien pidemmän mittausjakson keskilämpötilat oletettavasti tästä syystä lähelle toisiaan. Mittausjakson aikana 26.8.2019–16.3.2021 kohdistui pohjoisseinälle koillis- tai pohjoistuulia 2 165 tunnin ajan ja eteläseinälle etelä- tai lounaistuulia 4 378 tunnin
ajan, joten eteläseinä altistui tuulen jäähdyttävälle vaikutukselle mittausjakson aikana lähes kaksinkertaisen ajan. Säätiedot on ladattu Ilmatieteenlaitoksen sivuilta ja käytetyt tiedot ovat Tuiskavanluodon säähavaintoaseman mittauksia.
(Ilmatieteenlaitos 2021.)

7.4.3

Rakennuksen korkeus

Kerrosten välillä oli selkeää vaihtelua erityisesti lämpötilojen osalta. Vaihtelu oli
havaittavissa erityisesti kerrosten 2 ja 14 välillä, riippumatta siitä tarkasteltiinko
asiaa kesä- vai talviaikana. Talviaikana erot tosin korostuivat huomattavasti.
Tämä johtuu oletettavasti savupiippuvaikutuksesta, jolloin lämmin kevyempi ilma
kohoaa rakennuksessa ylöspäin. Tämä aiheuttaa rakennuksen yläosiin ylipaineen ja alaosiin alipaineen. Erot kerrosten välillä tulivat selvimmin esiin pohjoisseinän mittaustuloksista. Tähän todennäköisesti vaikuttaa auringonpaiste eteläseinälle, minkä lisäksi eteläseinä on tuulelle alttiina noin kaksinkertaisen ajan
koko mittausjakson aikana. Nämä kaksi tekijää oletettavasti vaikuttavat suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittaustuloksiin siten, että yksittäinen ilmiö, kuten
mahdollinen savupiippuvaikutus on ajoittain hankala tai mahdoton havaita. Kesäaikana voi 14. kerroksen lämpötilaan vaikuttaa myös kattoon kohdistuva auringonpaiste, jonka lämmittävä vaikutus voi olla korkeamman kesäajan lämpötilamittauksen syynä.
Pakkasjaksojen aikana lämpötilaerot olivat kerrosten välillä melko suuria. Kerrosten väliset lämpötilaerot olivat sekä talven lyhyellä tarkastelujaksolla ja koko tammikuun 2021 tarkastelujaksolla lähes identtiset pohjoisseinän kipsilevyn anturin
mittaustulosten osalta. Tammikuussa kerroksen 14 sisimmän anturin keskilämpötila oli 5,5 °C korkeampi kuin kerroksessa 2. Lyhyen 07.12.–11.12.2020 välisen
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ajan mittausjaksolla oli kerrosten 14 ja 2 välinen ero sisimpien antureiden mittaustulosten perusteella 5,43 °C.
Mikäli lämpötilaerot johtuvat savupiippuvaikutuksesta, voi suurella paine-erolla
olla myös haitallisia vaikutuksia. Muuttuneet painesuhteet voivat vaikuttaa ilmanvaihdon toimivuuteen. Paine-erot voivat vaikuttaa myös asukkaiden viihtyvyyteen
asuntojen lämpötilojen muuttuessa sekä rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen
toimintaan. Mittaustulosten perusteella ulkoseinärakenteen kosteustekninen toiminta ei kuitenkaan vaarannu.

