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TIIVISTELMÄ 

Antti Forss: Kutterinlastu- ja purueristeiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta nykyisissä tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa Diplomityö Tampereen yliopisto Rakennustekniikan diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelma Joulukuu 2020   
Ilmastonmuutoksen voimakas eteneminen muuttaa rakennusalan käytänteitä. Ympäristöministeriön julkaiseman vähähiilisen tiekartan mukaan vähähiilisyys on mukana rakentamismääräyksissä 2020-luvun puolivälissä. Tämä on syynä kiinnostuksen kasvuun hiiltä sitovien rakennusmateriaalien käyttöä kohtaan rakentamisessa. Kutterinlastu- ja sahanpurulämmöneristeiden avulla hiiltä pystytään sitomaan rakennuksiin jopa vuosikymmeniksi.  Tämän työn tavoitteena oli selvittää laskentatarkasteluilla kutterinlastu- ja sahanpurueristeiden lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa sekä etsiä diffuusioavoimet rakennusfysikaalisesti toimivat ratkaisut seinä-, yläpohja- ja alapohjarakenteille.   Laskentatarkastelut tein Tampereen teknillisen yliopiston kehittämällä rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmällä, jossa laskentatarkastelut seinä-, yläpohja- ja alapohjarakenteille tapahtuvat mitoittavissa nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. Tarkastelun kriittisen arvioinnin kohteena on homeen kasvu, jota arvioidaan Suomalaisen homemallin avulla. Tässä työssä tarkastelualueena homeen kasvulle olivat lämmöneristetilaan liittyvät rakenteet. Näissä rakenteissa homeen kasvu ei saanut ylittää Suomalaisen homemallin homeindeksin arvoa 1.  Työn laskentatarkastelut suoritin Delphin 5.9.6 rakennusfysiikkaohjelmalla. Laskentatarkastelujen lähtötietoina käytin Tampereen teknillisen yliopiston aikaisemmissa tutkimuksissa selvitettyjä materiaaliominaisuuksia, rakennusfysikaalisia testivuosia ja ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltoisen säteilyn arvoja sekä aikaisemmissa diplomitöissä määritettyjä eri laskentaparametrejä. Laskentatarkasteluissa käytin apuna Tampereen yliopiston Narvi Cluster -laskentapalvelua, jonka avulla laskentatapausten määrä voitiin kasvattaa suureksi, mikä puolestaan auttoi rakennusfysikaalisesti toimivien rakenneratkaisujen selvittämisessä.  Tässä tutkimuksessa tarkastelin ideaalisia rakenteita, joissa ei esiintynyt virheitä. Ilmanvuototapauksia en tässä työssä tarkastellut. Laskentatarkastelut tein pääosin käyttötilatarkasteluina. Tein myös kuivumistarkasteluja eri alkukosteusarvoilla.  Laskentatarkastelujeni perusteella mineraalivilla osoittautui soveltuvan hyvin tuulensuojamateriaaliksi purutuotteilla eristetyille rakenteille. Saamani tulokset osoittivat, että mineraalivillatuulensuojalevyn avulla pystyttiin toteuttamaan kuivumiskykyisiä diffuusioavoimia rakenneratkaisuja, jotka toimivat kosteusteknisesti myös tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa.  Laskentatarkastelujeni perusteella puukuitutuulensuojalevyllä varustetut purutuotteilla eristetyt rakenteet eivät osoittautuneet kovin kuivumiskykyisiksi. Laskentatarkasteluni osoittivat, että kuivumisongelmat korostuvat erityisesti suuremmilla eristevaipan paksuuksilla. Saamieni 



 
tulosten mukaan tuuletustilallisen harjakattoisen yläpohjarakenteen tapauksessa puukuitulevyn kosteuskapasiteetista on kuitenkin hyötyä rakenteen kosteustekniseen toimintaan.  Tutkimuksissani saamani tulokset osoittavat, että korkean kosteuskapasiteetin omaavia, kutterinlastulla sekä kutterinlastun ja purunyhdistelmäeristeellä eristettyjä rakenteita voidaan toteuttaa sisäpinnaltaan diffuusioavoimina ja höyrysululla varustettuina rakenteina. Höyrysululla varustetut rakenteet kuitenkin toimivat kosteusteknisesti paremmin, mutta myös kosteusteknisesti hyvin toimivia diffuusioavoimia ratkaisuita löytyi jokaiseen rakennetyyppiin.  Avainsanat: kutterinlastu, sahanpuru, lämpö- ja kosteustekninen toiminta, Suomalainen homemalli, puurunkoinen ulkoseinä, ryömintätilainen alapohja, yläpohjarakenne. 



 
ABSTRACT 

Antti Forss: Hygrothermal Performance of cutter chip and sawdust insulations in the present and Future Climate Master of Science Thesis  Tampere University Construction Engineering December 2020   
The strong advancement of climate change is changing construction practices. According to the low-carbon roadmap published by the Ministry of the Environment, low-carbon is included in building regulations in the mid-2020s. As a result, interest in the use of carbon-binding building materials in construction is growing. Cutter chips and sawdust can bind carbon to buildings for decades. The goal of this thesis was to determine hygrothermal performance of cutter and sawdust insulation in present and future climatic conditions. Another goal is to find diffusion-open solutions for timber-framed: walls, attic space roof and sloping roof structure and outdoor air ventilated crawl spaces. In this work, the analyzes were performed using the method for analyzing the moisture technical function of structures developed by Tampere University of Technology. In this method calculations are used to perform stress simulations on structures in current and future climatic conditions. The critical value in the studies is the growth of mold, which is estimated using the Finnish mold model. In these structures, the growth of mold must not exceed the value of the mold index 1. The calculations were performed with the numerical building physics program Delphin 5.9.6. The initial values for the calculations were obtained from the studies of Tampere University of Technology. In these studies, investigated material properties, building physical test years, and long-wave radiation values. In the calculations, I used the Narvi-cluster calculation computer of Tampere University to help increase the number of calculation cases, which helped to find out solutions that work well building physically. In this study, I examined homogeneous structures with no errors. I did not consider air leakage cases in this work. I performed the calculation observations mainly in the service state, but I also performed the drying observations at different initial humidity values. Based on my research, mineral wool proved to be an excellent wind barrier material for a structure insulated with a sawdust product. The results I obtained showed that mineral wool wind barrier can be used to make diffusion-open structural solutions capable of drying and function also in future climatic conditions. Based on my calculations, the structures insulated with a sawdust product with wood fiber wind barrier were not capable of drying. My calculations showed that drying problems were particularly pronounced with larger insulation sheath thicknesses. However, in the case of a ventilated attic space roof the moisture capacity of the wood fiber wind barrier was beneficial to the hygrothermal performance of the structure. Based on the results obtained in my research, structures with high moisture capacity, insulated with cutter chips or a combination of cutter chip and sawdust insulation, can be implemented as diffusion-open structures and structures with a vapor barrier. However, structures with a vapor barrier have better hygrothermal performance, but also solutions with diffusion-open structures have good hygrothermal performance in each type of structure.  keywords: cutter chip, sawdust, hygrothermal performance, Finnish mold model, wooden frame exterior wall, ventilated crawl space, attic space roof  
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MERKINNÄT 
Latinalaiset kirjaimet:  a terminen diffusiviteetti   m2/s c ominaislämpökapasiteetti   J/(kg∙K) c valonnopeus     m/s c  pilvisyyskerroin    - d paksuus     m dh hydraulinen läpimitta    m e vesihöyryn osapaine ilmassa   Pa, hPa g putoamiskiihtyvyys    9,81 m/s2 
g kosteusvirran tiheys    kg/(m2∙s) h lämmönsiirtokerroin    W/(m2∙K) h korkeus     m h  Planckin vakio    6,626∙10-34 J∙s k permeabiliteetti    m2 
k Boltzmannin vakio    1,381∙10-29 J/K 
ka ilmanläpäisevyys    m3/(m·s·Pa) kw kosteudenjohtavuus    kg/(m·s·Pa) n päivän järjestysnumero   - n virtauksesta johtuva eksponentti  - p paine      Pa q  lämpövirran tiheys    W/m2 
q  ilmanvuotoluku    m3/(m2·h) r säde      m ra ilmavirran tiheys    m3/(m2·s) s  huokosalipaine    Pa sd suhteellinen diffuusiovastus   m t aika      s, h u kosteuspitoisuus    kg/kg v vesihöyrypitoisuus    kg/m3 
w leveys      m w kosteuspitoisuus    kg/m3 
A pinta-ala     m2 
Dw kosteusdiffusiviteetti    m2/s F pintojen välinen näkyvyyskerroin  - I säteilyn intensiteetti    W/m2 Isc aurinkovakio     1367 W/m2 
J pinnasta lähtevä kokonaissäteilyn tiheys W/m2 
LW↓ pitkäaaltoisen säteilyn intensiteetti  W/m2 M homeindeksi     - Mmax homeindeksin maksimi   - Mw veden moolimassa    18,02·10-3 kg/mol R yleinen kaasuvakio    8,31446 J/(mol·K) R tilavuusvirta     m3/s Ram muunnettu Rayleigh’n luku   - Re  Reynoldsin luku    - T  lämpötila     K, °C Zv vesihöyrynvastus    s/m     



 
Kreikkalaiset kirjaimet:  
α  säteilyn absorptiokerroin   - 
β ilman lämpölaajenemiskerroin  1/K 
βv pinnan kosteudensiirtokerroin  m/s 
δ vesihöyrynläpäisevyys   m2/s, kg/(m·s·Pa) 
δ deklinaatiokulma    º 
ε  emissiviteetti     - 
ε  pinnan karheus    m 
ηa ilman dynaaminen viskositeetti  1.74∙10-5 Pa∙s 
λ lämmönjohtavuus    W/(m∙K) 
μ diffuusiovastuskerroin   - 
ν ilman kinemaattinen viskositeetti  m2/s 
ρ  tiheys      kg/m3 
ρ  säteilyn heijastuskerroin   - 
σ  pintajännitys     N/m 
σ Stefan-Boltzmannin vakio   5,67∙10-8 W/(m2∙K4) 
τ säteilyn läpäisykerroin   - 
ϕ kontaktikulma     - 
φ  suhteellinen kosteus    - 
Φ  lämpövirta     W 

                          



 
 MÄÄRITELMÄT 
 Käsitteet ja määritelmät  Diffuusio Diffuusio on kaasumolekyylien liikettä, joka pyrkii tasoittamaan kaasuseoksessa olevia yksittäisen kaasun pitoisuuseroja (tai osapaine-eroja). Diffuusiossa kaasu siirtyy korkeammasta pitoisuudesta alempaan pitoisuuteen.  Hygroskooppinen tasapainokosteus Hygroskooppinen tasapainokosteus tarkoittaa sitä kosteuspitoisuutta, joka stationääritilassa sitoutuu huokoiseen aineeseen ympäristön tietyssä suhteellisessa kosteudessa ja lämpötilassa.  Hygroskooppisuus Hygroskooppisuus tarkoittaa huokoisen aineen kykyä sitoa itseensä kosteutta ilmasta ja luovuttaa sitä takaisin ilmaan.  Höyrynsulku Höyrynsulku on ainekerros, jonka pääasiallisena tehtävänä on estää vesihöyryn haitallinen diffuusio rakenteeseen tai rakenteessa. Höyrynsulun vesihöyrynläpäisevyys on pieni.  Ilmanläpäisevyys Ilmanläpäisevyys (k) ilmoittaa ilman tilavuuden, joka stationääritilassa laminaarisena virtauksena läpäisee aikayksikössä pintayksikön suuruisen ja pituusyksikön paksuisen homogeenisen ainekerroksen, kun ainekerroksen eri puolilla olevien ilmatilojen paine-ero on yksikön suuruinen.  Ilmanläpäisykerroin Ilmanläpäisykerroin (K) ilmoittaa ilman tilavuuden, joka stationääritilassa laminaarisena virtauksena läpäisee aikayksikössä pintayksikön suuruisen rakenneosan, kun rakenneosan eri puolilla olevien ilmatilojen paine-ero on yksikön suuruinen.  Ilmansulku Ilmansulku on ainekerros, jonka pääasiallisena tehtävänä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi. Ilmansulun ilmanläpäisevyys on pieni.  Kondensoituminen Kondensoituminen tarkoittaa vesihöyryn tiivistymistä rakenteiden pintoihin vedeksi tai jääksi, kun ilman vesihöyrypitoisuus on saavuttanut pinnan lähellä kyllästyskosteuden (RH = 100 %).  Konvektio Konvektio syntyy, kun kaasu tai neste virtaa ulkopuolisen voiman (pakotettu konvektio) tai lämpötilaerojen aiheuttamien tiheyserojen (luonnollinen konvektio) vaikutuksesta. Vesihöyry ja lämpö siirtyy konvektiolla virtaavan ilman mukana.  Kyllästyskosteus Kyllästyskosteus ilmoittaa vesihöyrypitoisuuden, joka ilmaan mahtuu tietyssä lämpötilassa.  



 
 

Lämmönjohtavuus Lämmönjohtavuus () ilmoittaa lämpömäärän, joka stationääritilassa läpäisee aikayksikössä pintayksikön suuruisen ja pituusyksikön paksuisen homogeenisen ainekerroksen, kun ainekerroksen eri puolilla olevien ilmatilojen lämpötilaero on yksikön suuruinen.  Lämmönläpäisykerroin Lämmönläpäisykerroin (U) ilmoittaa lämpömäärän, joka stationääritilassa läpäisee aikayksikössä pintayksikön suuruisen rakenneosan, kun rakenneosan eri puolilla olevien ilmatilojen lämpötilaero on yksikön suuruinen.  Suhteellinen kosteus Ilman suhteellinen kosteus (, RH) ilmoittaa kuinka paljon ilmassa on vesihöyryä kyllästyskosteuspitoisuuteen verrattuna tietyssä lämpötilassa.  Stationääritila Stationääritilassa (= jatkuvuustila) olevaan systeemiin tuodaan ja sieltä poistuu vakiomäärä ainetta ja lämpöenergiaa samassa ajassa. Stationääritilassa lämpötilat ja eri aineiden pitoisuudet ovat saavuttaneet tasapainotilan eivätkä muutu ajan kuluessa.  Tuulensuoja Tuulensuoja on ainekerros, jonka pääasiallisena tehtävänä on estää tuulen aiheuttama haitallinen ilmavirtaus rakenteen lämmöneristekerroksessa. Tuulensuojamateriaalin tulee olla hyvin vesihöyryä läpäisevä.  Vesihöyrynläpäisevyys Vesihöyrynläpäisevyys ( tai p) ilmoittaa vesimäärän, joka stationääritilassa läpäisee aikayksikössä pintayksikön suuruisen ja pituusyksikön paksuisen homogeenisen ainekerroksen, kun ainekerroksen eri puolilla olevien ilmatilojen vesihöyrypitoisuuksien ero (tai vesihöyryn osapaine-ero) on yksikön suuruinen. Kosteus voi siirtyä materiaalissa muissakin olomuodoissa kuin vesihöyrynä, jolloin voidaan puhua myös materiaalin kosteudenläpäisevyydestä.  Vesihöyrynläpäisykerroin Vesihöyrynläpäisykerroin (W ja Wp) ilmoittaa vesimäärän, joka stationääritilassa läpäisee aikayksikössä pintayksikön suuruisen rakenneosan, kun rakenneosan eri puolilla olevien ilmatilojen vesihöyrypitoisuuksien ero (tai vesihöyryn osapaine-ero) on yksikön suuruinen.  Vesihöyrynvastus Vesihöyrynvastuksella (Z tai Zp) tarkoitetaan vesihöyrynläpäisykertoimen käänteisarvoa. Tarkkaan ottaen vain vesihöyrynläpäisykertoimessa on mukana rajapintojen aineensiirtokertoimien vaikutus, mutta niiden osuus on käytännössä merkityksetön. Yksittäisen ainekerroksen vesihöyrynvastus lasketaan kaavalla Z = d/.  Vesihöyrypitoisuus Vesihöyrypitoisuus () ilmoittaa ilmassa olevan vesihöyrymäärän. Vesihöyrypitoisuuksien ero pyrkii tasoittumaan diffuusion avulla.  



 

   

Homehtumisherkkyysluokka            Suomalaisen homemallin tapa erotella materiaaleja toisistaan homehtumisherkkyyden avulla.  Homeindeksi Homemallin tapa jakaa rakenteen homehtumisaste.  Höyrynsulku Höyrynsululla rajoitetaan kaasumaisen kosteuden siirtymistä diffuusion avulla.  Ilmakehän pitkäaaltoinen  säteily  
Ilmakehän molekyylien värähtelystä syntynyttä säteilyä. 

Ilmanvaihtuvuus Tarkoittaa ilman vaihtumista tietyssä tilassa aikayksikköä kohden. Tässä työssä 1/h.  Sisäinen konvektio Rakennekerroksessa lämpötilaerojen aiheuttaman nosteen vaikutuksesta syntyvä ilman liike.  Suomalainen homemalli  VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston yhdessä kehittämä laskentamalli, jolla voidaan arvioida homeen kasvua eri rakennusmateriaalien pinnoilla muuttuvissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa ajan funktiona. 



1  

1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen tausta 

Tämä diplomityö on osana Tampereen yliopistossa tehtävää Ecosafe-Kosteusturvalliset ja 
ympäristöystävälliset purueristeiset puurakenteet -tutkimushanketta, jossa on tarkoitus selvittää 
purueristeiden kosteus- ja lämpöteknistä toimivuutta laskentatarkasteluilla ja kenttäkokeilla. 
Tämän lisäksi tutkimushankkeessa tehdään hiilijalanjälkitarkastelut mallirakenteille, joissa 
verrataan yleisiä käytössä olevia rakenteita kutterinlastulla eristettyihin rakenteisiin.  
Ympäristöministeriön julkaisi vuonna 2017 vähähiilisen rakentamisen tiekartan. Siinä 
määritellään, että rakennuksen vähähiilisyys on mukana rakentamismääräyksissä 2020-luvun 
puolivälissä. Tämän tiekartan tarkoitus on, että rakennusala osaltaan osallistuu 
ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tämän vuoksi tarvitaan tutkimustietoa rakennusmateriaalien 
hiilijalanjäljestä sekä niiden rakennusfysikaalisesta toiminnasta tulevaisuuden ilmasto-
olosuhteissa, sillä rakennukset suunnitellaan kestämään 50–100 vuotta.  
Kutterinlastu- ja purueristeellä tiedetään aiempien tutkimusten perusteella olevan suuri 
kosteuskapasiteetti, noin 3–5 kertainen puukuitueristeisiin ja noin 30 kertainen mineraalivillaan 
verrattuna. (Vinha, et al., 2014)  Lisäksi tiedetään, että tästä ominaisuudesta voi olla etua 
rakenteiden kosteuskestävyyden kannalta verrattuna nykyisiin käytössä oleviin 
lämmöneristeisiin, sillä jos huokoinen eristemateriaali pystyy sitomaan kosteutta enemmän, 
pysyvät sen huokosilman suhteellisen kosteuden arvot mahdollisesti turvallisella tasolla ja näin 
ollen rakenteet eivät vaurioidu edes tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. Kutterinlastueristeen 
korkea kosteuskapasiteetti voi tehdä myös tarpeettomaksi homeenestoaineiden käytön, joita 
yleisesti käytetään sellueristeiden yhteydessä. 

1.2 Tutkimuksen sisältö ja tavoitteet 
Tässä diplomityössä käsitellään purutuotteilla ja muilla yleisillä lämmöneristysmateriaaleilla 
eristettyjen puurunkoisten rakenteiden rakennusfysikaalista toimintaa laskentatarkastelujen 
avulla. Aluksi työssä käydään läpi rakennusfysiikan teoriaa. Tämän jälkeen tarkastellaan aiempaa 
tutkimustietoa purupohjaisten lämmöneristeiden kosteus- ja lämpöteknisestä toiminnasta. Sitten 
esitetään työssä käytettyjen materiaalien taustatutkimusta ja materiaalien lämmön- ja 
kosteudensiirron ominaisuuksia. Tätä seuraavassa osiossa käydään läpi rakenteita rasittavat 
ympäristöolosuhteet ja niiden mallintaminen Delphin-rakennusfysiikkaohjelmassa. Sitten tässä 
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tutkimuksessa siirrytään rakennusosien laskentatarkastelujen tekemiseen. Rakennusosista 
käsitellään seinärakenteet, yläpohja ja alapohja. Seinärakenteissa tarkastelun kohteena on 
puuverhottu ja tiiliverhottu seinärakenne. Yläpohjarakenteissa tarkastellaan harjakattoinen 
tuuletustilallinen yläpohja ja vino tuuletusvälillä varustettu yläpohjarakenne. Alapohjarakenteissa 
tarkastelun alla on ryömintätilallinen alapohja. 
Tutkimuksen tavoitteena on löytää jokaiselle tutkittavalle rakennetyypille materiaaliyhdistelmiä, 
jotka ovat sisäpinnaltaan diffuusioavoimia ja toimivat hyvin tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa 
kosteus- ja lämpöteknisesti. Tässä työssä rakenteiden tulokset esitetään pääosin 2100 vuoden 
ilmasto-olosuhteissa, sillä ilmastonmuutoksen eteneminen on kiihtynyt ja on havaittu, että vuoden 
Jokioisten 2015 sää oli jo joiltain osin yhtä rasittava rakenteille kuin Jokioisten 2050 sää.  

