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Esipuhe 
 

TTYn rakennusfysiikan tutkimusryhmän ja RILn järjestämä rakennusfysiikkaseminaari pidetään 

nyt viidennen kerran. Tampere-talon tilat ovat uudistuneet viimekertaisen seminaarin jälkeen. 

Tapahtuman rinnakkaissali on vaihtunut uuteen Duetto-saliin, jossa on enemmän tilaa katsojille ja 

paremmat puitteet esitysten pitoon. Seminaarijulkaisu on puolestaan saatavilla nyt ensimmäistä 

kertaa sekä sähköisenä että painettuna kirjana. 

 

Seminaaripäivät on jaettu jälleen eri aihepiirejä koskeviin teemoihin. Ensimmäisen päivän aiheet 

liittyvät rakennusfysiikan tutkimukseen, suunnitteluun ja ohjeisiin. Toisena päivänä rakennuksen 

kosteus- ja homeongelmat ja niiden ennaltaehkäiseminen sekä sisäilman laatu ovat esitelmien 

keskiössä. Kolmannen päivän aihepiireinä ovat pääosin energiatehokkuus ja akustiikka. Kaiken 

kaikkiaan seminaarissa kuullaan yli 90 puheenvuoroa. 

 

Ympäristöministeriö uudistaa parhaillaan rakentamismääräyskokoelman osia, ja uudet asetukset 

niin rakennusten energiatehokkuuden kuin kosteusteknisenkin toiminnan osalta astuvat voimaan 

vuoden 2018 alusta. Uusista kosteusasetuksista on seminaarissa myös esitys. Muitakin 

rakennusfysiikkaan liittyviä uusia tai valmisteltavana olevia ohjeita esitellään seminaarissa. 

Näistä voidaan mainita mm. kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen korjausoppaan 

päivitystyö, joka on parhaillaan käynnissä. 

 

Yhtenä merkittävänä osana seminaarissa on tällä kertaa TTY:n vetämän COMBI-hankkeen 

tulokset. COMBI-hankkeessa keskitytään palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamiseen 

liittyvien vaikutusten ja ongelmien selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Hankkeessa tarkastellaan 

palvelurakennusten toimintaa kokonaisvaltaisesti arkkitehtuurin, rakenteiden ja taloteknisten 

järjestelmien näkökulmista. Tästä hankkeesta seminaarissa on mukana toistakymmentä esitystä. 

Näistä voidaan nostaa esiin mm. tutkimukset palvelurakennuksissa mitattujen energiankulutusten 

eroista laskennallisiin arvoihin verrattuna sekä tavoite-energiankulutuksen pienentämisen 

vaikutukset elinkaarikustannuksiin, joista on saatu mielenkiintoisia tuloksia. 

 

Kosteus- ja homevauriot ovat perinteiseen tapaan vahvasti edustettuina esityksissä. 

Rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan liittyviä käytännön kokemuksia sekä uusia hyviä 

toimintatapoja esitellään entistä enemmän. Esityksissä on mukana myös useita case-kohteissa 

tehtyjä tarkasteluja. Puukerrostalorakentaminen on alkanut yleistyä myös Suomessa ja 

puukerrostalorakentamisen kosteusteknistä toimivuutta koskevia esityksiä onkin kuultavissa 

seminaarissa.  

 

Rakennusten olosuhteiden seurantaan ja hallintaan on alettu kiinnittämään yhä enemmän 

huomiota, mikä näkyy myös aiheeseen liittyvien esitelmien kasvaneena määränä. 

Rakennusvirheiden ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemiseksi kehitetään uusia menetelmiä ja 

toimintatapoja. Myös rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tavoitellulle tasolle 

edellyttää rakennuksen toimivuuden seurantaa ja hallintaa. 

 

Seminaarissa kuullaan tällä kertaa kolme kansainvälistä ja yksi suomalainen keynote-

puheenvuoro. Seminaari alkaa tiistaina kahden kansainvälisen rakennusfysiikan professorin 

puheenvuoroilla. Toisen tiistain puheenvuoroista pitää Norjan ainoan teknillisen yliopiston 

NTNU:n rakennusfysiikan professori Stig Geving. Hän on erikoistunut tutkimuksessaan lämmön 

ja kosteuden siirtymiseen rakenteissa, kosteusteknisiin simulaatioihin, kosteusvaurioihin sekä 

rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan. Viime vuosina hän on keskittynyt myös rakennusten 
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energiatehokkuuteen. Samana aamuna ääneen pääsee TU Wienin yliopiston rakennusfysiikan 

professori Thomas Bednar Itävallasta. Hänen tutkimusalueitaan ovat mm. rakennusten 

energiankulutus, kosteustekninen toiminta ja akustiikka. Hän toimii parhaillaan mm. CIB:n 

rakennusfysiikkaa käsittelevän W040 ryhmän puheenjohtajana ja on aloittanut siellä uuden 

kehitystyön, jonka tavoitteena on tiekartta kosteusturvallisten rakennusten toteuttamiseksi. 

Tästäkin kuulemme lisää seminaarissa. 