7.4.4

Tuulen jäähdyttävä vaikutus

Tuulen jäähdyttävä vaikutus oli havaittavissa ja odotettua lähdekirjallisuuden perusteella. Seinärakenne jäähtyy paitsi pinnasta, niin myös LVL-X-elementin sisäpinnan mittauspisteessä saakka. Jäähdyttävä vaikutus on selkeä, vaikka tuulen
keskinopeus on melko alhainen (3,8 m/s), mutta esimerkin kaavioissa ajoittainen
auringonpaiste kasvattaa seinien välisiä lämpötilaeroja. Pohjoisseinän mittaustuloksista voi havaita, kuinka myös tuulelle altistuvan seinärakenteen lämpötila
muuttuu auringonpaisteen ja ilman lämpötilan mukana. Muutokset ovat kuitenkin
huomattavasti pienempiä verrattuna eteläseinään.
Tutkittuani mittaustuloksia erilaisissa olosuhteissa, huomasin, että tuulen jäähdyttävää vaikutusta on ajoittain vaikea havaita, sillä auringonpaiste ja ulko- ja sisäilman lämpötilaeroista aiheutuvat paine-erot (savupiippuvaikutus) vaikuttavat
ulkoseinärakenteen lämpötilaan enemmän kuin tuuli, jolloin mittaustulosten tulkinta ja yksittäisen tekijän erottaminen oli ajoittain hankalaa tai mahdotonta. Yhteenvetona voi todeta, että tuuli kyllä jäähdyttää seinärakennetta, mutta vaikutus
ei ole kovin voimakas verrattuna muihin vaikuttaviin tekijöihin. Tuulen jäähdyttävällä vaikutuksella ei ole näiden tulosten perusteella merkittävää vaikutusta seinän rakennusfysikaalisen toimintaan, ainakaan siten, että rakenteen suunniteltu
ja turvallinen lämpö- ja kosteustekninen toiminta vaarantuisi.
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7.5