1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tässä työssä rakenteiden kosteus- ja lämpöteknistä toimintaa tutkitaan Tampereen teknillisellä 
yliopistolla (nykyisin Tampereen yliopisto) kehitetyllä rakenteiden kosteusteknisen toiminnan 
analysointimenetelmällä. Arviointimenetelmän tarkempi kuvaus Rakennusfysiikka 1 kirjassa 
(Vinha, et al., 2014) ja soveltuvilta osin tässä työssä.  
Laskennat toteutetaan Delphin rakennefysiikkaohjelmalla. Laskentatarkasteluissa olen 
hyödyntänyt Tampereen yliopiston Narvi laskentaklusteria. Tällä tavoin erilaisten 
rakennetyyppien ja laskentaparametrivaihtoehtojen määrä on voitu nostaa korkeaksi, jolloin 
suuresta määrästä tuloksia on voitu erottaa toistuvia linjoja ja tätä kautta on pystytty valitsemaan 
toimivia rakenneratkaisuja muuttuviin olosuhteisiin.  

1.4 Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimuksessa ei tutkita laskennallisesti konvektiotapauksia, eikä rakenteiden vuototapauksia. 
Työssä rakenteiden materiaalit ovat homogeenisiä ja ne on asennettu ideaalisesti paikoilleen, eikä 
ilma tai kosteusvuotoja tapahdu. 
Materiaaleiksi olen valinnut edustavat otokset eri materiaalityypeistä, mutta eri 
materiaalityyppien sisällä en ole tehnyt valintaa, kuin purutuotteiden osalta. Tämän takia 
laskentojen tuloksia ei voi täysin yleistää koskemaan koko materiaaliryhmää, koska ryhmien 
sisälläkin on vaihtelua esimerkiksi puukuitutuulensuojien välillä.  
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2 LÄMMÖN, KOSTEUDEN JA ILMAN SIIRTYMINEN 
Lämmön, kosteuden siirtyminen ovat monilta osin analogisia tapahtumia. Aine virtaa systeemin 
ja ympäristön välillä pitoisuuserojen vallitessa, oli kyse kosteus-, paine- tai lämpötilaeroista.  
Seuraavassa on käsitelty lämmön virtaamista aineen avulla, mutta sama virtausmekaniikka pätee 
myös ilman ja kosteuden siirtymiseen. 
Lämpö on energian muoto, joka on käsitteellistetty esimerkiksi termodynamiikassa systeemin ja 
ympäristön väliseksi energian vaihdoksi. Systeemi voi olla joko avoin tai suljettu. Systeemi on 
suljettu, jos se ei vaihda ainetta ympäristön kanssa. Avoimen systeemin tapauksessa aine pääse 
liikkumaan ympäristön ja systeemin välillä. (Lampinen, 2010)  Rakennustekniikan sovelluksissa 
käytetään yleisesti avointa systeemiä. Systeemit voivat olla mitä vaan, esimerkiksi koko rakennus 
ja ympäristö tai rakennuksen osa ja rakennus tai aurinko ja maa.  
Aineessa on lämpöenergiaa silloin, kun sen lämpötila on suurempi kuin absoluuttisen nollapisteen 
lämpötila -273.15 °C. Absoluuttisessa nollapisteessä on myös entropian nollapiste. Kun lämpötila 
on suurempi kuin -273.15 °C, aineella on hiukkasten potentiaali- ja liike-energiaa, mikä saa 
alkunsa suuren hiukkasjoukon satunnaisesta liikkeestä. Teoria perustuu termodynamiikan toiseen 
pääsääntöön, jossa tapahtumilla on luonnollinen suunta, joka johtaa entropian kasvamiseen. 
Toisin sanoen lämpötiloilla on luonnonoloissa tapana tasaantua ajan kuluessa.  
Näiden virtaussysteemien rajaamiseen on kehitetty termi kontrollitilavuus. Se voi olla mikä 
tahansa virtauskenttään määritetty alue. Tämä alue voi liikkua virtauskentän mukana tai pysyä 
paikoillaan. Lisäksi sen muoto voi muuttua. Kontrollitilavuutta rajoittavasta pinnasta käytetään 
termejä kontrollipinta, kontrolliraja ja taseraja. (Lampinen, 2010) Kontrollitilavuuden avulla 
voidaan muodostaa esimerkiksi energiataseen ja kosteuden siirtymiseen liittyvät yhtälöt. 
Systeemin sisäenergian muutos on termodynamiikan ensimmäinen sääntö (kaava 2.1). Sen 
muodostavat systeemiin tehty ja systeemiin tuotu lämpöenergia. Itse sisäenergiaa ei pysty 
laskemaan. Sisäenergia koostuu kemiallisesta- ja termisestä energiasta. Lisäksi sisäenergiaan 
kuuluvat hiukkasten värähtelystä ja kineettisestä energiasta tuleva sisäenergia. 
 
∆Q = ∆Q1 +∆W          (2.1) 
missä 

∆Q   sisäenergian muutos       
∆W    tehty työ 
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∆Q1    tuotu sisäenergia    Lämpö siirtyy määritetyn systeemin sisällä ja systeemin ja ympäristön välillä kolmella eri 

mekanismilla: johtumalla, konvektiolla ja säteilemällä. Lämpö siirtyy aina korkeammasta 
matalampaan lämpötilaa. Kuvassa 2.1 on esitetty kaikki kolme lämmön siirtymismuotoa. 

 
Kuva 2.1. Lämmön eri siirtymismuodot. (Vinha, 2011a)   
Skalaarikentän gradientti ∇𝑓 määritetään karteesisessa koordinaatistossa kaavan 2.2 mukaisesti. 
Skalaarikentän gradientti on vektorikenttä, jonka jokainen piste kuvaa vastaavan skalaarikentän 
pisteen suurimman kasvun suuruutta ja suuntaa. Kaava on mukana niin lämmönsiirtymisen kuin 
kosteuden siirtymisenkin keskeisissä yhtälöissä. 
 

∇𝑓 =
𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝒆𝒙 +

𝜕𝑓

𝜕𝑦
𝒆𝒚 +

𝜕𝑓

𝜕𝑧
𝒆𝒛                                                                                                  (2.2) 

     
missä 

𝑓   jokin skalaarikenttä (esim. lämpötila) 
∇   del-operaattori, jota kuvaa nabla-symboli 
𝒆𝒙, 𝒆𝒚 ja 𝒆𝒛  ovat karteesisen koordinaatiston yksikkökantavektoreita akseleiden x, y    ja z suuntaan.  

2.1 Lämmön siirtyminen 
2.1.1 Johtuminen  

Johtumisessa eli konduktiossa lämpöenergia siirtyy materiaali sisällä värähtelyn avulla. 
Lämpöenergia voi siirtyä myös eri materiaalien välillä, jos niillä on kosketuspintaa toistensa 
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välillä. Lämpöenergia siirtyy korkeammasta lämpötilasta matalampaan. 
Jos aine on homogeenista ja isotrooppista, voidaan sen lämpövirran tiheys laskea Fourierin lain 
avulla (2.3). Laissa negatiivinen merkki kaavassa merkitsee lämpöenergian kulkusuuntaa 
korkeammasta lämpötilasta matalampaan (Incropera, et al., 2007). 
 

𝑞 = −𝜆∇𝑇                                                                                                                                    (2.3)  missä 
𝑞           lämpövirran tiheys [W/m2]       ∇  nabla-symboli, joka kuvaa tässä tapauksessa gradienttia 
𝜆  lämmönjohtavuus (materiaalin ominaisuus) [W/(m∙K)] 
𝑇  lämpötila [K].  

Yksidimensioisessa tapauksessa kaava sievenee muotoon (2.4). 
 

𝑞𝑥 = −𝜆
𝑑𝑇

𝑑𝑥
                                                                                                                                 (2.4) 

 Stationääritilassa, jossa oletetaan, että lämpötilakenttä on lineaarinen, lämpövirran tiheys voidaan 
laskea kaavalla (2.5). 
 

𝑞 = −𝜆
𝑇2 − 𝑇1
𝑑

= 𝜆
𝑇1 − 𝑇2
𝑑

                                                                                                   (2.5) 
 
missä 

 𝑑  materiaalikerroksen paksuus [m]  𝑇1 ja 𝑇2  lämpötilat materiaalin pinnoilla [K].  

2.1.2 Konvektio  
Konvektiolla tarkoitetaan kaasun tai nesteen liikettä paine-eron takia. Jos paine-eron aiheuttaa 
systeemin ulkopuolelta tuleva voimatekijä, kuten tuuli tai puhallin yms, On kyseessä pakotettu 
konvektio. Mikäli konvektio aiheutuu lämpötilaeroista systeemin sisällä, on kyseessä sisäinen 
konvektio. Tässä tapauksessa systeemissä täytyy olla yhtenäinen huokosverkosto. Kuvassa 2.2 on 
esitetty konvektiotapauksia. Kaksi ensimmäistä ovat esimerkkejä pakotetusta konvektiosta ja 
kolmas luonnollisesta konvektiosta. 
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Kuva 2.2. Eri konvektiotyyppejä rakennuksen seinärakenteissa esitettynä.  
Pakotetun konvektion lämmönsiirtokertoimen laskentaan löytyy lukuisia empiirisiä kaavoja 
lähteestä (Hagentoft, 2001) 
Luonnollinen konvektio aiheutuu lämpötilaeroista ja painovoimasta. Lämmetessään ilma kevenee 
ja nousee ylöspäin, samalla rakenteen kylmän sivun ilma laskeutuu painavampana alaspäin. Näin 
muodostuu seinärakenteilla pintoja pitkin kiertävä konvektiovirtaus. Yläpohjarakenteissa 
pyörrekenttä muodostuu, kun lämmin ilma kohtaa eristeen kylmän osan. Alapohjarakenteissa ei 
luonnollista konvektiota esiinny, sillä alapohjassa rakenteen kylmempi puoli on alapuolella ja 
näin ollen ilma ei ala kiertämään rakenteissa.  Erityisesti paksut huokoiset eristyskerrokset ja 
lämpötilaerot aiheuttavat luonnollista konvektiota. 
Lämmön konvektiota ilmasta pintaan voidaan kuvata Newtonin jäähdytyslain avulla (2.6).  
 

𝑞𝑐 = ℎ𝑐Δ                                                                                                                                      (2.6)     missä        𝑞𝑐 konvektiivisen lämpövirran tiheys pinnan ja ympäröivän ilman välillä [W/m2]  ℎ𝑐 pinnan konvektiivinen lämmönsiirtokerroin [W/(m2∙K)]  Δ𝑇 lämpötilaero pinnan ja ympäröivän ilman välillä [K].   Sisäisen konvektion määritykseen käytetään dimensiottomia lukuja. Hyödyllisimmiksi luvuiksi 
ovat osoittautuneet muunnettu Rayleigh’n luku (𝑅𝑎𝑚) ja Nusseltin luku (𝑁𝑢). Standardissa SFS-
EN ISO 10456 (2008) on esitetty kaava muunnetulle Rayleigh’n luvulle (2.7). Nusseltin lukua 
voidaan arvioida muunnetun Rayleigh’n luvun avulla, kun sisäinen konvektio tapahtuu ainoastaan 
lämpötilaerojen vaikutuksesta (2.8). 
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𝑅𝑎𝑚 =

𝑔𝛽𝜌𝑎𝑐𝑝𝑎𝑑𝑘∆𝑇

𝜈𝑎𝜆
                                                                                                             (2.7) 

               missä 
 𝑔 putoamiskiihtyvyys [m/s2]  𝛽 ilman lämpölaajenemiskerroin [1/K]  𝜌𝑎  ilman tiheys [kg/m3]  𝑐𝑝𝑎 ilman ominaislämpökapasiteetti vakiopaineessa [J/(kg∙K)]  𝑑 lämmöneristeen paksuus [m]  𝑘 eristemateriaalin permeabiliteetti [m2]  ∆𝑇 lämmöneristeen pintojen välinen lämpötilaero [K]  𝜈𝑎 ilman kinemaattinen viskositeetti [m2/s]  𝜆 lämmöneristeen lämmönjohtavuus ilman konvektiota [W/(m∙K)]. 

   

𝑁𝑢 =
𝑞𝑐𝑑 + 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣

𝑞𝑐𝑑
                                                                                                                 (2.8) 

     
missä 

 𝑞𝑐𝑑 on johtumalla siirtyvä lämpö rakenteen läpi [W/m2]  𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 on konvektiolla siirtyvä lämpö rakenteen läpi [W/m2].  
2.1.3 Säteily  

Lämpösäteily on sähkömagneettista säteilyä, jossa lämpöenergia siirtyy pintojen välillä 
sähkömagneettisten aaltojen välityksellä. Kaikki absoluuttisen nollapistettä (0 K) lämpimämmät 
kohteet emittoivat lämpösäteilyä. Sen intensiteetti lisääntyy lämpötilan kasvaessa. 
Lämpösäteilyyn ei tarvita erillistä väliainetta, vaan se siirtyy parhaiten tyhjiössä, jossa 
sähkömagneettiset fotonit liikkuvat valonnopeudella (299 792 458 m/s). Väliaine hidastaa tai 
estää lämpösäteilyn etenemisen. (Incropera, et al., 2007)  
Lämpösäteily voidaan jakaa lyhyt aaltoiseen säteilyyn ja pitkä aaltoiseen säteilyyn. 
Lyhytaaltoinen säteily on auringosta tulevaa suoraa säteilyä. Lisäksi lyhyt aaltoista säteilyä on 
diffuusi pilvistä, ilmakehän hiukkasista ja molekyyleistä sironnut säteily. Lyhytaaltoisen säteilyn 
osuus säteilystä on sitä suurempi, mitä lämpimämpi pinta on. Pitkäaaltoista säteilyä on 
ilmakehästä, maasta, puista ja rakennuksista heijastuva diffuusi ja niistä emittoituva lämpösäteily. 
Kuvassa 2.3 on esitetty aallonpituudet, joissa lämpösäteilyä esiintyy ja mitä aallon pituuksia 
säteily edustaa. Auringosta tulevan lyhyt aaltoisen lämpösäteilyn aallon pituus vaihtelee välillä 
0.2-3.0 µm:ä. Pitkäaaltoisen säteilyn aallonpituudet vaihtelevat välillä 3,0-100 µm:ä. (Hens, 
2012) 
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Kuva 2.3.  (Hens, 2012) Lämpösäteilyn aallonpituudet (rajattu neliöllä). 
 Ideaalinen musta kappale on teoreettinen olio, jolla kuvataan kappaletta, joka absorboi kaiken 
siihen tulevan lämpösäteilyn ja emittoi tämän takaisin ilman lämpöenergian häviötä. Lähimmäksi 
mustaa kappaletta reaalimaailmassa on aurinko, jonka arvot ovatkin hyvin lähellä mustaa 
kappaletta. Mustan kappaleen kokonaissäteilyteho voidaan laskea Stefan-Boltzmannin lain avulla 
(2.9). (Incropera, et al., 2007) 

𝐼𝑏 = 𝜎𝑇
4                                                                                                                                      (2.9)   missä   𝐼𝑏 mustan kappaleen lähettämä säteilyn intensiteetti [W/m2]  𝜎 Stefan-Boltzmannin vakio (5,67∙10-8 W/(m2∙K4)).  T          kappaleen lämpötila [K]  Koska käytännön sovelluksissa ei ideaalisia mustia kappaleita esiinny, on selvitetty tutkimuksilla 

eri pintojen emissiivisyyksiä. Emissiivisyys on pinnan todellisen säteilytehon 𝐼 = 휀𝜎𝑇4[W/𝑚2] 
(2.10) suhde mustankappaleen säteilytehoon 𝐼𝑏 = 𝜎𝑇4[W/𝑚2](2.8). Pinnan emissiviteetin 휀 
(2.9) arvo vaihtelee välillä 0…1 (mustan pinnan 휀 on 1). (Ikonen, 2013) 
 

휀 =
𝐼

𝐼𝑏
                                                                                                                                         (2.10) 

         
Stefan-Boltzmanin laki muuttuu yhtälön 2.11 muotoon, kun pinnan emissiviteetin arvo otetaan 
huomioon yhtälössä. 
 

𝐼 = 휀𝜎𝑇4                                                                                                                                    (2.11)  
Todelliset pinnat myöskään eivät absorboi kaikkea säteilyä, vaan säteily voi myös läpäistä tai 
heijastua materiaalista. Kaavalla 2.12 voidaan pintaan absorboituneen säteilyn kokonaisosuus 
laskea. (Hens, 2012) Tavanomaisten rakennusmateriaalien sovelluksissa termi 𝜏 on 0, sillä ne 
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eivät päästä säteilyä lävitseen, mutta esimerkiksi ikkunoiden tai valokatteiden kohdalla pitää 
tämäkin termi ottaa huomioon. 

 
𝛼 + 𝜌 + 𝜏 = 1                                                                                                                     (2.12)  missä   𝛼 pintaan absorboituneen säteilyn osuus [-]  𝜌 pinnasta heijastuneen säteilyn osuus [-]  𝜏 materiaalin läpäisevä säteilyn osuus [-]  Rakennusfysikaalisissa sovelluksissa voidaan usein käyttää niin sanottua harmaata pintaa 

pintojen välisen pitkäaaltoisen lämpösäteilyn laskemisen. Kahden harmaan pinnan välisen 
säteilyn emissiviteetin ja absorbtion välille voidaan johtaa Kirchoffin lakina tunnettu yhtälö 
(2.14). Se on voimassa silloin, kun pintojen lämpötilat ovat lähellä toisiaan (2.13). (Hens, 2012) 
 

𝛼 = 휀                                                                                                                                          (2.13)   
𝑞𝑟𝑎𝑑 = 휀𝜎(𝑇𝑠

4 − 𝑇𝑠𝑢𝑟
4)                                                                                                         (2.14)  missä   𝑞𝑟𝑎𝑑  on pinnan ja ympäristön välinen nettosäteilylämpövirran tiheys [W/m2] 

𝑇𝑠𝑢𝑟  on ympäröivien pintojen lämpötila [K].   Näkyvyyskerroin 𝐹𝑖𝑗 ≤ 1 ilmaisee pinnalta, jonka pinta-ala on Ai emittoituvan säteilytehon (2.11) 
osan, joka tulee pinnalle Aj. Pinnan j ominaisuuksista riippuu, kuinka paljon säteilystä 
absorboituu ja heijastuu pois (2.15). Teoreettinen musta kappale absorboi kaiken sille tulevan 
säteilyn. Harmaa kappale absorboi vain osan säteilystä, lopun säteilyn heijastuessa pois 
materiaalista tai lävistäessä materiaalin.  (Ikonen, 2013) 
 

𝐹𝑖𝑗 =
𝑞𝑖→𝑗

𝐴𝑖𝐽𝑖
                                                                                                                                 (2.15) 

 missä 
 𝐹𝑖𝑗  pintojen i ja j välinen näkyvyyskerroin [-]  𝑞(𝑖→𝑗)  pinnasta i lähtevä säteilylämpövirta pintaan j [W]  𝐴𝑖  pinnan i pinta-ala [m2]    
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2.2 Ilman siirtyminen 

Kosteus siirtyy huokoisessa materiaalissa myös ilman välityksellä. Ilmavirrantiheys materiaalin 
läpi voidaan laskea esimerkiksi Darcyn yhtälön (2.16) avulla. Darcyn yhtälö on kokemusperäinen 
kaava, joka ei ole luonteeltaan diffuusiyhtälö, vaan sillä kuvataan kaasun tai nesteen 
painegradientin aiheuttamaa virtausta huokoisen materiaalin läpi. Darcyn yhtälö on voimassa vain 
alhaisilla virtausnopeuksilla. Yhtälön käytön rajoiksi annetaan Reynoldsin numeron arvot 1…10. 
(Seppälä & Lampinen, 2004) 
 

𝒓𝒂 = −𝑘𝑎∇p                                                                                                                             (2.16) 
  missä   𝑘𝑎  on materiaalin ilmanläpäisevyys [m3/(m·s·Pa)]  𝑝 on ilmanpaine [Pa].  