 

Keskiviikkona sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola kertoo 

valtionhallinnon suunnitelmista, miten 100-vuotias Suomi pyrkii selättämään rakennusten 

sisäilmaongelmat. Siinä on haastetta kerrakseen. Valtioneuvosto on käynnistänyt mm. Terveiden 

tilojen vuosikymmen –nimisen toimenpideohjelman, josta kuulemme seminaarissa. Torstain 

keynote-puheenvuoron pitää Arkkitehti P. Michael Pelken University of Cambridgesta 

Englannista. Hän kehittää rakennuksiin uusia innovaatioita ja yhdistää työssään myös 

arkkitehtuuria ja rakennusfysiikkaa toisiinsa. Hän pyrkii myös luomaan rakennuksia, jotka ovat 

kestävän rakentamisen periaatteilla toteutettuja. 

 

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto jaetaan kolmatta kertaa. Tällä kertaa palkintoa tavoitteli 

lähes 40 kilpailuehdotusta, joista kuusi tuomariston mielestä ansioituneinta ehdotusta esitellään 

loppukilpailussa. Loppukilpailussa on esillä ehdotuksia usealta eri kosteusturvallisen 

rakentamisen osa-alueelta käsittäen suunnittelua, toteutusta, koulutusta, laadunhallintaa ja 

teknisiä ratkaisuja. Voittaja julistetaan taas perinteisesti keskiviikkoiltapäivänä ennen 

cocktailtilaisuutta. 

 

Seminaarissa rikotaan jälleen useita ennätystä edellisiin seminaareihin verrattuna. 

Yhteistyökumppaneita on mukana peräti 74 kpl ja heistä näytteilleasettajia 45 kpl. Tämän 

kertaiseen seminaariin ennakoidaan tulevan myös jälleen yli 500 osallistujaa. Rakennusfysiikka 

siis kiinnostaa yhä enemmän rakennusalan ammattilaisia ja hyvä niin. On hienoa olla 

järjestämässä tapahtumaa, jolle on selvästi tarvetta ja kysyntää! 

 

Kiitän kaikkia artikkelien tekijöitä ja esittäjiä, seminaaripäivien puheenjohtajia, tapahtuman 

organisointiin osallistuneita ihmisiä sekä yhteistyökumppaneita merkittävästä panoksesta 

seminaarin toteuttamisessa. 

 

Tampereella 9.10.2017 

 

 

Professori Juha Vinha 

TTY, Rakennustekniikka 

Seminaarin puheenjohtaja 

RIL:n rakennusfysiikan toimikunnan puheenjohtaja 
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Rakennusfysiikka 2017 -seminaarin yhteistyökumppanit 
 

Seuraavat organisaatiot ovat toimineet Rakennusfysiikka 2017 -seminaarin 

yhteistyökumppaneina: 

 

ABL-laatat 

Aeroc Jämerä Oy 

A-Insinöörit Oy 

Akukon Oy 

Amodus Oy 

Arcada ammattikorkeakoulu 

Betoniyhdistys ry 

Christian Berner Oy 

COMSOL Oy 

Delete Finland Oy 

Dimen Oy 

FCG Finnish Consulting Group Oy 

Finnfoam Oy  

FISE 

Granlund Consulting Oy 

Helsingin yliopisto, koulutus- ja 

kehittämispalvelut 

Icopal Oy 

IdeaStructura Oy 

Infradex Oy 

Insinööritoimisto Lauri Mehto Oy 

Inwido Finland Oy 

ISO-Chemie GmbH 

Jaatimet Oy 

Kasil Finland Oy 

Katepal Oy 

Kiiruna Talot Oy 

Knauf Oy 

Labroc Oy 

Lamox Oy / Termotuote 

Leanel Oy 

Lumon Oy 

Läsä Lämmönsäästäjät Oy 

Metropolia ammattikorkeakoulu  

Mikrobioni Oy 

Muottikolmio Oy 

OY Abresto Ab 

Parmaco Oy 

Paroc Oy Ab 

Passiivikivitalot / Tulilattia Oy 

Pesulapalvelu Hans Langh Oy 

Pietiko Oy 

Pyhärannan Rakennustuote Oy / PRT-pro  

Rakennuslehti Oy 

Rakennusteollisuuden koulutuskeskus 

RATEKO 

Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry 

Rakennustieto Oy 

RAKLI ry 

Ramboll Finland Oy 

Rettig Lämpö Oy 

SAFA 

Saint-Gobain Finland Oy / Weber 

Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc 

Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy 

Sisäilmayhdistys ry 

SKOL ry 

Stora Enso Oy 

Suomen Sisäilmakeskus Oy 

Suomen Terveysilma Oy 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 

Suunnittelutoimisto Dimensio Oy 

Sweco Finland Oy 

Tampereen kaupunki / Tampereen Tilakeskus 

Liikelaitos 

Teknocalor Oy 

Termater Oy 

Thermisol Oy 

Tremco illbruck Oy 

Turun ammattikorkeakoulu 

Turun yliopisto 

Uponor Suomi Oy 

Vahanen Oy 

Vaisala Oyj 

Vallox Oy 

Wiiste Oy 

Wise Group Finland Oy
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