Mittaustulosten luotettavuus

Soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että vuosittaista vaihtelua sääolosuhteissa on paljon ja esimerkiksi talven pakkasjaksojen
pituus ja sademäärät voivat vaihdella suuresti. Vuoden 2020 keskilämpötila oli
ilmatieteen laitoksen mukaan ennätyksellisen korkea, ylittäen edellisen ennätyksen (2015) noin 0,6 asteella ja talvi oli vuonna 2020 Suomen itäosissa jopa 7 °C
tavanomaista lauhempi. Myös ilmastonmuutos tulisi huomioida, sillä sademäärät
tulevat ennusteiden mukaan lisääntymään ja talvisin aiemmin lumena tulleet sateet tulevat ennusteiden mukaan muuttumaan useammin räntä- ja vesisateiksi.
Pakkasjaksojen vähentyessä, vähentyvät myös rakenteita kuivattavat ajanjaksot.
Uskon arvion Suomen olosuhteisiin soveltuvuudesta pitävän paikkansa. Suomalaisen homemallin raja-arvoja ylittäviä kosteusolosuhteita esiintyi hyvin vähän,
eikä kosteuden tiivistymistä vedeksi tapahdu lainkaan. Suomalaisen homemallin
laskentataulukkoon syötetyt mittaustulokset antoivat molemmissa tapauksissa
maksimihomeindeksiksi hyvin alhaiset lukemat (0,008 ja 0,013) ja Suomalaisen
homemallin laskentakaavat on määritetty siten, että saatu tulos edustaa homeja mikrobivaurioriskin varmalla puolella olevaa arvoa. (Suomalainen homemalli
2021).
Lighthouse Joensuun seiniin asennetut anturit mittaavat suhteellista kosteutta ja
lämpötilaa 5–10 vuoden ajan. Tulevissa opinnäytetöissä voisi tarkastella rakennuksen pidemmän aikavälin rakennusfysikaalista toimintaa, sekä mallintaa koko
rakennuksen elinkaaren aikainen rakennusfysikaalinen toiminta siten, että ennustettu ilmasto-olosuhteiden muutos on huomioitu. Tässä työssä on tutkittu vain
antureiden mittaustuloksia, mutta ei ole mallinnettu antureiden väliin jäävien rakennekerrosten kosteus- ja lämpöolosuhteita. Tältä osin voisi jatkaa rakenteen
lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan tutkimista tulevissa opinnäytetöissä.
Joidenkin antureiden kytkennöissä oli virheitä, jotka on myöhemmin korjattu. Kaikista antureista on saatu luotettavia mittaustuloksia vähintään useamman kuukauden ajalta, mutta mittaustuloksia on virhekytkentöjen johdosta menetetty, ja
tällä on ollut vaikutusta mm. suhteellisen kosteuden ja lämpötilojen pidemmän
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aikavälin keskiarvojen vertailuun. Esimerkiksi kerroksen 7 eteläseinän suhteellisen kosteuden mittauksia on käytössä 19.2.2020–16.3.2021 väliseltä ajalta, kun
koko mittausjakson pituus oli 26.8.2019–16.3.2021.
Tässä työssä käytettiin vain Karelia-ammattikorkeakoulun asentamien mittalaitteiden tuottamia mittaustuloksia. Mittalaitteiden antureiden asennus on toteutettu
siten, että seinään on porattu reikä anturin asennusta varten ja reikä on asennuksen jälkeen tiivistetty. Joensuun Ellin asentamat anturit on tietääkseni asennettu
siten, että reikää seinärakenteeseen ei ole tarvinnut tehdä. Jatkossa voisi tutkia
onko antureiden mittaustuloksissa eroja ja voiko koulun asentamien antureiden
mittaustuloksiin vaikuttaa niiden asennusta varten porattu reikä, esimerkiksi tiivisteaineen muusta rakenteesta poikkeavan lämmönjohtokyvyn, tai muuttuneen
diffuusiovastuksen vaikutuksen johdosta. Tämä on oletettavasti otettu huomioon
antureita asentaessa, eikä eroja välttämättä tästä syystä synny, mutta antureiden
tuloksien vertailu voisi olla hyödyllistä, mikäli on tarve arvioida käytettyjen mittalaitteiden toimintaa ja luotettavuutta.
Työssä käytettyjen mittalaitteiden kapasitiiviset anturit ovat mekaanisia antureita
tarkempia ja mittausepävarmuus on suhteellisen kosteuden osalta parhaimmillaan vain ± 2 %. (RIL 255-1-2014, 340). Edellä mainittu mittaustarkkuus koskee
kapasitiivisia antureita parhaimmillaan, mutta oletettavasti suurempia epätarkkuuksia voi esiintyä, riippuen mm. käytetyn laitteiston laadusta ja laitteiston käytöstä. Suurin mitattu suhteellisen kosteuden lukema oli 87,66 %, ylittäen raja-arvon 2,66 %, jolloin on mielestäni mahdollista, että suhteellinen kosteus ei todellisuudessa ylittänyt Suomalaisen homemallin raja-arvoja yhdenkään mittauksen
osalta. Voi myös olla, että mittausvirheitä syntyi toiseen suuntaa ja suhteellinen
kosteus on ollut todellisuudessa joitakin prosenttiyksiköitä korkeampi.
Rakennuksen korkeuden vaikutusta tutkittaessa on tuloksissa havaittavissa selkeitä lämpötilaeroja kerrosten välillä. Tulokset ovat mielestäni uskottavia, mutta
huoneiston ja seinärakenteen lämpötilaan vaikuttavia tekijöitä on useita, kuten
auringonpaiste, tuuli, LVL-elementin paksuuden muutos ja huoneiston asukas.
Koska vaikuttavia tekijöitä on useita, on yhden ilmiön osoittaminen välillä hankalaa. Esimerkkinä voidaan mainita tuulen jäähdyttävä vaikutus, joka on kyllä
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selkeästi havaittavissa, mutta jos samaan aikaan tuulelle alttiina oleva seinä altistuu myös auringonpaisteelle, kohoaa seinärakenteen lämpötila siten, että tuulen jäähdyttävän vaikutuksen havainnointi hankaloituu huomattavasti. Lämpötilaerot olivat kerrosten 2 ja 14 välillä pakkasjaksojen aikana niin suuret, että uskon
savupiippuvaikutuksen olevan ainakin osatekijänä. LVL-elementti on kerroksessa 14 paksuudeltaan 126 mm ja 2. kerroksessa 162 mm, joten tällä on pieni
vaikutus mm. lämmönjohtavuuteen, mutta korkeuden vaikutusta tutkittaessa oli
kerrosten väliset erot selkeimmin havaittavissa sisäverhouslevyn alla olevien antureiden mittaustuloksista, jolloin LVL-elementin paksuudella ei ole juurikaan
merkitystä.
Tuulen jäähdyttävää vaikusta tutkiessa oli huomioitava useita tekijöitä. Aluksi täytyi etsiä säähavainnoista ajanjaksoja, jolloin tuuli kohdistui katkeamatta riittävän
pitkän ajan joko pohjois- tai eteläseinälle. Tuulen suunnan lisäksi tuulen nopeus
tuli huomioida. Kun nämä kaksi tekijää oli huomioitu, jäi jäljelle rajallinen määrä
tutkittavia ajankohtia. Seuraavaksi täytyi ottaa huomioon tutkittavan ajankohdan
muut tekijät, kuten ilman lämpötila ja auringonpaiste. Jos ulko- ja sisäilman lämpötilaero oli suuri, kuten useimmissa tapauksissa oli, mielestäni savupiippuvaikutus vaikutti mittaustuloksiin. Myös auringonpaisteen vaikutus eteläseinän lämpötilaan on merkittävä. Tutkin tuloksia useilta ajanjaksoilta ja molemmilta seiniltä,
sekä jokaisesta kerroksesta. Ajoittain yhden tekijän, kuten tuulen vaikutuksen havaitseminen oli hankalaa tai lähes mahdotonta. Tästä syystä mittaustulosten luotettavuudessa on epävarmuutta, ja vaikka voidaankin melko turvallisesti todeta,
että tuuli kyllä jäähdyttää seinärakennetta, on näiden mittaustulosten perusteella
hankala sanoa kuinka paljon.
Tuiskavanluodon sääasema sijaitsee nimensä mukaisesti luodolla keskellä Pyhäselkää, joten sääolosuhteissa on eroja sijainnin ja ympäristön suhteen. Rakennetulla ympäristöllä, puustolla ja maaston muodoilla voi olla vaikutusta tuulen nopeuteen ja suuntaan. Sääaseman kaukainen sijainti ja poikkeava ympäristö aiheuttaa jossain määrin epäluotettavuutta säähavaintojen käyttökelpoisuuden
suhteen. Työssä on käytetty myös Ilmatieteenlaitoksen Linnunlahdella sijaitsevan
sääaseman lämpötilamittauksia ja Forecan havaintohistoriasta haettuja tietoja,
koskien lämpötilaa ja auringonpaistetta Joensuussa.
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8