2.3 Kosteuden siirtyminen ja varastoituminen 
 
Merkittävimmän kosteuden siirtymismuodot ovat diffuusio (kaasudiffuusio), pintadiffuusio, 
kapillaarinen siirtyminen, konvektio, painovoimainen siirtyminen ja paineenalainen siirtyminen 
(hydraulinen virtaus). Tässä työssä näistä siirtymismuodoista ei oteta huomioon konvektiota, 
painovoimaista siirtymistä eikä paineenalaista siirtymistä. Muita vaikutuksiltaan vähäisempiä 
siirtymismuotoja ovat esimerkiksi osmoosi ja termodiffuusio, mutta näiden vaikutus 
kosteusvirrassa on niin vähäinen, että ne jätetään huomiotta.  
Kosteus liikkuu ideaalisessa materiaalissa pääosin diffuusion, pintadiffuusion ja 
kapillaarivirtauksen avulla (kuva 2.4). Kaasudiffuusiolla siirtyvän vesihöyryn määrä suhteellisen 
kosteuden kasvaessa on likipitäen vakio hygroskooppisella alueella, todellinen kasvu materiaalin 
läpi tulee pintadiffuusiosta ja kapillaarivirtauksesta (kuva 2.5). (Vinha, 2011b) Esimerkiksi 
betonissa vesi kulkee jopa 1000 kertaisella nopeudella kapillaarivirtauksessa diffuusioon 
verrattuna. (Lindberg, 2005) Tästä voimme tehdä päätelmän, että rakennusmateriaaleissa 
kosteuspitoisuutta ei saa päästää kapillaariselle alueelle. 
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Kuva 2.4. Kosteuden adsorption eri vaiheet. (Vinha, 2011b) 
 

 
Kuva 2.5. Vesihöyrynläpäisevyys suhteellisen kosteuden funktiona jaettuna eri kosteuden siirtymismuotoihin. (Vinha, 2011b)  

2.3.1 Vesihöyryn kyllästyspitoisuus 
Vesihöyryn kyllästyspitoisuus on merkittävä asia rakennusfysiikassa. Se kuvaa ilman kykyä sitoa 
kosteutta eri lämpötiloissa. Ilman kosteuden sitomiskyky on rajallinen. Ilman vesihöyryn 
kyllästyspitoisuuden määrittämiseen onkin kehitetty useita kaavoja. Alapuolella jään yli 
höyrystyvän vesihöyryn kyllästyspitoisuus kaava (SFS-EN ISO 13788, 2001, p. 32) (2.17) ja 
Delphin-laskentaohjelman käyttämä kaava (2.18), jota käytetään tässä työssä. 
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𝑝𝑣.𝑠𝑎𝑡 = {
610.5𝑒

17.269Ɵ
237,3+Ɵ , 𝑘𝑢𝑛 Ɵ ≥ 0 °𝐶 

610.5𝑒
21.875Ɵ
265,5+Ɵ , 𝑘𝑢𝑛 Ɵ < 0 °𝐶

                                                                (2.17)  
   
missä    Ɵ         Lämpötila [°𝐶] 

𝑝𝑣.𝑠𝑎𝑡  kylläisen vesihöyryn osapaine [Pa]    
𝑝𝑣.𝑠𝑎𝑡 =

{
 
 

 
 
288.68 (1.098 +

Ɵ

100
)
8.02

 , 𝑘𝑢𝑛 Ɵ ≥ 0 °𝐶 

4.6890 (1.486 +
Ɵ

100
)
12.3

 , 𝑘𝑢𝑛 Ɵ < 0 °𝐶

                                         (2.18) 
 missä 

 Ɵ         Lämpötila [°𝐶] 
𝑝𝑣.𝑠𝑎𝑡  kylläisen vesihöyryn osapaine [Pa]   Vesihöyryn kyllästyspitoisuuteen liittyy myös tärkeä termi, suhteellinen kosteus (2.19). Siinä 

tilan tai pisteen kosteutta verrataan ilman sitomaan vesihöyryn kyllästyspitoisuuteen. Suhteellinen 
kosteus voidaan ilmaista joko vesihöyrypitoisuuksien tai osapaineiden suhteena. Suomessa 
käytetään yleisesti vesihöyrypitoisuuksien mukaan määritettyä tapaa. 
 

𝜑 = 100
𝑣

𝑣𝑠𝑎𝑡
= 100

𝑝𝑣
𝑝𝑠𝑎𝑡

                                                                                                     (2.19) 
 

 missä    𝑣  ilman vesihöyrypitoisuus [g/m3]  𝑣𝑠𝑎𝑡  ilman kyllästyskosteusvesihöyrypitoisuus [g/m3] 
𝑝𝑣   vesihöyryn osapaine [Pa]  𝑝𝑠𝑎𝑡  kylläisen vesihöyryn osapaine [Pa]  

Rakennusfysiikan sovelluksissa ilma voidaan kuvata ideaalisena kaasuna, joten ideaalikaasun 
tilanyhtälöstä johdettua kaava (2.20) voidaan käyttää muunnettaessa arvoja vesihöyryn 
osapaineen ja vesihöyrynpitoisuuden välillä. Kuvassa 2.6 on esitetty vesihöyryn 
kyllästyspitoisuus lämpötilan funktiona. 
 

𝑣 =
𝑀𝑤𝑝𝑣
𝑅𝑇

                                                                                                                                 (2.20) 
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missä   

𝑀𝑤  veden moolimassa [18,02 kg/kmol] 
𝑝𝑣   vesihöyryn osapaine [Pa]  𝑅   yleinen kaasuvakio [8314,3 J/(kmol∙K)] 
𝑇   lämpötila [K]  

 
Kuva 2.6.  Vesihöyryn kyllästyspitoisuuskäyrä lämpötilan funktiona. 

2.3.2 Diffuusio (kaasudiffuusio) 
Vesihöyrypitoisuuksien ero kahden tilan välillä käynnistää diffuusion. Diffuusiossa vesihöyry 
kulkeutuu matalamman vesihöyrynpitoisuuden suuntaan. Vesihöyryn pitoisuuksien erot 
tasoittuvat eri materiaalikerrosten vesihöyrynvastusten suhteissa ajan kuluessa. (Lindberg, 2005) 
Diffuusiota voidaan kuvata Brownin liikkeen avulla.  Sillä kuvataan sattumanvaraisesti 
sekoittuvien aineiden liikettä, missä hiukkanen liikkuu hetkittäisesti paikaltaan sattumanvaraiseen 
suuntaan. Toisin sanoen, jos tilojen välillä on hiukkasten pitoisuuseroja, hiukkasten nettovirta 
alemman pitoisuuden suuntaan on suurempi, sillä kaikkien hiukkasten satunnainen liike pyrkii 
tasoittamaan pitoisuuserot tilojen välillä. (Seppälä & Lampinen, 2004) Vesihöyryn diffuusiolla 
siirtyvä kosteusvirran tiheys voidaan laskea Fickin lain avulla (2.21). (Hagentoft, 2001) 
 

𝒈 = −𝛿𝑣∇𝑣                                                                                                                              (2.21)  missä   𝒈 diffuusiovirran tiheys [kg/(m2·s)]  
𝛿𝑣 väliaineen vesihöyrynläpäisevyys vesihöyrypitoisuuseron avulla ilmaistuna [m2/s]  𝑣  vesihöyrypitoisuus [kg/m3].  Fickin laki voidaan esittää myös vesihöyryn osapaineen mukaan laskettuna (2.22).  
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𝒈 = −𝛿𝑝∇𝑝𝑣                                                                                                                              (2.22)  

missä  
𝛿𝑝 väliaineen vesihöyrynläpäisevyys vesihöyryn osapaine-eron avulla ilmaistuna [kg/(m·s·Pa)]  𝑝𝑣 vesihöyryn osapaine [Pa].          Materiaalien diffuusiovastuskerroin lasketaan kaavan (2.23) avulla. Diffuusiovastuskerroin on 

riippuvainen ilman paineesta ja lämpötilasta. 
 

𝜇 =
𝛿𝑣,𝑎𝑖𝑟
𝛿𝑣,𝑚𝑎𝑡

                                                                                                                                (2.23) 
 missä   𝜇  on materiaalin diffuusiovastuskerroin [-]  𝛿𝑣,𝑎𝑖𝑟  on paikallaan olevan ilman vesihöyrynläpäisevyys [m2/s]  𝛿𝑣,𝑚𝑎𝑡  on materiaalin vesihöyrynläpäisevyys [m2/s].  Suhteellisen diffuusiovastuksen laskemiseen käytetään kaavaa (2.24). Suhteellisella 

diffuusiovastuksella kuvataan materiaalin diffuusiovastusta verrattuna paikalla olevaan ilmaan. 
 

𝑠𝑑 = 𝜇𝑑                                                                                                                                      (2.24)  missä   𝑠𝑑 on suhteellinen diffuusiovastus [m]  𝑑 on materiaalikerroksen paksuus [m].   Vesihöyrynvastuksen yhtälö on analoginen lämmönvastuksen yhtälön kanssa (2.25).   
𝑍𝑣 =

𝑑

𝛿𝑣,𝑚𝑎𝑡
                                                                                                                              (2.25) 

 
missä 

 𝑍𝑣  on materiaalin vesihöyrynvastus [s/m]. 
 Eri materiaalien vesihöyrynläpäisevyysominaisuuksia määritetään esimerkiksi kuppikokeiden 

avulla, Standarin ISO EN 12572 mukaisesti. Kuppikokeista saatujen tietojen perusteella eri 
materiaalien vesihöyrynläpäisevyys voi muuttua paljon huokosilman suhteellisen kosteuden 
kasvaessa.  
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Pinnan kosteudensiirtokerroin voidaan laskea Lewisin kaavalla 2.26. 
 

𝛽𝑣 =
𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣
𝜌𝑎𝐶𝑝𝑎

                                                                                                                              (2.26) 
 missä  

𝛽𝑣  pinnan kosteudensiirtokerroin [m/s] 
𝛼𝑐𝑜𝑛𝑣   pinnan konvektiivinen lämmönsiirtokerroin [W/m2K] 
𝜌𝑎   Materiaalin tiheys [kg/m3] 
𝐶𝑝𝑎   Materiaalin ominaslämpökapasiteetti [kg/m3]   Pinnasta ilmaan siirtyvä kosteusvirran tiheys voidaan laskea kaavalla 2.27. 

 
𝑔 = 𝛽𝑣𝛥𝑣                                                                                                                                   (2.27)  missä                              
βv  pinnan kosteudensiirtokerroin [m/s] 
Δv  vesihöyrypitoisuusero pinnan ja ympäröivän ilman välillä [kg/m3]. 

2.3.3 Kapillaarinen siirtyminen 
Materiaalien kapillaarisuuteen liittyvät seuraavat fysikaaliset ilmiöt: nesteen koheesio ja 
rajapinnan adheesio. Koheesiolla tarkoitetaan nesteen sisäisiä vetovoimia, jotka estävät aineen 
hajoamisen. Adheesiolla tarkoitetaan eri aineiden välisiä vetovoimia. (Vinha, 2011b) 
Rakennusten tapauksessa nesteenä on vesi ja vastinaineena on jokin rakennusmateriaali.  
Kapillaarisessa siirtymisessä vesi siirtyy ohuessa kapillaariputkessa esimerkiksi huokosputkessa 
koheesio- ja adheesiovoimien avulla. Veden pinta muotoutuu kaarevaksi näiden voimien 
vaikutuksesta. Kaarevaa pintaa kutsutaan meniskukseksi. Veden pinnan pintajännityksen ja 
yläpuolisen ilman välille syntyy paine-ero, jota kutsutaan huokosalipaineeksi. Huokosalipaine 
voidaan määrittää kaavalla (2.28). (Hagentoft, 2001) Kontaktikulman arvona voidaan riittävällä 
tarkkuudella rakennusmateriaaleille käyttää arvoa 0. 
 

𝑠 =
2𝜎

𝑟
cos(𝜙)                                                                                                                         (2.28) 

 missä   𝑠  huokosalipaine [Pa]  𝜎  pintajännitys [N/m]  𝑟 putken säde [m] 
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 𝜙 kontaktikulma veden meniskuksen ja putken seinämän välillä [-].  Kelvinin kaavan avulla voidaan yhdistää kapillaari-imu ja huokosilman suhteellinen kosteus 

(2.29). 
ln(𝜑) = −

𝑠𝑀𝑤
𝜌𝑤𝑅𝑇

                                                                                                                     (2.29) 
missä   𝜑 huokosilman suhteellinen kosteus [-]  𝑀𝑤 veden moolimassa [kg/mol]  𝑅 kaasuvakio (8,31446 J/(mol·K)).  Kapillaarisen kosteusvirran tiheys voidaan laskea myös huokosalipainegradientin avulla kaavalla 
2.30. Kaavassa olevassa kosteudenjohtavuudessa on mukana kapillaarisen imun lisäksi 
pintadiffuusio.  
Pintadiffuusio muodostuu siitä, kun materiaalin huokosiin alkaa muodostumaan 
vesimolekyylikerroksia, jolloin uloimpien vesimolekyylien sidosvoima huokosten pinnassa 
pienenee tilanteeseen, jossa ne vapautuvat uudestaan huokosilmaan. Tästä vesimolekyylit voivat 
adsorboitua välittömästi huokosen pintaan, jolloin muodostuu huokosen pinnassa etenevä 
pintadiffuusio. Pintadiffuusio etenee samaan suuntaan kapillaarivirtauksen kanssa, sillä 
vesimolekyylit siirtyvät heikomman sidosvoiman alueelta vahvemman sidosvoiman alueelle 
mikä vastaa siirtymää korkeammasta kosteuspitoisuudesta matalampaan, mikä on myös 
kapillaarivirtauksen suunta. Tämä antaa mahdollisuuden käyttää pintadiffuusiosta ja 
kapillaarivirtauksesta yhdistettyä kosteudensiirtopotentiaalia esimerkiksi materiaalin 
kosteuspitoisuutta tai huokosilman suhteellista kosteutta laskettaessa. Materiaalikokeissa näiden 
ilmiöiden erottaminen on vaikeaa, joten yhdistetty kosteudensiirtopotentiaali helpottaa 
materiaalien tutkimista. (Vinha, 2011b) 
 

𝒈 = −𝑘𝑤∇𝑠                                                                                                                               (2.30)   
missä   𝑘𝑤 on materiaalin kosteudenjohtavuus [kg/(m·s·Pa)] 

 Kapillaarisen kosteusvirran tiheys materiaalikerroksen läpi saadaan kaavasta 2.31. Kaavan 
kosteusdiffusiviteetti sisältää kosteuden kaikki siirtymismuodot. Se voidaan määrittää myös 
hygroskooppiselle alueelle. 
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𝒈 = −𝐷𝑤∇𝑤                                                                                                                             (2.31)  missä 
𝒈 kapillaarisen kosteusvirran tiheys [kg/(m2·s)]  𝐷𝑤 materiaalin kosteusdiffusiviteetti [m2/s]  𝑤 materiaalin kosteuspitoisuus [kg/m3].  Tärkeä rakennusfysiikan materiaalikokeilla saatava ominaisuus on kapillariteettikerroin 𝐴𝑤. Se 

on veden imeytymistä materiaaliin kuvaava kerroin, jota käytetään yleisesti laskentaohjelmissa, 
sillä voidaan esimerkiksi johtaa laskennassa käytettäviä funktioita tai skaalata niitä. 

2.3.4 Kosteuden konvektio 
Kosteuden konvektio on ilmiönä analoginen lämmön konvektion kanssa, sillä vesihöyry siirtyy 
ilman mukana niin kuin lämpökin joko pakotetun tai luonnollisen konvektion avulla. Pakotetun 
konvektion tapauksessa kosteus siirtyy paine-erojen vaikutuksesta ja luonnollisen konvektion 
tapauksessa lämpötilaerojen ja painovoiman avulla.  
Raon tai reiän läpi siirtyvän kosteuden/ilman kuvaamiseen löytyy kaavoja esimerkiksi lähteestä 
(Hagentoft, 2001). Ilman virtauksen tyyppi (laminaarinen tai turbulenttinen) ja raon tai reiän 
muoto vaikuttaa käytettävään yhtälöön. 
Tässä työssä ei tehty rakenteiden konvektiotarkasteluja. 

2.3.5 Kosteus huokoisessa materiaalissa  
Kuvassa 2.7 on esitetty otos materiaalista ja sen huokosrakenteesta. Huokosen sisällä on ilmaa ja 
ilmassa esimerkiksi vesihöyryä ja huokosen ja kiinteän aineen rajapinnassa nestemäistä vettä. 
Huokosilman nestemäistä vesimäärää säätelee huokosilman suhteellinen kosteus. 
Hygroskooppisella alueella huokosten vesimäärän ja huokosilman vesihöyrynpitoisuuden välinen 
yhteys voidaan kuvata kuvan 2.6 alapuolisella käyrällä. (Lindberg, 2005) 
Kaikissa materiaaleissa on havaittavissa materiaalin kiintotilavuus, joissa ei ole huokosia ja 
tilavuus, jossa huokosia esiintyy. (Lindberg, 2005) Tämä voidaan havainnollistaa esimerkiksi 
betonin avulla, jonka kuivatiheys on noin 2200 kg/m3. Keskeiset osa-aineet kuivassa betonissa 
ovat hydratoitunut sementti ja kiviaines, joiden yhteenlaskettu kiintoainestiheys on noin 2800 
kg/m3, riippuen osa-aineiden suhteellisista osuuksista. Huokosten ja kiintoainesten osuus saadaan 
jakamalla kuivatiheys kiintoainestiheydellä (2200/2800), jolloin kiintoaineiden osuus kuution 
tilavuudesta on 0.79 ja huokosten osuus 0.21, joka jakautuu vesihöyryn ja nestemäisen veden 
kesken. (Lindberg, 2005) Purutuotteilla tämä suhde on seuraavanlainen: kiintoainesta 0.1 (joista 
suurin osa trakeideja) ja huokosia 0.9. Trakeidit ovat puun tukisolukkoa, jotka toimivat samalla 
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vedenjohtajina (Sihvonen, et al., 1995).  
Rakennusmateriaalien hygroskooppisuudella tarkoitetaan materiaalin kykyä sitoa ja luovuttaa 
kosteutta. Hygroskooppisella tasapainokosteudella tarkoitetaan kosteuspitoisuutta, joka 
stationääritilassa sitoutuu huokoiseen materiaaliin ilmasta. Ympäristön ollessa tietyssä 
suhteellisessa kosteudessa ja lämpötilassa. Materiaalin hygroskooppisuuteen vaikuttaa huokosten 
koko, jakauma, huokosten pinta-ala, joka on kosketuksissa ilman kanssa. Tämän lisäksi pintojen 
ominaisuuksilla on merkitystä: Hygroskooppiset materiaalit ovat hydrofiilisiä, tämä tarkoittaa 
sitä, että materiaalin huokosiin veden ja materiaalin kiintoaineksen välille syntyy kemiallisia 
sidoksia. Hydrofobiset materiaalit taas lähtökohtaisesti hylkivät vettä, mikä tarkoittaa sitä, että 
kemiallisia sidoksia huokosen pinnan kiintoaineksen ja veden välille ei synny.  
Materiaaleille on määritetty laboratorio-olosuhteissa hygroskooppisia tasapainokäyriä. 
Tasapainokosteuskäyrissä on esitetty huokosiin sitoutuneen vesimäärän ja huokosilman 
vesihöyrypitoisuuden yhteys. Yleensä vaaka-akselilla on RH:n arvo ja pystyakselilla sitoutuneen 
veden määrä, tilanteeseen sopivalla tavalla ilmaistuna. Tapoja ovat esimerkiksi tilavuuksien 
suhteen m3/m3, massan suhteen kg/kg ja massan ja tilavuuden yhdistelmä kg/m3. Käyrissä 
esitetään yleensä adsorptio- ja desorptiokäyrät. Adsorptiokäyrä kuvaa tilannetta, jolloin materiaali 
kastuu ja desorptiokäyrä kuvaa tilannetta, jossa materiaali kuivuu. Materiaalin kastuessa 
materiaalien huokosiin sitoutuu vähemmän kosteutta kuin kuivuessa, tätä sanotaan hystereesiksi. 
Yksi syy hystereesille on ”mustepulloilmiö”, jossa huokoseen joutunut vesi ei vapaudu niin 
nopeasti huokosalipaineen takia takaisin ympäristöön kuin materiaalin kastuessa.  

