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Tarkasteltujen rakenteiden 
valintaperiaatteita
• Rakenne on ollut aiemmin tai on tällä hetkellä laajasti käytössä

• Rakenteen lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan liittyy haasteita aiempien

tutkimuksien perusteella joko jo nykyisen ilmaston tai ennakoidun

ilmastonmuutoksen kannalta

• Rakenneratkaisun lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa voidaan tarkastella

laskennallisesti kohtuullisella laskenta-ajalla
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Simuloinneissa käytettyjä 
periaatteita
• Laskentamallin geometria pyrittiin mallintamaan kaikki rakennekerrokset

todenmukaisilla mitoilla.

• Mukana mm. ulkoverhous ja tuuletusväli

• Lähtökohtana on käyttää mahdollisimman hyvin kyseistä tarkastelukohdetta kuvaavia

materiaaliominaisuuksia. Ensisijaisia arvoja ovat tuotekohtaiset tiedot, sitten

suomalaisista rakennusmateriaaleista määritetyt materiaaliominaisuudet ja viimeisenä

laskentaohjelmien materiaalikirjastojen arvot sekä yleisistä kirjallisuuslähteistä saadut

arvot.

• Simuloinnit viidelle peräkkäiselle vuodelle, jolloin samat olosuhteet toistuivat vuoden

kierrolla.

o Simulointeja tehtiin myös 15 vuodelle hitaammin kuivuville betonirakenteille.

• Ilma- ja sadevuodot rajattiin pois laskentatarkasteluista.
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Tarkastellut rakenteet

•Puurankaseinät
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Tarkastellut rakenteet

•Betonisandwich-elementit
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Tarkastellut rakenteet

•Rapatut seinät
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Tarkastellut rakenteet

•Pelti-villa-pelti-elementti

2.6.2022 |  7

- +



Tarkastellut rakenteet

•Hirsiseinät
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Tarkastellut rakenteet

•Yläpohjat
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Lähtötiedot laskentaan

• Sisäilman olosuhteet
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Lähtötiedot laskentaan

• Rakenteen ulkopinta
• Konvektiivisen lämmönsiirron reunaehto, jossa pinnan konvektiivinen lämmönsiirtokerroin

riippui SFS-EN 15026 mukaisesti paikallisesta tuulen nopeudesta ja ulkoilman lämpötilana

käytettiin RASMI-aineistojen tuntiarvoja

• Auringonsäteilyn absorptiokertoimena käytettiin 0,25 ja 0,90 niissä tapauksissa, joissa

laskelmia tehtiin auringonsäteilyä heikommin ja paremmin absorboiville julkisivupinnoille.

o Muutoin käytettiin yhtä vakioarvoa 0,60

o Maanpinnasta heijastunut auringonsäteily oli mukana laskelmissa albedon ollessa vakio

0,2.

• Pinnan pitkäaaltoisen säteilytaseen ulkopinnan emissiviteetiksi asetettiin 0,9.

o Laskelmissa oli mukana pitkäaaltoisen säteilyn nettotase ilmakehän kanssa, mutta

pitkäaaltoisen säteilyn tase maahan oletettiin nollaksi.

• Pinnalle saapuva viistosade laskettiin standardin SFS-EN ISO 15927-3 mukaisesti.

• Eri ulkoseinärakenteita tarkasteltiin pohjoisen ja etelän suuntaisina.
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Lähtötiedot laskentaan

• Rakenteen ulkopinta
• Standardin SFS-EN 15026 mukaisesti pintoja ympäröivinä olosuhteina käytetään paikallista

tuulen nopeutta. Paikallinen tuulen nopeus laskettiin kertomalla RASMI-aineistossa oleva

tuulen nopeus standardin SFS-EN ISO 15927-3 mukaisella rosoisuuskertoimella 𝐶𝑅.

• Paikallisia olosuhteita varten muodostettiin pientalon ja kerrostalon tarkastelutilanteita, jotka

pyrkivät kuvaamaan matalaa rakennusta suojaisalla paikalla ja toisaalta korkeaa rakennusta

avoimella paikalla. Nämä neljä eri tilannetta on esitetty taulukossa 2.1.

2.6.2022 |  12



Simulointien tulosdatat
• Suomalaisen homemallin mukainen homeindeksin maksimiarvo

• 95 % RH ylittävä kosteuden määrä 15 mm paksuiselta alueelta

• Valittiin 15 mm paksuinen kerros materiaalikerroksen reunasta. Jos

materiaalipaksuus on alle tämän paksuuden, niin silloin koko

materiaalikerroksesta ylittävä kosteusmäärä.

• Materiaalikerroksen kosteuspitoisuus

• Myös muita tulossuureita käytettiin ja niiden kuvaus löytyy

tarkemmin raportista.
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Homeindeksin maksimiarvo

95 % RH ylittävä kosteuden 

määrä



Kiitos!
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