Pohdinta

Opinnäytetyön ensisijainen ja mielestäni tärkein tehtävä oli tutkia, toimiiko ulkoseinärakenne kosteusteknisesti turvallisella ja suunnitellulla tavalla. Suomalaista
homemallia pidetään eri lähteiden mukaan tällä hetkellä kehittyneimpänä työkaluna home- ja mikrobivaurion laskennallisessa arvioinnissa ja se soveltui tutkimustyöhön erinomaisesti. Tulokset olivat mielestäni luotettavia ja käytettävissä
olleet mittaustulokset on käyty kokonaisuudessaan läpi tämän tutkimusaiheen
kohdalla.
Muiden tutkittavien aiheiden kohdalla tulokset eivät mielestäni yllä vastaavaan
tarkkuuteen ja havainnot eivät olleet jatkuvasti johdonmukaisia koska vaikuttavia
tekijöitä oli useita. Eri tekijät olivat kyllä havaittavissa, mutta tarkkoja mittaustuloksia, joiden perusteella voisi esimerkiksi sanoa, että tuuli jäähdyttää seinärakennetta tietyn astemäärän tietyissä sääolosuhteissa ei näiden tutkimusten perusteella voi esittää. Tarkkuutta tuloksiin olisi voinut saada lisäämällä tutkimukseen käytettävää aikaa, sekä lisäämällä tutkimusmenetelmiä, mutta tarkasteltavia asioita oli useita ja aikaa käytössä rajallinen määrä. Savupiippuvaikutuksen
osalta olisi tarkkojen ja luotettavien tulosten saamiseksi kenties ollut hyödyllistä
suorittaa paine-erojen mittauksia rakennuksen eri kerroksissa erityisesti pakkasjaksojen aikana. Tarkempia tutkimuksia rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimintaan vaikuttavien tekijöiden osalta voisi suorittaa tulevissa opinnäytetöissä.
Puurakentaminen lisääntyy ja uusia rakenneratkaisuja otetaan käyttöön. Uusien
tuotteiden ja rakenteiden toimintaa on tärkeää tutkia ja kehittää. Panostus tutkimustyöhön mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on avuksi tulevien rakennusten suunnittelussa ja nykyisten rakennusten ylläpito- ja korjaustöissä. Aikaisessa
vaiheessa aloitettu tutkimus- ja kehitystyö auttaa myös välttämään menneiden
vuosikymmenten virheet, jolloin puutteellisen osaamisen johdosta käytettiin rakenneratkaisuja, jotka nykytiedoilla luokitellaan riskirakenteiksi.
Erityisesti korkean puurakentamisen yleistyminen edellyttää tutkimus- ja kehitystyötä, sillä vain luotettaviksi ja kustannustehokkaiksi todetut ratkaisut voidaan ottaa suuren mittakaavan tuotantoon. Lisääntynyt osaaminen sekä toteutustapojen
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kehittyminen ja vakiintuminen laskevat rakennuskustannusten hintaa, jolloin puu
voi saavuttaa kilpailukykyisen aseman muiden perinteisten materiaalien rinnalla
myös korkeassa rakentamisessa.
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Liite 1
Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan mittalaite. Produal KLHJ 100. (Kuva: Matveinen Mikko)