 
          

Kuva 2.7. Rakennusmateriaalien hygroskooppinen käyttäytyminen (Lindberg, 2005) 
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3 SUOMALAINEN HOMEMALLI 
Homekasvun arviointiin rakennusmateriaaleissa on kehitetty Suomessa VTT:n ja TTY:n 
yhteistyössä Suomalainen homemalli, joka kuvaa homeen kasvua eri lämpötiloissa ja 
kosteusolosuhteissa ajan funktiona eri materiaalien pinnoilla. Nimi Suomalainen homemalli tulee 
siitä, että mallin kehitti ensin Valtion ja se koski ainoastaan puumateriaaleja, mutta myöhemmin 
mallia parannettiin VTT:n ja TTY:n yhteistyönä koskemaan kaikkia yleisimpiä 
rakennusmateriaaleja. Malli on tällä hetkellä pisimmälle kehitetty homeriskin arviointityökalu 
maailmassa. (Vinha, et al., 2014) 
Suomalaisessa homemallissa materiaalien homehtumista kuvataan homeindeksillä M. Indeksin 
arvo vaihtelee välillä 0–6, sen mukaan kuinka homehtunutta rakenteen pinta on. Taulukossa 3.1 
on kuvattu määritykset pinnan homeisuudelle. Homeindeksin luokitustasot eivät ota kantaa 
homelajeihin tai homeen toksisuuteen vaan ainoastaan homekasvuun materiaalin pinnoilla. 
(Vinha, et al., 2014) 
 Taulukko 3.1.  Suomalaisen homemallin homeindeksin luokitustasot (Vinha, et al., 2014)  

   Suomalaisessa homemallissa materiaalit on jaettu niiden homehtumisherkkyyden ja homeen 
taantumisen mukaan neljään eri homehtumisherkkyys- ja taantumaluokkaan. Taulukossa 3.2 on 
kuvattu luokkien määrittelyt ja niihin kuuluvat materiaalit. Homeen taantumaluokat vastaavat 
homehtumisherkkyysluokkia vastaavuudella, jotka on esitetty taulukossa 3.3. Homeen 
taantumaluokilla tarkoitetaan homeen taantumista, joka alkaa, kun olosuhteet homekasvulle 
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muuttuvat huonommiksi. Toisin sanoen, silloin kun lämpötila on alle 0 C° tai yli 50 C° (kuva 10) 
tai suhteellinen kosteus putoaa 80 %:n RH:hon tai 85 %:n RH:n alapuolelle, riippuen HHL 
luokasta (esitelty Taulukossa 3.2). (kuva 3.1).   (Vinha, et al., 2014) 
Taulukko 3.2. Suomalaisen homemallin homehtumisherkkyysluokat. (Vinha, et al., 2014)  

  Taulukko 3.3. Rakennusmateriaalien homehtumisherkkyysluokkaa tyypillisesti vastaava homeen taantumaluokka Suomalaisessa homemallissa. (Vinha, et al., 2014)  
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 Kuva 3.1. Homeen kasvun kannalta suotuisat kosteus- ja lämpötilaolosuhteet eri homehtumisherkkyysluokissa. (Vinha, et al., 2014)  
Monikerrosrakenteissa homekasvua esiintyy yleensä aineiden rajapinnoissa, jos olosuhteet 
homekasvulle ovat suotuisat. Tällöin on tiedettävä aineiden keskinäinen vaikutus homekasvuun, 
turvallisinta onkin näissä tapauksissa valita homeriskin arviointiin herkemmin homehtuvan 
materiaalin homehtumisherkkyysluokka. Herkemmin homehtuva materiaali lisää homehtumista 
myös vähemmän herkässä materiaalissa. Homeriskin arviointiin vaikuttaa myös aineen 
huokoisuus. Avohuokoisilla materiaaleilla, kuten purueristeillä sellueristeellä ja mineraalivillalla, 
hometta voi kasvaa myös aineen sisällä ja tällöin homeen kokonaismäärä on huomattavasti 
suurempi kuin materiaalilla, jossa homeen kasvua tapahtuu vain pinnalla. Tämä täytyy myös 
huomioida homeriskin arvioinnissa Suomalaisella homemallilla. (Vinha, et al., 2014) 
Suomen ilmasto-olosuhteissa homeindeksin raja-arvo yleensä valitaan niin, että kantavissa 
rakenteissa, lämmöneristyskerroksessa tai sisäpuolella sijaitsevissa rakennekerroksissa 
homekasvua ei sallita. Tämä tarkoittaa sitä, että homeindeksin M sallittu maksimiarvo näissä 
paikoissa on < 1. Raja-arvo < 1 on hyvin perusteltu kantavien rakenteiden, lämpöä eristävien ja 
sisätiloissa olevien rakenteiden osalta, sillä jos runkorakenteisiin pääsee muodostumaan hometta, 
rakenteiden korjaaminen voi olla hyvin kallista ja korjaamisen viivästyessä kosteus ja home 
voivat aiheuttaa rakenteissa lujuuden alentumaa ja tätä kautta jopa sortumavaaran. Lämpöä 
eristävien materiaalien homehtuminen taas aiheuttaa poikkeuksetta sisäilmaongelmia, ja jos kyse 
on huokoisista eristeistä, hometta voi olla määrällisesti paljon. Tämän lisäksi pitää muistaa, että 
kerran homehtunut materiaali, joka on taantunut olosuhteiden muuttuessa homekasvulle 
huonommaksi, alkaa uudestaan kastuessaan nopeasti homehtumaan uudestaan. Näin ollen uusi 
rakenne täytyy suunnitella niin, että olosuhteet eivät muutu homekasvulle otollisiksi missään 
vaiheessa rakenteiden kriittisillä paikoilla. Rakenteiden ulkopinnoilla esimerkiksi 
tuulensuojalevyn ulkopinnalla, voi esiintyä jopa homeindeksin maksimiarvoja 3, mutta jos 
rakenne toimii hyvin ja pääsee tuulettumaan, eikä näillä osilla ole yhteyttä sisätiloihin, home ei 
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vaikuta sisäilman laatuun heikentävästi. (Vinha, et al., 2014) 
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4 TUTKIMUSTULOKSIA SAHATEOLLISUUDEN PURUTUOTTEISTA JA MUISTA HUOKOISISTA LÄMMÖNERISTEISTÄ 
Kutterinlastua ja purua käytettiin lämmöneristeenä 1960-luvulle asti. Tällöin 
lämmöneristävyysvaatimukset tiukkenivat ja rakenteita ruvettiin eristämään mineraalivillalla ja 
sisäpintaan asennettiin höyrynsulku. (Hänninen, et al., 1997) Mineraalivillan etuna oli pienempi 
lämmönjohtavuus, jonka ansiosta tiukentuneet lämmöneristysvaatimukset pystyttiin täyttämään 
pienemmillä rakennepaksuuksilla. Tänä päivänä ilmaston muutoksen edetessä ja luonnon 
resurssien ehtyessä, on kiinnostus lisääntynyt kiertotalouden ja hiilen sitomisen kannalta, 
kutterinlastun ja purutuotteiden käyttöön rakennusten lämmöneristeenä. 

4.1 Purutuotteiden materiaaliominaisuuksia 
Purutuotteiden rakeisuus ja geometria riippuvat puuntyöstölaitteesta. Hienoa sahanpurua 
muodostuu esimerkiksi vannesahauksen sivutuotteena. Karkeaa sahanpurua muodostuu 
työstettäessä puuta pyörösahalla. Kutterinlastua muodostuu höylättäessä kuivaa sahatavaraa. 
(Hänninen, et al., 1997) Tämän päivän kaupalliset purutuotteet ovat seulottuja, jossa 
lopputuotteeseen on päätynyt vain tietyn tyyppiset purun osat. Yksi tämän päivän purutuotteista 
on Ehta. Ehta on kutterinlastusta seulomalla lämmönjohtavuuden näkökulmasta optimoitu 
lämmöneriste (Ehta talot Oy, 2020). 
Purutuotteiden painuminen, etenkin seinärakenteissa, on aiheuttanut ongelmia. Painumisen 
ehkäisemiseksi purutuotteiden tiheyden on oltava riittävän korkea tai rakenteisiin on 
suunniteltava painumista ehkäiseviä rakenteita ja purun lisäyksen mahdollistavia ratkaisuja. 
(Hänninen, et al., 1997; Kauriinvaha, et al., 2001) 
Purutuotteet ovat hygroskooppisia materiaaleja eli materiaali kykenee sitomaan ja luovuttamaan 
kosteutta. Tätä ominaisuutta pystytään hyödyntämään rakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa, 
mutta automaattisestihan se ei käy. Paljon kosteutta sitova rakenne voi osoittautua myös 
riskirakenteeksi, mikäli kosteus ei pääse kuivumaan rakenteesta.  
Purutuotteiden yhteydessä käytetään myös termiä kosteuskapasiteetti. Se on yksikötönluku[ ] =

[
kg m3

m3 kg
], joka määritetään sorptioisotermin kuvaajasta joko adsorptio- tai desorptiokäyrästä. 

Kosteuskapasiteetilla puun tapauksessa ilmaistaan tietyllä ilman suhteellisen kosteuden 
vaihteluvälillä puuhun tai puusta pois siirtynyt kosteuspitoisuus. (Sihvonen, et al., 1995) 



24  
𝝃 =

∇uρ

∇ϕ𝑐𝑎
                                                                                                                                  (4.1) 

 missä 
𝝃 kosteuskapasiteetti [ - ]  𝜌 soluseinän tiheys [kg/m3]. 
∇𝜙 ilman suhteellisen kosteuden muutos [%]. 
𝑐𝑎 ilman kyllästyskosteus lämpötilassa T [kg/m3].    Purutuotteiden lämmönjohtavuus on riippuvainen tiheydestä, lämpötilasta ja kosteudesta. (Vinha, 

et al., 2005; Hänninen, et al., 1997)Tässä työssä lämmönjohtavuuden muutokset huomioidaan 
suhteellisen kosteuden avulla. Lisäksi lämmönjohtavuuden muutokset tiheyden suhteen tulee 
jollain tapaa otettua huomioon verrattaessa kutterinlastulla eristettyä rakennetta ja kutterinlastun 
ja purun yhdistelmällä eristettyä rakennetta.  
Purutuotteiden lämmönjohtavuus kasvaa tiheyden kasvaessa erityisesti kutterinlastulla ja hienolla 
sahanpurulla. Näillä tuotteilla kasvu on lineaarista. Karkeamman sahanpurun lämmönjohtavuus 
kasvaa myös, mutta vähemmän kuin kutterinlastun ja hienon sahanpurun. Purutuotteiden tiheyden 
vaikutus lämmönjohtavuuteen on esitetty lähteen (Hänninen, et al., 1997) taulukossa 4.6. Siinä 
esimerkiksi 11 %:n kosteuspitoisuudessa ja 10 °C:n lämpötilassa olevan kutterinlastun 
lämmönjohtavuus muuttuu tiheyden kasvaessa: 
  𝜌: 65 𝑘𝑔/𝑚3 → 122 𝑘𝑔/𝑚3;    𝜆: 0.050 W/mK → 0.062 W/mK 
Eri tutkimuksista voidaan havaita, että kutterinlastun lämpötekniset ominaisuudet vaihtelevat 
riippuen kutterinlastueristeen koostumuksesta, sillä Tampereen Teknillisessä Yliopistossa 
tehdyssä tutkimuksessa kutterinlastun tiheyden ollessa 130 kg/m3, kutterinlastun 
lämmönjohtavuus oli noin 0.054 W/m3. (Vinha, et al., 2005) On toki mahdollista, että 
tutkimusmenetelmissä on ollut eroja ja materiaalin mittaustuloksissa epätarkkuutta, mitkä 
aiheuttavat myös eroavaisuutta tutkimustuloksissa. 
Teknisen Korkeakoulun tutkimuksessa tutkittiin myös sahanpurun tiheyseroja seinärakenteen eri 
korkeuksilla. Tutkimuksissa selvisi, että purun painumisen takia seinärakenteen alaosan purun 
tiheys oli suurempi kuin yläosan tiheys, joten myös lämmönjohtavuus on eri (Hänninen, et al., 
1997):  
  ℎ: 0.09𝑚 → 192 𝑘𝑔/m3;    ℎ: 2.1m → 159 kg/m3 
Tässä työssä purutuotteita käsitellään homogeenisinä materiaaleina, eikä tiheyseroja esiinny. 
Aikaisempien tutkimusten purutuotteet, eivät ole myöskään täysin yleistettävissä tämän päivän 
kaupallisiin tuotteisiin, sillä tämän päivän tuotteita on optimoitu seulomalla kutterinlastua niin, 
että lämmönjohtavuuden arvoa on saatu pienennettyä. Tässä tutkimuksessa kutterinlastun 
lämmönjohtavuutena on käytetty 0.042 W/(mK)ja tiheytenä 130 kg/m3. Seinärakenteiden 
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laskentatarkastelut on myös tehty 0.050 W/(mK) ja 0.055 W/(mK) lämmönjohtavuuden ja 130 
kg/m3 tiheyden arvoilla. Kaikilla lämmönjohtavuuden arvoilla lämmönjohtavuus muuttuu 
kuitenkin suhteellisen kosteuden funktiona, sillä purutuotteiden lämmönjohtavuus on vahvasti 
riippuvainen kosteudesta (Vinha, et al., 2005) (Hänninen, et al., 1997). Yllä esitetyt arvot ovat 50 
%:n suhteellisessa kosteudessa todettuja tasoittuneita arvoja. Laskelmat olen myös tehnyt 
kutterinlastun ja purun yhdistelmällä, jossa lämmönjohtavuus on 0,052 W/(mK) ja tiheys 149 
kg/m3. 
Purutuotteiden lämmönjohtavuuden riippuvuus lämpötilasta on todettu Tampereen Teknisellä 
Yliopistolla ja Teknisellä Korkeakoululla Otaniemessä tehdyissä tutkimuksissa. Todellisissa 
rakenteissa hygroskooppisten materiaalien lämmönjohtavuuden muutokset eivät ole niin suuria, 
kuin pelkän lämpötilariippuvuuden tapauksessa näyttää, sillä samanaikaiset kosteuspitoisuuden 
muutokset rakenteissa vaikuttavat vastakkaiseen suuntaan. Esimerkkinä voidaan käyttää 
seinärakennetta, jonka ulko-osassa lämpötila on yleensä pienempi kuin sisätiloissa, jolloin 
lämmönjohtavuus alenee rakennetta ulospäin siirryttäessä. Samaan aikaan ulkopinnan 
kosteuspitoisuus on sisäpintaa suurempi, joten lämmönjohtavuus kasvaa, joka osaltaan kumoaa 
lämpötilan vaikutusta lämmönjohtavuuteen. (Vinha, et al., 2005; Hänninen, et al., 1997) 
Purutuotteiden tasapainokosteudet painoprosentteina ovat lähellä massivipuun arvoja. 
Korkeammissa kosteuspitoisuuksissa ne ovat vähän pienemmät kuin massiivipuun. (Vinha, et al., 
2005) Tästä seuraa, että purutuotteella eristetyn rakenteen tiheydellä on suora vaikutus sen 
kosteuden varastoimiskykyyn. Kutterinlastulla eristetyt rakenteet varastoivat vähemmän 
kosteutta kuin sahanpurulla tai sahanpurun ja kutterin yhdistelmällä eristetyt, mutta 
painoprosentteina ilmaistuna kutterinlastu varastoi kosteutta enemmän. Teknisen Korkeakoulun 
tutkimuksissa selvisi sahanpurun sitovan 2…3 kg/m3 enemmän kosteutta kuin kutterinlastun 
tiheydessä 115 kg/m3, kun ilman suhteellinen kosteus nousee 70 %:sta 90 %:iin ja sahanpurun 
kuivatiheyden on 180 kg/m3. Mineraalivillaan verrattuna purutuotteiden kosteuden sitomiskyky 
on 60–90 kertainen. (Kauriinvaha, et al., 2001) 
Fickin lait eivät kuvaa tarkasti puun kosteuskäyttäytymistä. Tämä voidaan havaita siitä, että 
stationaarisesta kuppikokeesta saadaan suurempia diffuusiovastuskertoimia kuin 
epästationäärisestä sorptiokokeesta ohuilla koekappaleilla, joten molemmilla kokeilla saatujen 
diffuusiovastuskertoimien tulisi olla samat. (Sihvonen, et al., 1995) Purutuotteiden 
rakennekokeissa ja laskennallisissa tarkasteluissa on havaittu eroja. Laskennallisissa 
tarkasteluissa suhteellisen kosteuden arvot ovat korkeammat kuin koerakenteissa mitatut. Näitä 
tuloksia on nähtävissä esimerkiksi lähteissä. (Vinha, 2007; Kauriinvaha, et al., 2001)  
Purutuotteet ovat vahvasti kapillaarisia. Purutuotteiden partikkelien koko vaikuttaa kapillaariseen 
imukykyyn niin, että hienojakoisempi puru on kapillaarisempaa kuin karkeajakoisempi. Lisäksi 
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purutuotteen tiheyden kasvaminen lisää tuotteen kapillaarisuutta. (Vinha, et al., 2005; Hänninen, 
et al., 1997; Kauriinvaha, et al., 2001) 
Purutuotteiden asennuskosteus on tärkeä asia rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta, 
sillä vahvasti hygroskooppisina materiaaleina purutuoteisiin voi sitoutua paljon kosteutta, jonka 
kuivumiseen menee aikaa. Lämmöneristeenä käytettävän purutuotteen tavoitekosteus 
lämmöneristettä asennettaessa on 12 ± 2 paino %:a kuivapainoa kohden (Kauriinvaha, et al., 
2001). Suhteellisen kosteuden tapauksessa vastaava luku on 70 %.  
Purutuotteiden ilman läpäisevyys on suoraan verrannollinen materiaalin tiheyteen. Kutterinlastun 
tiheyden ollessa 65 kg/m3, sen ilmanläpäisevyys on kevyen mineraalivillan tasoa, mutta tiheyden 
kasvaessa myös ilmanläpäisevyyden arvot kasvavat. Hienorakeisen sahapurun lisäys 
kutterinlastuun myös pienentää yhdistelmätuotteen ilmanläpäisevyyden arvoa. (Hänninen, et al., 
1997) 

4.2 Sisäisen konvektion vaikutus huokoisiin eristeisiin 
FRAME (Tampereen Yliopisto, 2020b) ja COMBI-hankkeissa (Tampereen yliopisto, 2018) 
tutkittiin sisäisen konvektion vaikutusta puhallusvillaeristeen lämmöneristyskykyyn. Tutkittujen 
tuotteiden ilmanläpäisevyys on suuri, joka antaa mahdollisuuden sisäisen konvektion kasvuun 
eristeen sisällä. Tutkimuksissa havaittiin, että sisäinen konvektio kasvattaa merkittävästi paksujen 
avohuokoisten eristekerrosten lämpövirtaa. Lisäksi se kuljettaa eristetilaan sitoutunutta 
vesihöyryä eristetilan ulkopintaan, jossa se voi kondensoitua pienemmän lämpötilan seurauksena 
vedeksi, josta aiheutuu mahdollisia home- ja kosteusvaurioita. Puukuitupuhallusvillalla 
eristettyjen yläpohjien lämpövirta kasvoi 0–16 % ja lasipuhallusvillan 10–58 % kattoristikoiden 
kanssa ja 20–63 % ilman kattoristikoita. Rakennekokeissa käytettiin 300 mm:n ja 600 mm:n 
eristepaksuuksia. Tutkimuksissa selvisi, että modifioidun Rayleighin luvun sopivan kriittisenä 
arvona pitäisi käyttää arvoa 5, silloin kun eristeen yläpinta on avoin. Standardissa SFS-EN ISO 
10456 ja RakMK C4 modifioidun Rayleighin luvun arvo on määritetty arvoksi 15. Lisäksi 
tutkimuksissa selvisi, että sisäistä konvektiota tapahtuu, mikäli Nusseltin luku on suurempi kuin 
1.  20 °C:n lämpötilaerolla puukuitupuhalluseristeellä eristetyillä rakenteilla Nusseltin luku oli 
vain 1,00–1,05 eli sisäinen konvektio oli vähäistä. Lasipuhallusvillalla eristetyllä rakenteilla 
esiintyi 20 °C:n lämpötilaerolla joissain tapauksissa jo huomattavaa sisäistä konvektiota. (Kivioja 
& Vinha, 2020)  
Teknillisellä korkeakoululla Otaniemessä sisäisen konvektion muodostumista on tutkittu 
purutuotteilla. Näissä tutkimuksissa on selvinnyt, että purutuotteilla eristetyissä rakenteissa ei 
esiinny sisäistä konvektiota. Tämä on seurausta pienestä ilmanläpäisevyydestä. (Kauriinvaha, et 
al., 2001) Ecosafe-hankkeessa tutkitaan sisäisen konvektion muodostumista 
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kutterinlastueristeessä. Kyseisen tutkimuksen tulokset eivät kuitenkaan ehdi valmistua tähän 
työhön. 

4.3 Koerakenteet eri tutkimuksissa 
Purutuotteilla varustettuja koerakenteita ja materiaali kokeita on tehty Tampereen teknillisellä 
yliopistolla (TTY) (Vinha, 2007) ja Teknisellä korkeakoululla Espoossa (TKK) (Kauriinvaha, et 
al., 2001). Purutuotteilla eristetyt rakenteet ovat poikkeuksetta toimineet kosteusteknisesti hyvin, 
eikä homeen kasvulle otollisia olosuhteita ole syntynyt. Syinä tähän ovat purutuotteiden korkea 
kosteuskapasiteetti ja korkea lämmönjohtavuus. Koerakenteet ovat edustaneet oman aikansa 
rakentamismääräyksiä ja niitä on rasitettu sen hetkisillä ilmasto-olosuhteilla ja sisäilman 
kosteuslisällä. 
TTY:n tutkimuksissa rakenteita testattiin vuodenajan mukaan vaihtuvilla sisäilman kosteuksilla, 
lämpötilan pysyessä vakiona 20°C. Ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus vaihtelivat myös 
vuoden ajan mukaan. Koerakenteiden tutkimuksissa havaittiin, että kutterinlastun ja sahanpurun 
sekoituksella eristetyt rakenteet toimivat poikkeuksetta hyvin kosteusteknisesti, jos alkukosteus 
eristeellä on 55 %:n RH:ssa. Alkukosteuden ollessa 86 %:n RH:ssa, kutterinlastun ja sahanpurun 
yhdistelmätuotteella varustetun rakenteen suhteellisen kosteuden tasot ylittävät homeen kasvun 
kriittisen rajan. Kuvassa 4.1 on esitetty koeseinän 5a kokoonpano, alkukosteutena siinä on 55 %:n 
RH. Kokoonpano 5b on muutoin sama, mutta alkukosteutena on 86 %:n RH. Tutkimuksissa oli 
myös mukana seinärakenteet, jotka olivat muutoin samat, mutta bitumipaperi B5:n tilalla oli 
höyrysulku C11. Höyrysulullisissa rakenteissa suhteellinen kosteus ei ylittänyt homeen kasvun 
kriittistä rajaa.  

 
Kuva 4.1. Tampereen teknillisen yliopiston koerakenne. (Vinha, 2007) 
TKK:llä tehdyissä tutkimuksissa koerakenteita oli tehty seinä-, yläpohja- ja alapohjarakenteista. 
Kuvassa 4.2 on esitetty TKK:n seinäkoerakenteet. Vuonna 1999–2000 tehdyissä tutkimuksissa 
seinärakenteet olivat ulkopinnaltaan ulkoilman rasituksen alaisia. Sisäilman kosteus pidettiin 
vakiona noin 49 %:n RH:ssa. Lämpötilan ollessa keskimäärin 20°C, seinä rakenteiden 
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tutkimuksissa selvisi, että mineraalivillan lisääminen tuulensuojan ulkopintaan paransi rakenteen 
kosteusteknistä toimintaa huomattavasti. Suhteellisen kosteuden arvot laskivat paikoin 10 % ja 
lämpötila eristetilan ulkopinnassa nousi suurimmillaan 6.5 °C:ta korkeammaksi kuin pelkällä 
puukuitutuulensuojalevyllä varustettu rakenne. Kummassakaan koerakenteessa suhteellisen 
kosteuden tasot eivät nousseet homeen kasvun kannalta kriittiselle tasolle. Ylä- ja 
alapohjarakenteissa ei syntynyt homeen kasvulle otollisia olosuhteita kokeiden aikana. 

 
Kuva 4.2. Teknillisen korkeakoulun koerakenne. (Kauriinvaha, et al., 2001) 

4.4 Purutuotteiden vaurioituminen 
Purutuotteilla eristettyjä riskirakenteita on käyty ”Hometalkoot tunnista ja tutki riskirakenne” 
oppaassa. Yleisimmät purutuotteiden kosteusvauriot tulevat kapillaarikatkon puuttumisesta. 
Näissä tapauksissa purueriste on märkää pintaa vasten esimerkiksi betonin päällä olevan 
alajuoksupuun päällä. Jos alajuoksupuun alla ei ole kapillaarikatkoa kosteus pääsee nousemaan 
purueristeeseen, joka hyvin nopeasti alkaa homehtumaan ja kosteuden jatkuessa pidempään 
purueristeeseen ja alajuoksupuuhun tulee lahovaurio. (Hometalkoot, 2016) 
Lahovaurio kehittyy puuhun silloin, kun ilman suhteellinen kosteus on pitkään yli 95 % ja 
lämpötila 5…50°C. Lahovaurion syntymiseen vaikuttaa myös aika. Kuvassa 4.3 on puun 
kosteusvaurioon liittyvät olosuhdetekijät. 
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Kuva 4.3. Puun kosteusvaurioon liittyvät olosuhdetekijät (Kokko, et al., 1991) 
Toinen yleinen purutuotteilla eristetyn rakennuksen kosteusvaurio on rakenteiden liitoksen 
vuotamisesta tuleva vaurio. Siinä vesihöyry kulkeutuu liitoksen vuotokohdasta purueristeeseen, 
jossa purueristeen kosteuskapasiteetti varastoi kosteuden. (Hometalkoot, 2016) Jos vuotoaika on 
lyhyt ongelmia ei synny, mutta jos vuoto on pitkäaikaista, paikkaan muodostuu kosteusvaurio ja 
pidemmän ajan kuluessa lahovaurio.  
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5 RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN SUUNNITTELU 
Rakentamismääräysten mukaan rakenteet on suunniteltava niin, että kosteus ei aiheuta niihin 
rakenteellisia, toiminnallisia tai esteettisiä vaurioita. Rakenteissa oleva kosteus ei saa aiheuttaa 
myöskään terveydellisiä haittoja rakennuksissa oleville. (RakMK C2 , 1998) 
Rakennusten kosteusteknisen suunnittelun kannalta keskeisenä asiana on suojautuminen eri 
kosteusrasituksia vastaan ja varmistaa, että rakenteilla on kuivumiskykyä. Lisäksi 
materiaalivalinnat ovat keskeisessä osassa.  
Kosteusrasitukset voidaan jakaa ulkoa ja sisältä tuleviin kosteuslähteisiin. Lisäksi rakenteissa voi 
olla rakennuskosteutta. Ulkopuolelta tulevat kosteuslähteet ovat vesisade, lumi, ulkoilman 
kosteus ja maaperän kosteus. Sisältä tulevia kosteuslähteitä ovat esimerkiksi sisäilman kosteus, 
joka pitää sisällään kaikki mahdolliset arjen kosteuslähteet esimerkiksi peseytymisen, 
vaatehuollon ja ruuanlaiton. Lisäksi mahdolliset putkivuodot voivat aiheuttaa kosteuskuormaa. 
Rakennuskosteutta on rakennusaikana rakenteisiin jäänyt asennusaikainen kosteus tai rakenteiden 
puutteellisesta sään suojauksesta johtunut kosteuslisä. Näiden seikkojen takia on todella tärkeää, 
että rakenneosien koko elinkaaren aikainen kosteustekninen toiminta varmistetaan hyvällä 
rakennesuunnittelulla. 
Hyvään rakennesuunnitteluun kuuluu ulko- ja sisäilman ja maaperän kosteuden siirtymisen 
rajoittaminen rakennuksen vaipparakenteisiin erilaisten tilanteeseen sopivien suojakerrosten 
(ulkovuoraus, vesikate, höyryn- ja ilmansulku, kapillaarikatko, vedeneriste ja tuulensuojalevy) 
avulla. Lisäksi on varmistettava, että rakenteisiin päässeellä kosteudella on mahdollisuus kuivua. 
Tämä varmistetaan tuuletusväleillä ja muistamalla sääntö, että rakenteita ei pidä jättää kahden 
tiiviin pinnan väliin, mikäli ei pystytä varmistamaan, ettei kosteutta kyseiseen rakenteeseen pääse 
missään vaiheessa siirtymään.  
Lisäksi lämpötilojen hallinta eri rakenneosissa on ehdottoman tärkeää. Lämpötilan hallinnan 
keskeisimpiä asioita on ymmärtää rakenteiden eristetilan ulko-osien lämpötilojen vaikutus 
rakenteen kosteustekniseen toimivuuteen. Jos eristetilan ulko-osien lämpötilaa saadaan 
korkeammaksi kuin tuuletusvälin lämpötila, rakenne kuivaa nopeammin ja koreammassa 
lämpötilassa oleva eristetilan ulkopinta pystyy sitomaan kosteutta enemmän ja rakenteen 
homehtumisriski pienenee. Lisäksi erilaisten kylmäsiltojen merkitys kosteuden 
kondensoitumisessa kylmään pintaan on rakennusfysikaalisessa suunnittelussa huomioitava 
seikka.  
Tärkeää on myös, että valitaan oikea materiaali oikeaan paikkaan. Kosteudelle alttiit rakenteet 
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pitää suojata kosteuden kestävillä materiaaleilla ja näin eristää kosteuslähde muista rakenteista.  
Ilmanvaihto on keskeisessä roolissa kosteuden hallinnassa nykyrakentamisessa. Toimivan 
ilmanvaihdon avulla saadaan poistettua ylimääräistä kosteutta rakennuksesta, jotta se ei jää 
kuormittamaan rakenteita. Ilmanvaihto voi olla myös kosteusongelmien aiheuttaja, jos 
painesuhteiden hallinta eri tilojen välillä ei ole kunnossa. Kosteusongelmia aiheuttaa niin ylipaine 
kuin alipainekin. Jos esimerkiksi rakennuksen sisätila on ylipaineinen ulkoilmaan verrattuna, 
sisäilman kosteus siirtyy paine-eron avulla konvektiolla höyrynsulussa olevien ilmanvuotoreittien 
välityksellä kuormittamaan ulkovaipparakenteita. Jos rakenteisiin päässyt kosteus ei pääse 
kuivumaan, aiheutuu tästä rakenteiden turmeltumisia ja mahdollisia sisäilma ongelmia 
tulevaisuudessa. Rakennuksen eri tilojen välinen alipaine taas tuo kosteusongelmat esille: 
esimerkiksi alipaineinen sisätila ryömintätilaan verrattuna tuo, ryömintätilassa olevat mahdolliset 
maan mikrobit ja orgaanisen aineksen hajoamistuotteet sisäilmaan mahdollisten vuotoreittien 
kautta. Tällä tavoin myös radon kaasu pääsee sisäilmaan. 
Kuvassa 5.1 on esitetty yleisimmät asuinrakennusten kosteuslähteet. Kuvasta voi tehdä 
havainnon, että rakennusten kosteustekninen suunnittelu vaatii ymmärrystä laajasti rakenteiden 
lämpö- ja kosteusteknisestä toiminnasta ja luonnonilmiöistä.  

 
Kuva 5.1. Asuinrakennuksen yleisimmät kosteusrasitukset 
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6 RAKENNUSFYSIKAALISTEN LASKENTATARKASTELUJEN TOTEUTUS 
Tämän työn laskentataskastelut tehtiin Tampereen teknillisen yliopiston Frame-hankkeessa 
viimeistellyllä analysointimenetelmällä (Tampereen Yliopisto, 2020a). Siinä rakennemallien 
kosteusteknistä toimivuutta tarkastellaan nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. 
Ilmastomallit on kehitetty yhdessä Ilmatieteenlaitoksen kanssa edellä mainitussa Frame-
hankkeessa. Samassa yhteydessä selvitettiin myös, mitkä ilmasto-olosuhteet ovat 
kuormittavimpia millekin rakennetyypille rakenteiden kosteusteknisen ja lämpöteknisen 
toiminnan näkökulmasta. Frame-hankkeesta ja kosteusanalysointimenetelmästä voi lukea lisää 
Tampereen yliopiston internetsivulta. (Tampereen Yliopisto, 2020a; Tampereen Yliopisto, 
2020b)  
Rakenteiden toimintaa voidaan arvioida useiden eri toimintakriteerien pohjalta. Tähän 
tutkimukseen toimintakriteeriksi valittiin homeen ja mikrobien kasvu. Homeen kasvun rajana 
rakenteiden eristetilaan liittyvissä rakenteissa on tässä tutkimuksessa homeindeksin maksimiarvo 
1.Tämä kriteeri on hyvä valinta, sillä siinä pyritään pitämään rakenteiden suhteellinen kosteus 
niin alhaisena, että homeen ja mikrobien kasvua ei tapahdu.  Tämän kriteerin toteutuessa moni 
muukin rakenteiden toimintakriteeri toteutuu ja esimerkiksi lahovaurioita, hyönteisvaurioita ja 
metallien korroosiota ei haitallisissa määrin tapahdu. Toimintakriteerit on esitelty lähteessä 
(Vinha, et al., 2014). 

6.1 Rakenteiden U-arvojen laskenta  
Rakennetyyppien lämmöneristeen rakennepaksuuksiksi eri rakennusosille valittiin tämän päivän 
vaatimukset täyttäviä eristepaksuuksia ja mahdollisesti tulevaisuudessa tulevia vaatimuksia 
vastaavia eristepaksuuksia. Rakennusosien sisällä ei valintaa U-arvojen avulla juurikaan tehty, 
ryömintätilaista alapohjaa lukuun ottamatta. Laskennoissa käytettyjen rakenteiden U-arvot on 
merkitty laskentojen tulosten yhteydessä oleviin kuvaajiin. 
Työssä esiintyvät lämmönläpäisykertoimet olen laskenut standardin SFS EN ISO 6946 
mukaisella yläraja-alarajamenetelmällä, jossa voidaan ottaa huomioon myös eriaineiset 
rakenneosat. (SFS EN ISO 6946 , 2017) Tuuletustilaisessa harjakattoisessa yläpohjarakenteissa 
ja ryömintätilaisissa alapohjarakenteissa olen käyttänyt yksinkertaistettua menetelmää, jossa 
saatu tulos kerrotaan 0.9, jolla otetaan huomioon tuuletetun tilan ja ympäröivien rakenteiden 
vaikutus lämmönläpäisykertoimeen.  
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6.2 Materiaaliominaisuuksien valinta 

Materiaalit tutkimukseen valitsin Tampereen yliopistossa tutkittujen materiaalien joukosta.  
Purutuotteiden ominaisuuksina käytin vuonna 2005 julkaistussa raportissa 
”Rakennusmateriaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet lämpötilan ja suhteellisen kosteuden 
funktiona” määritettyjä ominaisuuksia. (Vinha, et al., 2005) ECOSAFE- tutkimushankkeen 
yhteydessä määritetään uudet ominaisuudet kutterinlastulle. Tämä diplomityö on myös osa 
kyseistä tutkimushanketta, mutta tässä työssä uudet ominaisuudet eivät ole vielä käytettävissä.  
Kutterinlastun lämmönjohtavuudella on merkitystä rakenteen lämpö- ja kosteusteknisen 
toiminnan kannalta. Korkeamman lämmönjohtuvuuden purutuotteiden homeindeksien arvot ovat 
matalammat kuin matalamman lämmönjohtavuuden. Erot johtuvat eristetilan lämpötiloista. 
Korkean lämmönjohtavuuden purutuotteilla eristetilan ulkopinnan lämpötilat ovat korkeammat, 
joten myös ilman kosteudensitomiskyky on korkeampi. Kutterinlastun ja purun yhdistelmällä, 
verrattuna kutterinlastun homeindeksin muodostumiseen, vaikuttavat lämmönjohtavuuden lisäksi 
yhdistelmän kertaluokkaa suuremmat kosteuden siirtymisen kapilaariset ominaisuudet ja  
vesihöyryn diffuusio-ominaisuudet. Tulevissa laskentatarkasteluissa käytetään pääosin 0.042 
W/(mK) lämmönjohtavuuden arvoa kutterinlastulle, sillä homeindeksin arvot muodostuvat tällä 
arvolla suuremmiksi ja näin ollen laskennoissa on lisää kosteusteknistä varmuutta. 
Lämmönjohtavuuden arvo 0.042 W/(mK) on todennäköisesti liian matala 130kg tiheydelle, sillä 
kutterinlastun lämmönjohtavuus on tiheysriippuvainen, mutta kosteuden siirtymisen kapillaarisia 
tai diffuuseja arvoja ei ollut saatavilla kevyemmille kutterinlastueristeille, joten päädyin 
valitsemaan kyseisen arvon. Laskennoissa on mukana myös sekoitussuhteella 1:1 tehty 
kutterinlastun ja sahanpurun yhdistelmäeriste. Tällä materiaalilla pyrin esittämään mahdollisia 
käytännön tilanteita, joissa purutuotteilla eristetyn rakenteen tiheys on suurempi ja näin ollen 
myös lämmönjohtavuus on suurempi. Seinärakenteiden osalta esitän myös tuloksia 0.050 
W/(mK) ja 0.055 W/(mK) kutterinlastun lämmönjohtavuuksilla, sillä erityisesti seinien alaosissa 
kutterinlastu painuu enemmän kuin yläosissa ja näin ollen myös lämmönjohtavuus on suurempi. 
Ylä- ja alapohjarakenteissa ei samankaltaista painumista tapahdu, joten kutterinlastulla 
eristettyjen rakenteiden tulokset esitetään 0.042 W/mK lämmönjohtavuuden arvolla laskettuna. 
Lisäksi tulokset esitetään kutterinlastun ja purunyhdistelmällä laskettuna, tuotteen sekoitussuhde 
on 1:1. 
Seinärakenteiden alkukosteutena käytin yleisesti 80 %:n RH:ta ja alkulämpötilana 20°C:ta. 
Yläpohjarakenteilla laskennat tein 70 %:n RH:n, 75 %:n RH:n ja 80 %:n RH:n 
alkukosteusarvoilla. 75 %:n RH on yläpohjarakenteiden ympäristön kanssa tasaantunut arvo. 
Tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjan tapauksessa tein laskuja 70 %:n RH:n ja 80 %:n RH:n 
arvoilla. Näistä 80 %:n RH on ympäristön kanssa tasaantunut arvo. 
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Purutuotteiden kosteusdiffusiviteettien arvoina käytin TTY:llä materiaalitutkimuksissa 
selvitettyjä arvoja. (Vinha, et al., 2005) Saatavilla oli ainoastaan 80 %:n RH:n ja 100 %:n RH:n 
(kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus) arvot, joten diffusiviteettien väliarvot muodostettiin 
logaritmisesti intepoloimalla. Alle 80 %:n RH:n arvot määritin Delphinin materiaalitiedostossa 
1*10-20 m2/s. Tällä arvolla kuvataan käytännössä arvoa 0, mutta Delphin -laskentaohjelmassa 
arvoa 0 ei voi asettaa. Kosteusdiffusiviteetin arvot määritin kapillaarisen 
kyllästyskosteuspitoisuuden saavuttamisen jälkeen 100 %:n RH:ksi (kapillaarinen 
kyllästyskosteuspitoisuus) aina koko huokosverkoston täyttymiseen asti.  
Purutuotteiden hygroskooppisista tasapainokosteuskäyristä käytin adsorbtio- ja desorptio- 
käyrien avulla määritettyä sorptio-käyrää. Käyrien kapillaarisen osuuden osan suhteellisen 
kosteuden välin 98–100 % tein muokkaamalla Delphinin ”WoodFibreInsulationBoard_270” 

materiaalia, sillä materiaalikokeet purutuotteille oli tehty vain hygroskooppiselle alueelle ja 
Delphinin ”WoodFibreInsulationBoard_270” materiaalin hygroskooppinen 

tasapainokosteuskäyrä oli muodoltaan hyvin lähellä purutuotteiden vastaavaa käyrää.  
Vertailulämmöneristemateriaaleiksi purutuotteille valitsin mineraalivillan ja sellueristeen. Näillä 
tuotteilla pystytään muodostamaan hyvät vertailutulokset, joilla laskennat voidaan liittää 
aikaisempiin tutkimuksiin. Lisäksi saadaan esille purutuotteiden etuja ja rajoitteita verrattuna tänä 
päivänä käytettyihin yleisiin eristemateriaaleihin. 
Sisäpinnan höyry- ja ilmasulkutuotteina laskentatarkasteluissa käytin höyrynsulkukalvoa, 
hygrokalvoa, ilmansulkuja X5 (sd=0.7m) ja XReno (sd= 0.05m). XRenoa ei suositella 
käytettäväksi ulkovaipparakenteissa, mutta valitsin sen tarkasteluihin mukaan, sillä 
rakennuspapereita, joilla on hyvin samankaltainen vesihöyrynläpäisevyys, on käytetty vanhoissa 
rakennuksissa. 
Tuulensuojalevy vaihtoehtoina laskelmissa käytin puukuitutuulensuojalevyä ja 
mineraalivillatuulensuojaa. Harjakattoisen tuuletustilallisen yläpohjarakenteen laskennoissa oli 
mukana myös diffuusioavoin aluskate. 