Liite 2
Tammikuun 2021 ja heinäkuun 2020 suhteellisen kosteuden keskiarvot ja keskilämpötilat kerroksittain.

Tammikuu
14. krs.
7. krs.
2. krs.

Tammikuu
14. krs.
7. krs.
2. krs.

Heinäkuu
14. krs.
7. krs.
2. krs.

Heinäkuu
14. krs.
7. krs.
2. krs.

Eteläseinä
tuulensuoja
RH %

2,8
1,9
0,4

56
57,7
62,4

Eteläseinä
tuulensuoja
°C

Eteläseinä
tuulensuoja
RH %
56,1
58,5
59,2
Eteläseinä
tuulensuoja
°C
21,5
21,2
20,8

Eteläseinä LVL
ulkopinta
RH %
35,4
41,9
37,7

Eteläseinä LVL
ulkopinta
°C
9,7
6,4
8,1

Eteläseinä LVL
ulkopinta
RH %
48
51,9
50
Eteläseinä LVL
ulkopinta
°C
23,5
22,5
22,7

Eteläseinä LVL Eteläseinä
sisäpinta
kipsilevy
RH %
RH %
36,8
37,3
33

Eteläseinä LVL Eteläseinä
sisäpinta
kipsilevy
°C
°C
15,5
14,4
14,8

Eteläseinä LVL Eteläseinä
sisäpinta
kipsilevy
RH %
RH %
44,1
44,3
44,8
Eteläseinä LVL Eteläseinä
sisäpinta
kipsilevy
°C
°C
24,8
24,3
23,9

27,8
31,1
26,6

19,6
17
17,6

42,6
43,1
42,4

25,1
24,6
24,4

Pohjoisseinä
tuulensuoja
RH %

2,6
1,2
2

57,1
59,3
54,8

Pohjoisseinä
tuulensuoja
°C

Pohjoisseinä
tuulensuoja
RH %
58,9
61,3
60
Pohjoisseinä
tuulensuoja
°C
20,7
20,5
20,7