6.3 Ulko- ja sisäympäristön olosuhteiden määritys 
Ulko- ja sisäilman olosuhteiden määrityksessä pääroolissa on Ilmatieteen laitoksen ja Tampereen 
teknillisen yliopiston yhdessä määrittämät rakennusfysikaaliset testivuodet, rakennuksen 
kosteusteknistä toimivuutta käsittelevissä laskuissa käytetään Vantaan ja Jokioisten ilmasto-
olosuhteita. Näiden testivuosien avulla ja muita lähteitä yhdistelemällä määritettiin Delphin-
laskentaohjelmaan esimerkiksi viistosade, sisäilman kosteuslisä ja ryömintätilan kosteuslisä. 
Seinärakenteiden tuuletusvälin ilmanvaihtuvuuden tunnittaisina arvoina käytin Teemu Jokelan 
diplomityössä ”Kipsilevytuulensuojallisten puurunkoisten ulkoseinien rakennusfysikaalinen 
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toiminta” määritettyjä arvoja (Jokela, 2018).  
Vantaan 2007 olosuhteet ja eteläinen julkisivu ovat rasittavimpia tiilijulkisivuille, johtuen 
suuresta viistosaderasituksesta ja korkeasta ilman RH:n arvosta. (Tampereen Yliopisto, 2020a) 
Jokioisten 2004 vuoden ilmaston ja pohjoisen julkisivun havaittiin olevan erityisen rasittavat 
rakenteille, jotka ovat ulkopinnoiltaan suojattu sateelta, mutta ovat kuitenkin yhteydessä 
ulkoilmaan. Korkea kosteustekninen rasittavuus johtui ilman korkeasta suhteellisen kosteuden 
tasosta. (Tampereen Yliopisto, 2020a) 
Jokioisten 2004 ja Vantaa 2007 avulla on myös tehty tulevaisuuden ilmastoista 2030, 2050 ja 
2100 omat ilmastoaineistot, perustuen ilmastonmuutoksen A2-skenaarioon. joista vuosia 2050 ja 
2100 käytetään myös tässä työssä. (Tampereen Yliopisto, 2020a) 
Tampereen teknisessä yliopistossa määritettiin vuonna 2019 ilmakehästä alaspäin suuntautuva 
pitkäaaltoisen säteilyn tunnittaiset arvot, joita ei ollut saatavissa alkuperäisissä 
ilmastoaineistoissa. Arvot määritettiin fysiikan kokeellisten mallien avulla, joihin sisällytettiin 
rakennusfysikaalisista testivuosista saadut auringonsäteilyn sekä ilman suhteellisen kosteuden ja 
lämpötilan arvot. (Jokela, et al., 2019)  Pitkäaaltoisen säteilyn tunnittaiset arvot ovat saatavissa 
sivustolta (Tampereen Yliopisto, 2020a). 
Seinä, yläpohja ja alapohjarakenteiden tulokset esitetään pääosin 2100 vuoden ilmasto-
olosuhteissa, sillä on havaittu, että Jokioisten vuoden 2015 sää oli jo rasitusoloiltaan joiltain osin 
verrattavissa vuoden Jokioisten 2050 ilmastoon. Rakennukset suunnitellaan kestämään pääosin 
yli 50 vuotta, joten rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden varmuutta lisätään etsimällä 
ratkaisut, jotka toimivat 2100 vuoden ilmasto-olosuhteissa. 
Ulko- ja sisäpinnan konvektiiviset lämmönsiirtokertoimet ja vesihöyryn diffuusion 
siirtokertoimet eri rakenteille on esitetty taulukossa 6.1. Taulukossa on myös lyhytaaltoisen 
säteilyn absorptiokertoimet ja pitkäaaltoisen säteilyn ulkopintojen emissiviteetit. Kertoimet 
valitsin Delphin helpin avulla, mikä noudattaa esimerkiksi lämmönsiirtokertoimien osalta 
standardia (SFS EN ISO 6946 , 2017). Pitkäaaltoisen säteilyn ulkopintojen emissiviteetit valitsin 
Dephinin helpin avulla ja lyhytaaltoisen säteilyn absorptiokertoimet valitsin lähteiden (Incropera, 
et al., 2007; Hagentoft, 2001) 
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Taulukko 6.1. Ulko- ja sisäpinnan konvektiiviset lämmönsiirtokertoimet. vesihöyryn diffuusion siirtokertoimet, lyhytaaltoisen säteilyn absorptiokertoimet ja Pitkäaaltoisen säteilyn ulkopintojen emissiviteetit eri rakennetyypeille.  
 Puuverhottu 

ulkoseinä 
Tiiliverhottu 
ulkoseinä 

Vinoyläpohja Harjakattoinen 
tuuletustilallinen 
yläpohja 

Ryömintätilainen 
alapohja 

Konvektiivinen 
Lämmönsiirtokerroin 
(ulko) 

20 W/(m2·K) 20 W/(m2·K) 25 W/m2K 25 W/m2K 20 W/(m2·K) 

Konvektiivinen 
lämmönsiirtokerroin 
(sisä) 

7,69 W/(m2·K) 7,69 W/(m2·K) 10 W/m2K 10 W/m2K 5.88 W/m2K 

Vesihöyryn 
diffuusion 
siirtokertoimet (ulko) 

1,22∙10-7 s/m 1,22∙10-7 s/m 1.22e-07 s/m 
 

1,22∙10-7 s/m 1,22∙10-7 s/m 

Vesihöyryn 
diffuusion 
siirtokertoimet (sisä) 

1,52∙10-8 s/m 1,52∙10-8 s/m 3e-08 s/m 3e-08 s/m 4.27e-09 s/m 

Lyhytaaltoisen 
säteilyn 
absorptiokeroin 

0,25 0,67 0,6 0.6 - 

Pitkäaaltoisen 
säteilyn ulkopintojen 
emissiviteetti 

0,9 0,9 0,9 0,9 - 

 
Viistosade määritettiin standardin ISO 15927-3 avulla. Alkuehdoiksi standardin kaavoihin 
valittiin: 

• seinän korkeus 8 m 
• Maastoluokka   1. (avoin paikka vesistön rannalla) 
• Paikan läheisyydessä olevat esteet 1.0 (yli 120 m etäisyys)  Tarkemmat tiedot kaavoista löytyvät lähteestä (SFS-EN ISO 15927-3, 2009). 

Sisäilman kosteuslisä määritettiin RIL 107:n mukaan. Kosteuslisän arvoissa käytettiin 
asuinrakennuksissa käytettävää luokkaa 2 (kuva 6.1). Siinä sisäilman kosteuslisän arvo vaihtelee 
ulkolämpötilan mukaan niin, että talviaikana -30…5 °C:n kosteuslisän arvo on 5 g/m3 ja 
kesäaikana 15…30 °C:n kosteuslisän arvo on 2 g/m3. Lämpötilan ollessa 5…15 °C, kosteuslisän 
arvo interpoloidaan 5…2 g:n/m3 välillä. Sisäilman lämpötila on kaikissa laskentatapauksissa 21 
°C.  
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Kuva 6.1. Sisäilman kosteuslisän arvot lämpötilan funktiona eri luokkiin jaoteltuna (RIL 107-2012, 2012) 

6.4 Laskentaohjelman valinta 
Rakenteiden laskentatarkasteluissa käytin Delphin-rakennefysiikkaohjelmaa. Delphin on 
epästationääriseen numeeriseen laskentaan tarkoitettu ohjelma, jolla pystytään mallintamaan 
lämmön- ja kosteuden siirtyminen rakennusmateriaaleissa. Delphinillä on myös mahdollista 
laskea rakennekerrosten väliseen konvektioon liittyviä tarkasteluja. Laskentatarkastelut voidaan 
suorittaa 1D- tai 2D-tarkasteluina. Kuvassa 6.2 on esitetty Delphin-laskentaohjelman päänäkymä, 
jossa näkyvät esimerkiksi rakennemalli ja sen laskentaverkko.  
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Kuva 6.2. Kuva Delphin-laskentaohjelmasta.  
Delphinissä on mahdollista ottaa huomioon kaikki lämmönsiirtymismuodot: konvektio, 
johtuminen ja säteily. Kosteuden siirtymismuodoista on tarjolla diffuusio, konvektio, 
kapillaarinen siirtyminen ja painovoimainen siirtyminen. Tässä työssä ei kuitenkaan huomioida 
konvektiolla ja painovoimalla siirtyvää kosteutta. 
Ohjelmalla voidaan ottaa huomioon ajan funktiona muuttuvat ulko- ja sisätilan olosuhdetekijät, 
kuten suhteellinen kosteus, lämpötila, ulkopintaan kohdistuva viistosade, tuulen suunta ja nopeus, 
auringon pitkäaaltoinen ja lyhytaaltoinen säteily. 
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7 ULKOSEINÄRAKENTEIDEN LASKENTAMALLIT JA -TULOKSET 
Seinärakenteiden rakennetyypeiksi valikoitui puuverhottu (luku 7.1.1) ja tiiliverhottu 
rakennetyyppi (luku 7.1.2). Rakennetyyppien tulokset esitän pääosin eristealueen keskeltä 
tuulensuojalevyn sisäpinnasta lasketuista arvoista. Eristemateriaalien ollessa 
homehtumisherkkyysluokassa 1, tähän pisteeseen muodostui kriittisimmät olosuhteet homeen 
kasvun kannalta. Jos lämmöneristysmateriaalin kuuluu kestävämpään luokkaan kuin 2, myös 
levyuumatolpan ja tuulensuojalevyn risteyskohdat ovat kriittisen tarkkailun kohteena.  
Laskennat on tehty pääosin kahden vuoden simulaationa, josta homeindeksin laskentaan on 
valittu viimeisen vuoden tasaantuneet arvot. 
Laskennat on aloitettu 80 %:n RH:lla ja 20 °C:n arvoilla. Nämä alkuarvot osoittautuivat 
tasaantuneiksi arvoiksi pitkissä viiden vuoden laskelmissa. Matalammilla alkukosteuden arvoilla 
päästään kahden vuoden laskelmissa pienempiin homeindeksien arvoihin, mutta viiden vuoden 
kuluessa arvot tasaantuvat korkeammalle tasolle. Purutuotteille suositellaan 70 %:n RH:ta 
asennuskosteudeksi, jolloin saadaan kosteusvarmuutta rakenteelle. 

7.1 Ulkoseinärakenteiden rakennetyypit ja laskentamallit 
Kuvissa 7.1 ja 7.2 on esitetty puuverhottujen ja tiiliverhottujen rakenteiden rakennetyypit ja 
materiaalit, joita olen käyttänyt tässä työssä. Materiaalit on muodostettu pääosin Tampereen 
Teknillisessä yliopistossa tutkittujen tuotteiden pohjalta, mutta mukana on myös Delphinin oman 
materiaalikirjaston tuotteita. Jokaisen materiaalin kohdalla on joko kirjainyhdistelmä merkintä, 
mikä kertoo TTY:n materiaalikokeissa testatuista tuotteista on kyseessä (Vinha, et al., 2005) tai 
onko materiaali Delphinin materiaalikirjastosta tai olenko itse tehnyt materiaalin. Liitteestä 1 
löytyvät materiaalitiedostot Delphin-laskentaohjelmaan. 
Kuvissa 7.1 (oik.) ja 7.2 (oik.) Delphin-laskentamallit ovat puolikkaan palkkivälin 
vaakaleikkauksia rakennetyypeistä. Rakennusfysiikan laskentatarkasteluissa voidaan hyödyntää 
näin symmetriaa, jonka avulla laskentatarkastelujen ajallista pituutta saadaan lyhennettyä. 
Laskennat on toteutettu 1D- ja 2D-laskentatarkasteluina. Tarkastelujen tekeminen 1D:nä 
nopeuttaa laskemista, tästä on hyötyä silloin, kun tarvitaan paljon erilaisia tarkasteluja rakenteen 
kosteusteknisen toiminnan selvittämiseen, mutta 1D-laskentatarkasteluissa ei pystytä 
selvittämään esimerkiksi runkopuiden homeindeksien arvoja. Lisäksi homeindeksien arvot ovat 
hieman pienempiä 2D:nä lasketussa laskuissa, sillä rakenteissa oleva puu sitoo kosteutta 
eristetilasta. Laskentadimensioista on maininta kuvissa. Kuten myös U-arvoista, materiaaleista, 
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sisäpinnan diffuusiovastuksista ja materiaalien HHL arvoista. kosteutta eristetilasta. 

7.1.1 Puuverhottu puurunkoinen ulkoseinärakenne  
Kuvassa 7.1 kohtien 1–3 materiaalit pysyvät vakiona kaikissa laskentatapauksissa. Kohdassa 4 
on lueteltu kaikki tuulensuojamateriaalit ja paksuudet, joilla olen tehnyt laskelmia. Kohdassa 5 
on esitetty kaikki laskentatarkasteluissa käytetyt lämmöneristysmateriaalit. Kaikilla 
lämmöneristeillä on sama 300 mm:n paksuus. Runkotolppana rakenteissa on levyuumatolppa 
k600 jaolla. Sen avulla pystytään vähentämään kylmäsillan vaikutusta paksuissa eristevaipoissa. 
Kohdassa 6 ovat kaikki sisäpinnan höyryn- ja ilmansulku materiaalit. Kohdassa 7 on vaneri, joka 
on mukana osassa laskentatarkasteluja. Osassa laskentatarkasteluja sisäpinnan materiaalina on 
ainoastaan höyry- tai ilmansulkukalvo.  
Kuvassa 7.1 (oikea) on kuva Delphin-laskentamallista ja pisteestä D, josta lämpötila ja 
suhteellinen kosteus on poimittu. Olosuhdetiedot on poimittu myös rakenteen lämmöneristetilan 
sisäpinnasta ja levyuumapalkin ulko- ja sisäpinnasta, mutta suurimmat maksimihomeindeksien 
arvot purutuotteilla muodostuivat tuulensuojalevyn sisäpintaan pisteeseen D.  
Laskentatarkastelut on suoritettu Jokioisen 2004, 2015, 2050 ja 2100 ilmasto-olosuhteissa, 
pohjoiselle julkisivulle. 
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1. Pintakäsittely  
2. C13 Ulkoverhouslauta 23 mm 
3. Tuuletusväli 32 mm (Delphin ohjelmasta) 
4. Tuulensuoja: (12, 25, 50, 75)[mm] A2 Puukuitutuulensuojalevy ja (25, 50)[mm] A4 mineraalivillatuulensuoja 
5. Lämmöneriste 300 mm, levyuumatolppa 300 mm k600: (D7 kutterinlastu, D67sahanpuru+kutterinlastu, D1 mineraalivilla, D4a sellueriste 
6. XReno ilmansulkupaperi sd = 0.05 m, X5 ilmansulkupaperi, sd = 0.7 m, hygrokalvo, C11 höyrynsulkumuovi sd = 89.0 m 
7. A11 Vaneri 18 mm, ei vaneria 

Kuva 7.1. Puuverhotun seinärakenteen rakennetyyppi ja laskentapisteet 
7.1.2 Tiiliverhottu puurunkoinen ulkoseinärakenne  

Kuvassa 7.2 kohtien 1–2 materiaalit pysyvät vakiona kaikissa laskentatapauksissa.  Kohdassa 3 
on lueteltu kaikki tuulensuojamateriaalit ja paksuudet, joilla olen tehnyt laskelmia. Kohdassa 4 
on esitetty kaikki laskelmissa käytetyt lämmöneristysmateriaalit. Kaikilla lämmöneristeillä on 
sama 300 mm:n paksuus. Runkotolppana rakenteissa on levyuumatolppa k600 jaolla. Sen avulla 
pystytään vähentämään kylmäsillan vaikutusta paksuissa lämmöneristekerroksissa. Kohdassa 5 
ovat kaikki sisäpinnan höyry/ilmansulku materiaalit. Kohdassa 6 on vaneri, joka on mukana 
osassa laskentatarkasteluja. Osassa laskentatarkasteluja sisäpinnan materiaalina on ainoastaan 
höyry- tai ilmansulkukalvo.  
Kuvassa 7.2 on myös kuva Delphin laskentamallista ja pisteestä D, josta lämpötila ja suhteellinen 
kosteus on poimittu. Olosuhdetiedot on poimittu myös rakenteen lämmöneristetilan sisäpinnasta 
ja levyuumapalkin ulko- ja sisäpinnasta, mutta suurimmat maksimihomeindeksien arvot 
purutuotteilla muodostuivat tuulensuojalevyn sisäpintaan pisteeseen D. Laskentatarkastelut on 
suoritettu Vantaan 2007, 2050, ja 2100 ilmasto-olosuhteissa, eteläiselle julkisivulle. 
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1. Tiiliverhous 85 mm 
2. Tuuletusväli 32 mm (Delphin ohjelmasta) 
3. Tuulensuoja: (12, 25, 50, 100)[mm] A2 Puukuitutuulensuojalevy ja (25, 50, 100)[mm] A4 mineraalivillatuulensuoja 
4. Lämmöneriste 300 mm, levyuumatolppa 300 mm k600: (D7 kutterinlastu, D67 sahanpuru + kutterinlastu, D1 mineraalivilla, D4a sellueriste 
5. XReno ilmansulkupaperi sd = 0.05 m, X5 ilmansulkupaperi, sd = 0.7 m, hygrokalvo, C11 höyrynsulkumuovi sd = 89.0 m 
6. A11 Vaneri 18 mm, ei vaneria 

Kuva 7.2. Tiiliverhotun seinärakenteen rakennetyyppi ja Delphin-laskentamallin olosuhdetietojen laskentapiste. 
7.2 Puuverhottujen ulkoseinärakenteiden tulokset 
7.2.1 Rakenteiden homehtumisriskitarkastelut  

Kuvassa 7.3 on esitetty puuverhottujen seinärakenteiden maksimihomeindeksin kehitystä 
nykyisessä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa eri eristemateriaaleilla. Rakenteen sisäpinnassa 
on X5 ilmansulkupaperi ja 18 mm:n vaneri. Tuulensuojalevynä on 25 mm:n 
puukuitutuulensuojalevy.  
Kuvasta 7.3 voidaan nähdä, että vuoden 2100 Jokioisten ilmastossa homeindeksit nousevat yli 
yhden, muissa Jokioisten ilmasto-olosuhteissa maksimihomeindeksit jäävät alle homeen kasvun 
kriittisen rajan yksi. 
Vuoden 2015 Jokioisten ilmaston ja Jokioisten 2004 ilmastoa vertaamalla nähdään, että 
maksimihomeindeksien arvot jo ovat kasvaneet tällä aikavälillä. Tämä on yksi osoitus 
ilmastonmuutoksen nopeasta etenemisestä. Tästä syystä olen esittänyt laskentatarkastelujen 
tulokset vuoden 2100 Jokioisten ilmasto-olosuhteissa. 
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 Kuva 7.3. 25mm puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun puuverhotun seinärakenteen maksimihomeindeksien arvot eri lämmöneristemateriaaleilla ja ilmasto-olosuhteissa. Rakenteen sisäpinnassa on X5 ilmansulkupaperi ja 18 mm vaneri. Rakennetyyppi on esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 2D:nä. 
Kuvassa 7.4 on esitetty Jokioisen 2100 säätilassa 25 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä varustetun 
puuverhotun rakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan materiaaleilla silloin, kun 
puukuitutuulensuojalevyn homehtumisherkkyysluokka on 1. Rakenteiden lämpötilan ja 
suhteellisen kosteuden arvot on määritetty tuulensuojalevyn sisäpinnasta pisteestä D. Kuvasta 
havaitaan, että ainoastaan höyrynsululla varustettu rakenne, toimii kosteusteknisesti hyvin. Muilla 
rakenneyhdistelmillä, jotka ovat diffuusioavoimia, homeindeksien maksimiarvot ovat yli 1:n. 
Näillä rakenteilla ulkoilman kosteuden lisäksi, sisäilman kosteus aiheuttaa eristemateriaalien 
kosteuspitoisuuden nousua. Lisäksi puukuitutuulensuojalevyn lämmönvastus on tilanteeseen liian 
pieni, joten lämpötila ei nouse tarpeeksi korkeaksi eristekerroksen ulkopinnassa sitoakseen 
ylimääräistä kosteutta huokosilmasta. Puukuitutuulensuojalevyn diffuusiovastuskerroin on myös 
liian suuri, mikä estää kosteuden kuivumisen, erityisesti hygroskooppisilla materiaaleilla. Vaneri 
sisäpinnassa kasvattaa rakenteen vesihöyrynvastusta, mutta ei riittävästi, jotta saataisiin alle 1:n 
homeindeksin maksimiarvoja. 
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Kuva 7.4. 25 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun puuverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan materiaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden ilmastossa. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevylevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 2D:nä.  
Kuvassa on esitetty saman rakennetyypin homeindeksien arvoja vaihtuvalla sd-arvolla ja eri 
materiaaleilla laskettuna. Kuvasta 7.5 voidaan nähdä, kuinka suhteellisen diffuusiovastuksen (sd) 
kasvattaminen ei tietyn pisteen jälkeen juurikaan pienennä homeindeksiä. Kuvasta 7.5 voidaan 
myös havaita, että homeindeksit eivät laske lineaarisesti, vaan arvot pienenevät noudattaen 
potenssifunktiota. Tämä on merkki siitä, että sisäpinnan vesihöyrynvastuksella on saavutettu 
saavutettavissa oleva hyöty tällä rakenteella, sillä kosteutta ei pääse virtaamaan enää sisäpuolelta 
rakenteen eristetilaan vaan rakenteessa oleva kosteus on lähtöisin pääosin ulkotiloista tai on jo 
rakenteissa ollutta kosteutta. Ala puolella kutterinlastun homeindeksin muutokset sd-luvun 
muuttuessa.  
𝑠𝑑: 0.7𝑚 → 5.5𝑚; 𝑀𝑚𝑎𝑥: 3.54 → 1.24  
𝑠𝑑: 5.5𝑚 → 89𝑚;  𝑀𝑚𝑎𝑥: 1.24 → 0.77  
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Kuva 7.5. 25 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun puuverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan suhteellisen vesihöyrynvastuksen arvoilla ja eri lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 1D:nä.  
Jos rakenteen eristetilaan liittyvät materiaalit kuuluvat homehtumisherkkyysluokkaan 2 tai 
kestävämpään luokkaan, rakenne on kosteusturvallinen myös diffuusioavoimilla rakenteilla 
silloin, kun ilmansulun lisäksi sisäpinnassa on vaneri. Jotta tähän päästäisiin, täytyy kutterinlastu 
ja sahanpuru käsitellä homeen kasvua hillitsevällä tuotteella. Kuvista 7.4 ja 7.6 myös nähdään, 
kuinka suuri merkitys eriste- ja tuulensuojamateriaalien HHL-arvoilla on homeindeksin 
kehitykseen. Materiaalien rajapinnassa käytetään aina herkemmin homehtuvan materiaalin HHL-
arvoa. 
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Kuva 7.6. 25 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL2) varustetun puuverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan materiaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 2D:nä.  
Puukuitutuulensuojalevyn paksuuden lisääminen vaikuttaa pienentävästi homeindeksin arvoon 
puuverhotuilla ulkoseinärakenteilla ja 50 mm:n levyn paksuudella päästään alle 1:n arvoihin, kun 
rakenteessa on sisäpinnassa ilmansulun lisäksi 18 mm:n vaneri. (kuva 7.7) 
Höyrysululla varustettu rakenne toimii kosteusteknisesti hyvin kaikilla eristemateriaaleilla, sillä 
sisäilman kosteus ei pääse tällöin siirtymään rakenteiden eristetilaan.  
Puukuitulevyn, kutterinlastun ja sahanpurun homehtumisherkkyysluokan arvon kasvattaminen 
homehtumisherkkyysluokasta 1 luokkaan 2, pienentää homeindeksien maksimiarvot alle 1:n, 
mutta tässä tapauksessa materiaaleihin on lisättävä homeen kasvua hillitseviä aineita. 
Kutterinlastun homeindeksit ovat vanerilla varustetuilla rakenteilla korkeammat kuin muilla 
eristemateriaaleilla. Tämä johtuu kutterinlastun korkeasta kosteuskapasiteetistä. Lisäksi 
tuulensuojalevyn vesihöyrynvastus estää rakennetta kuivamasta ja tuulensuojan lämpövastus on 
tilanteeseen nähden liian pieni. Suuren kosteuskapasiteetin seurauksena rakenteeseen varastoituu 
liikaa kosteutta. Tämä kosteus ei ehdi kuivamisjaksolla kuivaa rakenteesta tuulensuojalevyn 
vesihöyrynvastuksen takia. Verrattuna kutterinlastun ja purun yhdistelmäeristeeseen, ero johtuu 
sekoituksen suuremmasta lämmönjohtavuudesta, joka nostaa eristetilan ulkopinnan lämpötilaa ja 
näin ollen suhteelisen kosteuden arvot laskevat. Kutterinlastu ja sekoite-eristeiden veden 
kapillaariset ja vesihöyryn diffuusit ominaisuudet eroavat myös toisistaan, jolla on myös 
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vaikutusta, mutta vaikutus ei ole niin suuri kuin lämmönjohtavuuden erovaisuuksien aiheuttamat 
vaikutukset homeindeksin maksimiarvoihin. 

 
Kuva 7.7. 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun puuverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan materiaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 2D:nä. 
 
Laskelmissa käytetty kutterinlastun lämmönjohtavuuden arvo 0.042 W/mK on optimistinen arvio, 
jolla on haettu laskentoihin lisävarmuutta. Todellisuudessa käytännon seinäeristyksissä 
kutterinlastun tiheys kasvaa varsinkin seinän alaosissa ja näin ollen myös lämmönjohtavuus 
kasvaa. Kuvasta 7.8 nähdään, kuinka lämmönjohtavuus vaikuttaa kutterinlastun lämpö- ja 
kosteustekniseen toimintaan. Todellisissa rakenteissa homeindeksien tasot todennäköisesti 
laskevat alle yhden diffuusioavoimilla rakenteilla, joihin on asennettu vaneri sisäpintaan. 
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Kuva 7.8. 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä varustetun purutuotteella eristetyn ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimi arvot eri sisäpinnan materiaaleilla, puukuitutuulensuojalevyn ollessa HHL1, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 2D:nä. 
Kuvassa 7.9 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä varustetun puuverhotun rakenteen sisäpinnan 
sd-arvon mukaan tehdyistä vertailulaskennoista voidaan myös havaita, että puukuitulevyn 
paksuuden kasvattaminen parantaa rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Samoin kuin sisäpinnan 
diffuusiovastuksen kasvattaminenkin. Vahvasti hygroskooppisten materiaalien homeindeksien 
arvot ovat pienemmät matalammilla diffuusiovastuksen arvoilla kuin vähän hygroskooppisten 
materiaalien, mutta ero tasoittuu, kun diffuusiovastusta kasvatetaan. Pienellä diffuusiovastuksen 
arvolla ero johtuu vahvasti hygroskooppisten materiaalien kyvystä sitoa kosteutta ja 
diffuusiovastuksen kasvaessa ero kaventuu, sillä sisäilmasta kosteuden siirtyminen vähenee. 
Eri diffuusiovastustuksilla tehtyjä laskelmia ei voi suoraan verrata vanerilla varustettuihin 
rakenteisiin, sillä sisäpinnan vanerin vesihöyryn läpäisevyyden ominaisuudet riippuvat 
suhteellisesta kosteudesta ja vaneri on myös vahvasti hygroskooppinen materiaali ja tämä 
vaikuttaa myös homeindeksien arvoihin. Diffuusiovastus vertailussa ainoastaan sisäpinnan 
kalvon diffuusiovastusta on kasvatettu ja diffuusiovastuksen arvo on vakio kaikilla suhteellisen 
kosteuden arvoilla. Laskentatarkasteluissa ei myöskään ole otettu huomioon kosteuden 
kapillaarista siirtymistä. 
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Kuva 7.9. 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun puuverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan suhteellisen vesihöyrynvastuksen arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 1D:nä. 
Taulukossa 7.1 on esitetty eri paksuuksilla puukuitutuulensuojalevyllä varustettujen rakenteiden 
suhteellisen diffuusiovastuksen alaraja-arvot silloin, kun maksimihomeindeksi on alle 1:n. Raja-
arvot on arvioitu Exelin työkalulla, jolla pystytään muodostamaan potenssifunktio laskettujen 
pisteiden avulla. Saadut tulokset ovat suuntaa antavia. sd-arvo tarkastelut ovat tehty 1D-
laskentana. 
Taulukko 7.1. Purutuotteilla eristetyn puuverhotun seinärakenteen sisäpinnan diffuusiovastuksen minimiarvot homehtumisherkkyys 1 luokassa eri puukuitutuulensuojalevyn paksuuksilla silloin, kun homeindeksin maksimiarvo on pienempi kuin 1. Laskentatarkastelut tehty Jokioisten 2100 ilmastossa, 1D-tarkaskasteluina. 

 Puukuitutuulensuojalevyn paksuus 
Sisäpinnan suhteellinen vesihöyrynvastus (sd-luku[m]), jolla homeindeksin maksimiarvo ei noussut yli yhden 

25 mm 50 mm 75 mm 

Kutterinlastu (HHL1) sd> 8.0 m sd >2.0 m sd >1.2 m 
Sahanpuru + kutterinlastu (HHL1) sd >4.1 m sd >1.3 m sd >0.8 m 

 
Mineraalivillatuulensuoja osoittautui toimivaksi valinnaksi rakenteiden tuulensuojaksi (kuva 
7.10). Mineraalivillan pienestä lämmönjohtavuudesta on hyötyä siinä, että pienellä 
rakennepaksuudella saadaan tilanteeseen sopiva lämmönläpäisykerroin. Tämän avulla rakenteen 
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lämmöneristeen ulko-osat pysyvät tarpeeksi lämpiminä keväällä ja syksyllä, kun rakenteessa 
tarvitaan kosteusvarmuutta muuttuvia olosuhteita vastaan. Lisäksi mineraalivillan pienestä 
vesihöyrynvastuksesta on hyötyä rakenteiden kuivumisen kannalta, sillä vahvasti 
hygroskooppiset materiaalit varastoivat sisä- ja ulkoilmasta kosteutta. Lisäksi rakenteisiin on 
voinut jäädä rakennusaikaista kosteutta. Näiden kosteusrasitusten aikaan saaman varastoituneen 
kosteuden pitää päästä kuivamaan aikoina, jolloin ulkoilman suhteellinen kosteus on pienempi 
kuin eristetilan suhteellinen kosteus. Tärkeää kuivamisen kannalta on myös, että rakenteessa on 
toimiva tuuletusväli. Edellä olevasta ilmiöstä on kerrottu lisää analyysiosiossa.  
25 mm:n mineraalivillatuulensuojalevyn paksuuksilla päästiin alle 1:n homeindeksin arvoihin 
kaikilla rakenneyhdistelmillä. 50 mm:n tuulensuojan paksuuksilla homeindeksit ovat jo hyvin 
pieniä jokaisella rakenneyhdistelmällä, joten rakenteilla on jo kosteusvarmuutta, jos rakenteisiin 
pääsee ylimääräistä kosteutta esimerkiksi konvektion avulla. Tässä työssä ei käsitellä 
konvektiotapauksia. 

  
Kuva 7.10. 25 mm:n ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) varustettujen kutterinlastulla (HHL1) (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristettyjen puuverhottujen rakenteiden homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan materiaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu mineraalivillatuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 2D:nä  
Kuvissa 7.11, 7.12 ja 7.13 on esitetty kutterinlastu ja vertailurakenteet muuttuvan sisäpinnan 
diffuusiovastuksen avulla. Näistä kuvista voidaan havaita, että mineraalivillan matala lämmön 
johtavuus parantaa kaikkien mallinnettujen rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Erityisesti 
korkean kosteuskapasiteetin omaavat kutterinlastu ja sahanpuru hyötyvät mineraalivilla 
tuulensuojasta. Lisäksi vertailurakenteet hyötyvät mineraalivilla tuulensuojan korkeasta HHL 
luokasta, jonka ansiosta niiden homeindeksit ovat myös hyvin matalat. Kuvista voidaan myös 
nähdä, sisäpinnan diffuusiovastuksen kasvattaminen ei juurikaan pienennä homeindeksiä 
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kutterinlastulla ja sahapurulla, mikä on seurausta korkeasta kosteuskapasiteetista. Kuvan 7.11 
tulokset on esitetty niin, että mineraalivillatuulensuoja kuuluu homehtumisherkkyysluokkaan 1:n, 
samaan luokkaan mihin kutterinlastu ja sahanpuru. Mineraalivillatuulensuojan oikea 
homehtumisherkkyysluokka on 3. Edellä mainitusta syystä mineraalivillalla (HHL3) ja 
sellueristeellä (HHL4) eristettyjen rakenteiden homeindeksit ovat todellisuutta korkeammat 
kuvassa 7.11, mutta tällä esitystavalla saadaan näytettyä vahvasti hygroskooppisen materiaalin 
kosteuskapasiteetin vaikutus vähemmän hygroskooppiseen verrattuna. Kuvissa 7.12 ja 7.13 on 
esitetty vertailurakenteet oikeissa homehtumisherkkyysluokissa.  
 

  
Kuva 7.11. 25 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL1) varustetun puuverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan suhteellisen diffuusiovastuksen arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu mineraalivillatuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 1D:nä. 
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Kuva 7.12. 25 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) varustetun puuverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan suhteellisen diffuusiovastuksen arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu mineraalivillatuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 1D:nä. 

  
Kuva 7.13. 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) varustetun puuverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan suhteellisen diffuusiovastuksen arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu mineraalivillatuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut tehty 1D:nä. 
Laskentatarkasteluissa selvisi, että mineraalivillatuulensuoja toimi kutterinlastulla eristetyssä 
puuverhotussa seinässä kosteusteknisesti parhaiten ja sillä saatiin vuoden Jokioisten 2100 
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ilmasto-olosuhteissa toimivia diffuusioavoimia ratkaisuja puurakenteille.  Toimivaa ratkaisua 
etsin myös puukuitutuulensuojalevyllä varustettuun rakenteeseen. Sisäpinnan suhteellista 
diffuusiovastusta kasvattamalla ja puukuitulevyn paksuutta lisäämällä päästiin myös toimiviin 
diffuusioavoimiin ratkaisuihin purutuotteilla eristettyihin puuverhottuihin seiniin.  
Puuverhotut rakenteet toimivat kosteusteknisesti hyvin, kun sisäpinnassa on höyrysulku 
riippumatta siitä, onko tuulensuojan materiaali puukuitua tai mineraalivillaa. 

7.2.1 Rakenteiden lämpötila- ja kosteusolosuhteiden tarkastelut  
Kuvassa 7.14 on verrattu luvussa 7.2 olleita puukuitutuulensuojilla varustettuja rakenteita 
mineraalivillalla varustettuihin rakenteisiin eri sisäpinnan materiaaleilla. Rakenteet on eristetty 
kutterinlastulla, jonka lämmönjohtavuus on 0.042 W/(mK) ja homehtumisherkkyysluokka on 1. 
Kuvasta 7.14 voidaan nähdä mineraalivillatuulensuojalla varustettujen rakenteiden merkittävästi 
pienemmät homeindeksien arvot verrattuna puukuitutuulensuojalevyllä varustettuihin 
rakenteisiin.  
Seuraavana analysoin tätä asiaa tarkemmin. Tarkempaan jatkotarkasteluun valitsin 50 mm:n 
puukuitu- ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojilla varustetut rakenteet, joissa on ilmansulku X5 
sisäpinnassa.  

 
Kuva 7.14. Eri tuulensuojalevyillä varustettujen kutterinlastulla (HHL1) (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eritettyjen puuverhottujen ulkoseinärakenteiden homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan materiaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Olosuhdetiedot poimittu mineraalivillatuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.  
Kuvissa 7.15 ja 7.16 on esitetty yhden vuoden aikajakson pituudelta lämpötilan ja suhteellisen 
kosteuden arvot 50 mm:n tuulensuojalevyn sisäpinnasta laskentapisteestä D. Kuvassa 7.17 on 
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esitetty otanta aikavälin 1.4.–16.5. lämpötilan arvoista, jotta voidaan tarkemmin nähdä tuon 
aikajakson lämpötilan kehitys. 
Kuvasta 7.15 voidaan havaita, että mineraalivillatuulensuojan sisäpinnan lämpötila on korkeampi 
kuin puukuitutuulensuojalevyn läpi vuoden, lukuun ottamatta joitain kesän hetkiä. Suurimmat 
erot lämpötiloissa ovat talviaikaan, jolloin mineraalivilla suuremmasta lämmönvastuksesta on 
hyötyä.  

  
Kuva 7.15. 50 mm:n puukuitu- ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojilla varustettujen kutterinlastulla (HHL1) (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eritettyjen puuverhottujen ulkoseinärakenteiden tuulensuojalevyn sisäpinnan lämpötilan arvot yhden vuoden ajalta, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Sisäpinnassa X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä. 
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Kuva 7.16. 50 mm:n puukuitu- ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojilla varustettujen kutterinlastulla (HHL1) (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eritettyjen puuverhottujen ulkoseinärakenteiden tuulensuojalevyn sisäpinnan (piste D) suhteellisen kosteuden arvot yhden vuoden ajalta, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Sisäpinnassa X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä. 

 
Kuva 7.17. 50 mm:n puukuitu- ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojilla varustettujen kutterinlastulla (HHL1) (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eritettyjen puuverhottujen ulkoseinärakenteiden tuulensuojalevyn sisäpinnan (piste D) lämpötilan arvot aikaväliltä 1.4.-16.5., Jokioisten 2100 vuoden säässä. Sisäpinnassa X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä. 
Mineraalivillatuulensuojalla varustetun rakenteen suhteellisen kosteuden arvot ovat suurimman 
osaa vuotta huomattavasti pienemmät kuin puukuitutuulensuojalevyllä varustetun rakenteen. 
Mineraalivillatuleensuojalla verhotun rakenteen RH:n arvot vaihtelevat lyhyellä aikavälillä 
enemmän, mutta ovat pienemmät kuin puukuitutuulensuojalevyllä eristetyn. Vaihtelun 
eroavaisuus johtuu puukuitutuulensuojalevyn suuremmasta kosteuskapasiteetista, joka tasaa 
kosteuden vaihtelua ja puukuitutuulensuojalevyn diffuusiovastuksesta, joka estää rakennetta 
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kuivumasta, mikä nähdään pidemmällä aikavälillä suhteellisen kosteuden kuvaajan loivina 
liikkeinä. Eroa suhteellisen kosteuden arvoissa on erityisesti joulukuun ja kesäkuun 15:nnen 
välisenä aikana (kuva 7.16). Erot johtuvat mineraalivillatuulensuojan sisäpinnan korkeammasta 
lämpötilasta ja pienemmästä diffuusiovastuskertoimesta, joka auttaa rakennetta kuivumaan heti, 
kun lämpötila nousee. Tämä voidaan nähdä kuvista 7.15, 7.16, 7.17 aikaväliltä 1.4.–16.5. Siinä 
lämpötila lähtee talven jälkeen nousemaan ja mineraalivillatuulensuojatun rakenteen suhteellisen 
kosteuden arvo pienevät paljon nopeammin kuin puukuitutuulen suojalla varustetun rakenteen. 
Nopeampi lämpötilan nousu mineraalivillatuulensuojan sisäpinnassa voidaan nähdä myös 
kuvasta 7.17, jossa nähdään päivittäinen lämpötilan vaihtelu. 

7.3 Tiiliverhottujen puurunkoisten ulkoseinärakenteiden tulokset 
7.3.1 Rakenteiden homehtumisriski tarkastelut Vantaan 2007 ilmastossa 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla varustetut kutterinlastulla 

eristetyt rakenteet toimivat vielä HHL1 luokassa hyvin. Ilmastonmuutoksen vaikutus nähdään 
tulevaisuuden 2050 ja 2100 ilmasto-olosuhteiden kohdalla. Näiden vuosien viistosaderasitus on 
hyvin rasittava tiiliverhotuille rakenteille. (kuva 7.18) Laskentatarkastelujen tulokset esitetään 
pääosin Vantaan 2100 ilmasto-olosuhteissa, sillä on havaittu, että ilmastonmuutos etenee 
ennakoitua nopeammin ja laskentatarkasteluihin saadaan varmuutta tällä tavoin. 
 

 
Kuva 7.18. Eri puukuitutuulensuojilla varustetun tiiliverhotun kutterinlastulla eristetyn seinärakenteen maksimi homeindeksien arvot eri ilmasto-olosuhteissa. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.2. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.  
Kutterinlastun ja purun yhdistelmällä päästiin alle yhden homeindeksin arvoja käytettäessä 100 
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mm:n mineraalivillatuulensuojaa. Vaihtoehtoisena ratkaisuna homesuoja-aineille on esimerkiksi 
”sadetakkiratkaisu”, jossa tiiliverhouksen taakse asennetaan pelti, jolla estetään kosteuden 
siirtyminen ulkoilmasta rakenteen sisäosiin. Tästä ratkaisusta ei ole tehty laskentatarkasteluja, 
mutta voitaneen olettaa, että ideaalisen rakenteen tulokset olisivat suuruusluokaltaan 
puuverhottujen rakenteiden kaltaisia, koska diffuusiovirta tiilestä rakenteeseen katkaistaan. 
Sisäpinnan diffuusiovastuksen kasvattamisen vaikutukset jäivät vähäisiksi tiiliverhotuiden 
ulkoseinien tapauksissa kutterinlastulla ja sahanpurulla, sekä vertailurakenteilla. (kuva 7.19) 
Sisäilmasta virtaa kosteutta eristetilaan, mutta ulkoilman kosteus lisättynä viistosaderasitukseen 
on niin suurta, että sisäilmasta rakenteeseen siirtyvällä kosteudella ei ole tähän verrattuna enää 
suurta vaikutusta.  

  
Kuva 7.19. 100 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun tiiliverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan suhteellisen diffuusiovastuksen arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.2. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut on tehty 1D:nä. 
 