46
36,2
31,3

Pohjoisseinä LVL Pohjoisseinä
ulkopinta
LVL sisäpinta
RH %
RH %
36,2
38,3
39,7

15,5
14,1
13,9

Pohjoisseinä LVL Pohjoisseinä
ulkopinta
LVL sisäpinta
°C
°C
10,9
7,8
7,1

48,5
48,7
47,2

Pohjoisseinä LVL Pohjoisseinä
ulkopinta
LVL sisäpinta
RH %
RH %
51,6
52,6
54

24,2
23,7
23,5

Pohjoisseinä LVL Pohjoisseinä
ulkopinta
LVL sisäpinta
°C
°C
22,8
22,3
21,8

Pohjoisseinä
kipsilevy
RH %

31,2
30,5
27

Pohjoisseinä
kipsilevy
°C

21,7
16,8
16,2

Pohjoisseinä
kipsilevy
RH %

45
47,6
45,8

Pohjoisseinä
kipsilevy
°C

25,3
24,2
23,9

Liite 3
Antureiden mittaustulosten keskiarvot ja niiden vertailu.

Anturit 2 krs.
Tuulensuoja

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

58.76 % keskiarvo
58 % keskiarvo
0,76 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

Lämpötila
10,4 °C
10,9 °C
0,5 °C

LVL ulkopinta Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

42,6 % keskiarvo
48,3 % keskiarvo
5,7 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

15,1 °C
13,97 °C
1,13 °C

LVL sisäpinta

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

39,1 % keskiarvo
39,4 % keskiarvo
0,3 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

18,99 °C
18,89 °C
0,1 °C

Kipislevy

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

34,4 % keskiarvo
39,97 % keskiarvo
5,57 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

20,6 °C
19,01 °C
1,59 °C

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

56,3 % keskiarvo
63,5 % keskiarvo
7,2 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

Lämpötila
10,7 °C
9,97 °C
0,73 °C

LVL ulkopinta Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

45,6 % keskiarvo
47 % keskiarvo
1,4 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

13,5 °C
14,3 °C
0,8 °C

LVL sisäpinta

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

40,6 % keskiarvo
41,1 % keskiarvo
0,5 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

18,5 °C
18,98 °C
0,48 °C

Kipislevy

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

36,8 % keskiarvo
41,2 % keskiarvo
4,4 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

19,98 °C
19,98 °C
0 °C

Anturit 14 krs.
RH %
Tuulensuoja Eteläseinä
57,53 % keskiarvo
Pohjoisseinä
60,66 % keskiarvo
Erotus
3,13 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

Lämpötila
11,29 °C
10,47 °C
0,82 °C

LVL ulkopinta Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

42,28 % keskiarvo
45,68 % keskiarvo
3,4 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

15,8 °C
15,65 °C
0,15 °C

LVL sisäpinta

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

42,94 % keskiarvo
48,2 % keskiarvo
5,26 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

19,52 °C
18,73 °C
0,8 °C

Kipislevy

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

46,02 % keskiarvo
38,29 % keskiarvo
7,73 %

Eteläseinä
Pohjoisseinä
Erotus

21,84 °C
22,56 °C
0,72 °C

Anturit 7 krs.
Tuulensuoja

RH %

RH %

Liite 4
Kerrosten 2 ja 7 suhteellisen kosteuden raja-arvot ylittävät mittaustulokset ja päivämäärät.

7. kerros
Päivämäärä Kellonaika RH %
6.10.2020
13:05
12.7.2020
05:05
11.9.2019
13:00
11.9.2019
12:00
11.9.2019
11:05
11.9.2019
11:00
11.9.2019
10:00
11.9.2019
09:05

85,7
85,68
85,57
85,57
85,57
86,38
86,38
86,38

%
%
%
%
%
%
%
%

Lämpötila
16,81
17,54
20,27
20,27
18,7
18,7
18,7
17,92

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

2. kerros
Päivämäärä Kellonaika RH %
19.11.2020
06:05
19.11.2020
04:05
19.11.2020
02:05
3.11.2020
12:05
3.11.2020
10:05
28.10.2020
02:05
28.10.2020
00:05
27.10.2020
22:05
27.10.2020
20:05
27.10.2020
18:05
27.10.2020
16:05
27.10.2020
14:05
27.10.2020
12:05
13.10.2020
15:05
6.10.2020
13:05

86,01
86,14
85,19
87,66
85,11
85,17
85,49
85,41
85,57
85,74
85,71
85,84
85,17
85,95
86,03

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Lämpötila
11,18
11,02
10,45
11,81
11,02
12,78
12,81
12,75
12,73
12,73
12,43
12,43
12,21
14,02
16,48

°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C
°C

Liite 5
2. kerroksen suurimmat mitatut suhteellisen kosteuden arvot.

Suurimmat suhteelliset kosteudet 26.8.2019 - 16.3.2021
2 krs. Eteläseinä, tuulensuoja, HHL3
Yli 85% RH (Raja-arvo HHL3 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikaan

6 pv
87,66 %
11,81 °C

2 krs. Eteläseinä, LVL ulkopinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
66,59 %
19,57 °C

2 krs. Eteläseinä, LVL sisäpinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
56,96 %
26,03 °C

2 krs. Eteläseinä, Kipsilevy, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
53,96 %
26,65 °C

2 krs. Pohjoisseinä, tuulensuoja, HHL3
Yli 85% RH (Raja-arvo HHL3 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
83,89 %
18,94 °C

2 krs. Pohjoisseinä, LVL ulkopinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
76,05 %
20,72 °C

2 krs. Pohjoisseinä, LVL sisäpinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
55,75 %
24,43 °C

2 krs. Pohjoisseinä, Kipsilevy, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
57,48 %
21,89 °C

Liite 6
7. kerroksen suurimmat mitatut suhteellisen kosteuden arvot.

Suurimmat suhteelliset kosteudet 26.8.2019 - 16.3.2021
7 krs. Eteläseinä, tuulensuoja, HHL3
Yli 85% RH (Raja-arvo HHL3 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikaan

0 pv
84,49 %
20,15 °C

7 krs. Eteläseinä, LVL ulkopinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
73,89 %
19,35 °C

7 krs. Eteläseinä, LVL sisäpinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
51,8 %
21,24 °C

7 krs. Eteläseinä, Kipsilevy, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
50,29 %
26,54 °C

7 krs. Pohjoisseinä, tuulensuoja, HHL3
Yli 85% RH (Raja-arvo HHL3 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

3 pv
86,38 %
18,7 °C

7 krs. Pohjoisseinä, LVL ulkopinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
73,57 %
20,84 °C

7 krs. Pohjoisseinä, LVL sisäpinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
61,32 %
22,62 °C

7 krs. Pohjoisseinä, Kipsilevy, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
62,32 %
21,84 °C

Liite 7
14. kerroksen suurimmat mitatut suhteellisen kosteuden arvot.

Suurimmat suhteelliset kosteudet 26.8.2019 - 16.3.2021
14 krs. Eteläseinä, tuulensuoja, HHL3
Yli 85% RH (Raja-arvo HHL3 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikaan

0 pv
84,98 %
11,96 °C

14 krs. Eteläseinä, LVL ulkopinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
69,92 %
22,61 °C

14 krs. Eteläseinä, LVL sisäpinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
77,35 %
18,44 °C

14 krs. Eteläseinä, Kipsilevy, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
28,9 %
23,41 °C

14 krs. Pohjoisseinä, tuulensuoja, HHL3
Yli 85% RH (Raja-arvo HHL3 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
80,6 %
19,93 °C

14 krs. Pohjoisseinä, LVL ulkopinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
70,86 %
22,33 °C

14 krs. Pohjoisseinä, LVL sisäpinta, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
63,57 %
22,26 °C

14 krs. Pohjoisseinä, Kipsilevy, HHL2
Yli 80% RH (Raja-arvo HHL2 materiaalille)
Suurin RH%
Lämpötila suurimman RH% aikana

0 pv
58,22 %
23,83 °C

Liite 8
Kuva Suomalaisen homemallin laskentataulukosta. Kerros 7. (Suomalainen homemalli 2021)

Liite 9

Homeindeksin kaavio kerrokselle 7. (Suomalainen homemalli 2021)

Liite 10
Kuva Suomalaisen homemallin laskentataulukosta. Kerros 2. (Suomalainen homemalli 2021)
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Homeindeksin kaavio kerrokselle 2. (Suomalainen homemalli 2021)