Tuulensuojalevyn paksuuden kasvattamisella saatiin parannettua rakenteiden kosteusteknistä 
toimintaa, erityisesti mineraalivillatuulensuojan tapauksessa. Kutterinlastun ja sahanpurun 
sekoituksella päästiin alle 1:n homeindeksin arvoihin jo sekoite-eristeen ollessa 
homehtumisherkkyysluokassa 1 silloin, kun tuulensuojana on 100 mm:n 
mineraalivillatuulensuoja. (kuva 7.20) Jos homehtumisherkkyysluokkaa kasvatetaan 2:seen, 
purutuotteilla eristetyt rakenteet toimivat jo kosteusteknisesti hyvin, mutta kutterinlastun 
tapauksessa täytyy myös kaikkien eristetilaan liittyvien rakenteiden olla samaa 
homehtumisherkkyysluokkaa 2. (kuva 7.21) Esimerkiksi höylätty kuusi sopii runkorakenteen 
osaksi, jolloin rakenteesta tulee kosteusteknisesti toimiva. 
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Kuva 7.20. 100 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) varustetun tiiliverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan suhteellisen diffuusiovastuksen arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.2. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut on tehty 1D:nä. 
 

  
Kuva 7.21. 100 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) varustetun tiiliverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan suhteellisen diffuusiovastuksen arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.2. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut on tehty 1D:nä. 
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Puukuitutuulensuojalevyn tapauksessa edes 100 mm:n levyn paksuus ei riitä tekemään rakenteen 
eristetilan olosuhteita sellaisiksi, että purutuotteiden yhdistelmät toimisivat kosteusturvallisesti, 
jos niiden homehtumisherkkyysluokka on 2. Homehtumisherkkyysluokassa 3 rakenne toimii, 
mutta tällöin kaikki eristetilaan liittyvät materiaalin täytyy käsitellä homeen estoaineilla. 
Homehtumisherkkyysluokassa 3 rakenteet toimivat diffuusioavoimilla sisäpinnan materiaaleilla, 
mineraalivillalla eristettyä rakennetta lukuun ottamatta myös 50 mm:n tuulensuojalevyn kanssa 
(kuva 7.21).  

  
Kuva 7.21. 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL3) varustetun tiiliverhotun ulkoseinärakenteen homeindeksien maksimiarvot eri sisäpinnan ja lämmöneristemateriaaleilla (kaikki lämmöneristysmateriaalit kuuluvat vähintään homehtumisherkkyysluokkaan 3), Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 14. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä D. Laskentatarkastelut on tehty 1D:nä.  
Tiiliverhotut rakenteet, eivät toimineet kosteusteknisesti hyvin, jos kutterinlastun 
homehtumisherkkyysluokka oli 1. Ainostaan sahanpurun ja kutterinlastun sekoite toimi 100 
mm:n mineraalivillatuulensuojalla varustettuna. Tällöinkin päästiin vain hieman alle 1 
homeindeksin arvoja, eikä laskuissa huomioitu konvektion vaikutuksia, joten rakenteessa on 
ilmeisiä mikrobien kasvuun liittyviä riskitekijöitä. Kutterinlastun homehtumisherkkyysluokkaa 
kasvattamalla päästiin jo toimiviin rakenteisiin, mutta tähän tarvittaisiin jo sellueristeessäkin 
käytettyjä homeen suoja-aineita.  Lisäksi puurakenteidenkin pitäisi kuulua korkeampaan 
homehtumisherkkyysluokkaan, esimerkiksi höylätty kuusi kuuluu homehtumisherkkyysluokkaan 
2. 
Tiilirakenteiden kohdalla laskettu viistosaderasitus on laskettu 8 m:ä korkealle seinälle, joka 
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sijaitsee vesistön rannalla niin, että viistosateen estäviä esteitä ei ole lähellä, joten laskenta on 
hyvin kriittinen. Valinta tehtiin, sillä yleisellä tasolla ei voida tietää minne rakennukset Suomessa 
rakennetaan, joten kriittisin valinta antaa kosteusturvallisimman ratkaisun. Tiiliverhotulla seinällä 
saadaan kosteusteknisesti toimivia ratkaisuja myös Vantaan 2100 ilmastossa, jos rakennuspaikan 
viistosade rasitus ei ole suuri. Tällöin suunnittelijalla pitää olla tarkat tiedot rakennuksen 
ympärillä olevasta mikroilmastosta, jos pääty valitsemaan viistosaderasitukselle vähemmän 
kriittisiä arvoja.  

7.3.2 Rakenteiden lämpötila- ja kosteusolosuhteiden tarkastelut  
Seuraavana analysoin tiiliverhottuja puurakenteisia ulkoseinärakenteita tarkemmin. Tarkempaan 
jatkotarkasteluun valitsin 100 mm:n puukuitu- ja 100 mm:n mineraalivillatuulensuojilla 
varustetut rakenteet, joissa on höyrysulkusisäpinnassa. Mineraalivillatuulensuojalla varustetun 
rakenteen maksimihomeindeksin arvo oli 0.812 ja puukuitutuulensuojalevyllä varustetun 
rakenteen maksimihomeindeksin arvo oli 3.192. 
Kuvissa 7.23 ja 7.24 on esitetty yhden vuoden aikajakson pituudelta lämpötilan ja suhteellisen 
kosteuden arvot 50 mm:n tuulensuojalevyn sisäpinnasta laskentapisteestä D.  
Kuvasta 7.23 voidaan havaita, että mineraalivillatuulensuojan sisäpinnan lämpötila on korkeampi 
kuin puukuitutuulensuojalevyn läpi vuoden, lukuun ottamatta joitain kesän hetkiä. Suurimmat 
erot lämpötiloissa ovat talviaikaan, jolloin mineraalivillatuulensuojan suuremmasta 
lämmönvastuksesta on hyötyä.  
Kuvassa 7.24 nähdään, että mineraalivillalla varustetun rakenteen suhteellisen kosteuden arvot 
ovat pienemmät läpi vuoden kuin puukuitutuulensuolla varustetun rakenteen muutamaa pientä 
poikkeusta lukuun ottamatta. Syynä tähän on mineraalivillatuulensuojan sisäpinnan korkeampi 
lämpötila talviaikana ja mineraalivillatuulensuojan pienempi diffuusiovastuskerroin, jonka 
ansiosta rakenne kuivaa hyvin kesäkuun aikana. Tämä voidaan nähdä kuvan 7.25 punaisen käyrän 
laskemisena jyrkästi tänä aikana.  
Puukuitutuulensuojalevyllä varustetun rakenteen (kuva 7.25, (sin.)) kuvaajan tasainen vaihtelu, 
johtuu puukuitutuulensuojalevyn korkeasta kosteuskapasiteetista ja tilanteeseen liian suuresta 
diffuusiovastuskertoimesta, joka estää rakennetta kuivumasta. Verrattuna 
mineraalivillatuulensuojaan suhteellisen kosteuden arvot vaihtelevat hyvin hitaasti ja loppukesän 
viistosateiden vaikutus nostaa viiveellä suhteellisen kosteuden arvoja, mineraalivillatuulen 
suojalla viistosateiden kosteus siirtyy nopeasti eristetilan rakenteisiin. 
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Kuva 7.23. 100 mm:n puukuitu- ja 100 mm:n mineraalivillatuulensuojilla varustettujen kutterinlastun ja sahanpurun yhdistelmäeristeellä (HHL1) (lämmönjohtavuus 0.052 W/(mK)) eritettyjen tiiliverhottujen ulkoseinärakenteiden tuulensuojalevyn sisäpinnan lämpötilan arvot yhden vuoden ajalta, Vantaan 2100 vuoden säässä. Sisäpinnassa höyrynsulkumuovi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.2. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä 
 

 
Kuva 7.24. 100 mm:n puukuitu- ja 100 mm:n mineraalivillatuulensuojilla varustettujen kutterinlastun ja sahanpurun yhdistelmäeristeellä (HHL1) (lämmönjohtavuus 0.052 W/(mK)) eritettyjen puuverhottujen ulkoseinärakenteiden tuulensuojalevyn sisäpinnan (piste D) suhteellisen kosteuden arvot yhden vuoden ajalta, Vantaan 2100 vuoden säässä. Sisäpinnassa on höyrynsulkumuovi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 7.2. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä. 
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8 YLÄPOHJARAKENTEIDEN LASKENTAMALLIT JA -TULOKSET 
Yläpohjarakenteiden tuloksissa käydään läpi harjakattorakennetyypin (kuva 8.1) ja vinon 
lappeensuuntaisesti eristetyn (kuva 8.2) rakennetyypin laskentatarkastelujen tulokset. Laskennat 
on tehty eri lämmöneristemateriaaleilla. Eristemateriaaleina on käytetty kutterinlastua, 
kutterinlastun ja sahanpurun yhdistelmää, sellueristettä ja mineraalivillaa. Laskennoissa on tehty 
myös valintaa tuulensuojan paksuuden ja materiaalin suhteen. Lisäksi sisäpinnan materiaalit 
vaihtelevat. Ilmanvaihtuvuus yläpohjiin on laskennoissa määritetty vakioarvoilla. Tarkemmat 
kuvaukset materiaaleista on esitetty rakennetyypeistä.  
Tulostarkastelujen jälkeen rakennetyyppien ominaisia rakennusfysikaalisia ilmiöitä on analysoitu 
erillisessä kappaleessa. 
Tuulettuvan ilmatilan pintojen ja tuuletusvälin pintojen välinen pitkäaaltoinen säteily otettiin 
huomioon laskentatarkasteluissa. Pitkäaaltoisen säteilyn huomioon ottamisella oli homeindeksiä 
nostava vaikutus.   
Sääaineistona käytettiin Jokioisten säätä, sillä tässä työssä katon pintarakenteet mallinnetaan 
vesitiiviinä rakenteena, joten yläpohjan olosuhteen riippuvat ulkoilman suhteellisen kosteuden 
arvoista, eikä viistosaderasitusta oteta huomioon. Ilmansuuntana käytetään pohjoista, johon 
kohdistuu vähiten auringon lämpösäteilyä vuorokaudessa. Kattorakenteet mallinnettiin 
tasakattorakenteina. Tästä seuraa homeen kasvulle suotuisammat olosuhteet.  
Tulokset on esitetty pääosin Jokioinen 2100 vuoden ilmastossa, sillä vuoden 2015 Jokioisten 
ilmasto-olosuhteet ovat joiltain osin verrattavissa vuoden Jokioisten 2050 ilmasto-olosuhteisiin. 
Tällä tavoin saadaan varmuutta laskentatarkasteluihin. 

8.1 Yläpohjarakenteiden rakennetyypit ja laskentamallit 
Kuvissa 8.1 ja 8.2 on esitetty vinojen yläpohjarakenteiden ja harjakattoisen tuuletustilallisen 
yläpohjarakenteiden rakennetyypit ja materiaalit, joita olen käyttänyt tässä työssä. Materiaalin 
kohdalla oleva kirjainyhdistelmä kertoo, mikä TTY:n materiaalikokeissa testatuista tuotteista on 
kyseessä.  Mukana laskennoissa on myös Delphinin materiaalikirjastosta poimittuja materiaaleja 
ja itse muokkaamiani, näistä myös maininta rakennetyypeissä. 
Laskennat on toteutettu 2D-laskentatarkasteluina. U-arvoista, lämmöneristemateriaaleista, 
sisäpinnan materiaaleista ja materiaalien homehtumisherkkyysluokan arvoista on maininnat 
tuloskuvaajissa ja niiden selitteissä.  
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8.1.1 Vino puurunkoinen yläpohja  

Kuvan 8.1 kohtien 1–3 materiaalit pysyvät vakiona kaikissa laskentatarkasteluissa. Kohdassa 4 
on lueteltu kaikki tuulensuojamateriaalit ja paksuudet, joilla olen tehnyt laskelmia. Kohdassa 5 
on esitetty kaikki laskelmissa käytetyt lämmöneristysmateriaalit. Purutuotteilla eristevaipan 
paksuutena olen käytetty 600 mm ja runkorakenteena 600x75 kertopuupalkki k900 jaolla. 
Kertopuun materiaaliominaisuuksina olen käyttänyt puun (C13) ominaisuuksia. 
Vertailurakenteilla eristevaipan paksuutena olen käyttänyt 450 mm ja runkorakenteena 450x51 
kertopuupalkkia k900 jaolla. Kohdassa 6 on esitetty kaikki sisäpinnan höyryn- ja ilmansulku 
materiaalit, jotka ovat laskennoissa mukana.  
Kuvassa 8.1 (oik.) on myös kuva Delphin laskentamallista ja pisteestä A1 ja A2, joista 
olosuhdetiedot on poimittu. Laskentamalli on 450 mm leveä (puolet palkkivälistä), sillä tapaa on 
saatu hyödynnettyä rakennetyypin symmetriaa ja laskenta-aika lyhenee. Laskentatarkasteluja tein 
myös runkopalkin tuulensuojalevyn vastaisesta puolesta ja ilman-/höyrynsulun vastaisesta 
puoleisesta, mutta korkeimmat maksimihomeindeksien maksimiarvot muodostuivat 
tuulensuojalevyn sisäpintaan palkkivälin keskelle, pisteeseen A1. 

  
7. Bitumikate 10 mm (Delphin) 
8. Aluslaudoitus 32 mm C13 
9. Ilmaväli 100 mm (itse tehty) 
10. Tuulensuoja: (12, 25, 50)[mm] A2 Puukuitutuulensuojalevy ja (25)[mm] A4 mineraalivillatuulensuoja 
11. Lämmöneriste: 600 mm (D7 kutterinlastu, D67sahanpuru+kutterinlastu) kertopuu 75x600 k900, 450 mm (D1 mineraalivilla, D4a sellueriste) kertopuu 51x450 k900 
12. XReno ilmansulkupaperi sd = 0.05 m, X5 ilmansulkupaperi, sd = 0.7 m, hygrokalvo, C11 höyrynsulkumuovi sd = 89.0 m 

Kuva 8.1. Vinon tuulettuvan yläpohjarakenteen rakennetyyppi ja laskentapisteet 
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8.1.2 Tuuletettu puurunkoinen yläpohja  

Kuvan 8.2 kohtien 1–2 materiaalit pysyvät vakiona kaikissa laskentatarkasteluissa. Kohdassa 3 
on lueteltu kaikki tuuletustilan yläosan lämmöneristeet ja paksuudet, joilla olen tehnyt laskelmia. 
Laskelmat on myös tehty diffuusioavoimella aluskatteella.   Kohdassa 5 on esitetty kaikki 
laskelmissa käytetyt lämmöneristysmateriaalit. Purutuotteilla eristevaipan paksuutena on 600 mm 
ja vertailurakenteilla eristevaipan paksuutena on 450 mm, Runkorakenteena kaikissa 
rakennetyypeissä on kattoristikko k900 jaolla. Kohdassa 6 on esitetty kaikki sisäpinnan höyry- ja 
ilmansulkumateriaalit, jotka ovat laskennoissa mukana. Kohdassa 7 on 18 mm:n vaneri, joka on 
mukana kaikissa rakenneyhdistelmissä. 
Kuvassa 8.2 (oik.) on myös kuva Delphin-laskentamallista ja pisteistä A1, A2, A3 ja B2, joista 
olosuhdetiedot on poimittu. Laskentamalli on 450 mm leveä (puolet palkkivälistä), sillä tapaa on 
saatu hyödynnettyä rakennetyypin symmetriaa ja laskenta-aika lyhenee. Olosuhdetietoja 
poimittiin myös lämmöneristetilan sisäpinnan läheisyydestä ja kattoristikon alapaarteesta, mutta 
näissä pisteissä homeindeksien maksimiarvot olivat lähellä 0 kaikissa laskentatapauksissa.  
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1. Peltikate (Delphin) 
2. Ilmaväli 50 mm (Delphin) 
3. Lämmöneriste: (12, 25, 50)[mm] A2 Puukuitulämmöneriste, (25)[mm] A4 mineraalivilla, Vapour Retarder (open) (Delphin) 
4. Tuuletettu ilmatila 1000 mm (Oma) 
5. Lämmöneriste: 600 mm (D7 kutterinlastu, D67 sahanpuru + kutterinlastu) kattoristikko (C13) k900, 450 mm (D1 mineraalivilla, D4a sellueriste) kattoristikko (C13)  k900 
6. XReno ilmansulkupaperi sd = 0.05 m, X5 ilmansulkupaperi, sd = 0.7 m, hygrokalvo, C11 höyrynsulkumuovi sd  = 89.0 m 
7. Vaneri A11 

Kuva 8.2. Tuuletustilallisen harjakattoisen yläpohjarakenteen rakennetyyppi ja laskentapisteet 
8.2 Vinon puurunkoisen yläpohjan tulokset  
8.2.1 Rakenteiden homehtumisriskitarkastelut  

Suurimmat homeindeksien arvot muodostuivat vinoissa yläpohjarakenteissa eristealueen 
keskikohtaan tuulensuojalevyn sisäpintaan (piste A1). Ilmansulku Xrenolla varustetuilla 
rakenteilla suurimmat homeindeksit muodostuivat Xrenon eristetilan puoleiseen pintaan (piste 
A3). Laskentapisteet on merkitty kuvaan 8.1. Laskennat on toteutettu 2D laskelmina. 
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Tämän tyyppiset rakenteet tehdään yleensä kotelopuhallustekniikalla, jolloin rakenteen 
alapuolelta pitää olla mahdollisuus tarkistaa, että eristetila täyttyy kokonaan, joten 
höyrynsulkumuovi ja hygrokalvo ovat todennäköisimpiä sisäpinnan höyry- ja ilmansulkuja, mutta 
purutuotteiden laskennat on tehty myös ilmansulkupapereilla X5 ja Xreno. 
Vinoissa tuulettuvissa yläpohjarakenteissa sisäpinnan materiaaleina kaikilla 
lämmöneristemateriaaleilla käytettiin hygrokalvoa ja höyrynsulkumuovia, lisäksi purutuotteiden 
tehtiin tarkasteluja myös Xreno ja X5 ilmansulkupapereilla. Tuulensuojalevynä laskelmissa 
käytettiin puukuitutuulensuojalevyä kaikilla rakenteilla ja purutuotteilla lisäksi 
mineraalivillatuulensuojaa. 
Vinojen yläpohjarakenteiden ilmanvaihtuvuuden arvoille en löytänyt tutkimustuloksia, mutta 
ilmanvaihtuvuutta voi karkeasti arvioida ilmanvaihtomäärien avuilla. Ilmanvaihtokerroin  
((n) 1/h) kuvaa sitä, että kuinka paljon tuuletetun tilan ilmasta vaihtuu yhdentunnin aikana. 
Ilmanvaihtokertoimen voi muuttaa ilmanvaihtomääräksi (m3/(m2h)) yhtälöllä  
𝑛 ∗ 𝑑(𝑑 𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑢𝑙𝑒𝑡𝑢𝑠𝑣ä𝑙𝑖𝑛𝑘𝑜𝑟𝑘𝑒𝑢𝑠),  millä voidaan kuvata tuuletusilman määrää (m3) yläpohjan 
1 m2:n pinta-alaa kohden tuuletustilan korkeuden pysyessä vakiona. Tämän yhtälön avulla 
voidaan karkeasti verrata yläpohjarakenteiden tuuletustilan ilmanvaihtuvuuden arvoja.  
100 mm:n tuuletusvälillä varustettujen vinojen yläpohjarakenteiden pienimmät 
maksimihomeindeksien arvot muodostuivat noin 5 1/h ilmanvaihtuvuuden arvon arvolla (kuvat 
8.3, 8.4 ja 8.5). Jos tämän ilmanvaihtuvuuden luvun muuttaa ilmanvaihtomääräksi ja vertaa tätä 
harjakattoisen 1000 mm:n tuuletustilalla varustetun yläpohjan vastaavaan ilmanvaihtomäärän 
arvolla saatavaan homeindeksiin, havaitaan myös 1000 mm:ä korkean tuuletustilallisen 
yläpohjarakenteen saavan pienimmät maksimihomeindeksin arvot samalla ilmanvaihdon 
määrällä (Vinha, et al., 2013). Sama asian oli huomannut myös Hannanoora Junttila 
diplomityössään ”Pientalojen puurakenteisten tuulettuvien yläpohjien lämpö- ja kosteustekninen 
toiminta”, jossa oli vertailtu eri yläpohjarakenteiden ilmanvaihtuvuuden merkitystä 
maksimihomeindeksiin (Junttila, 2014). 
Laskentatarkastelujen ilmanvaihtuvuutena puukuitutuulensuojilla varustetuilla rakenteilla 
käytettiin vakioarvoja väliltä 0.2–35 1/h. Mineraalivillatuulensuojalla varustettuja rakenteita 
testattiin laskelmissa 0.2–200 1/h tuuletusvälin ilmanvaihtuvuuksilla. 
Puukuitutuulensuojalevyllisten rakenteiden laskentatarkasteluissa rakenteiden alkukosteuksina 
käytin 70 %:n, 75 %:n ja 80 %:n RH:n arvoja. 75 %:n RH:n alkukosteuden arvolla viiden vuoden 
laskentasimulaatioissa laskentapisteiden homeindeksien arvot pysyivät samana eri vuosien 
aikana, joten tällä arvolla tein käyttötilan laskentatarkastelut, joissa alkulämpötila oli 20 °C.   
Vuoden 2004 Jokioisten ilmastossa homeindeksien maksimiarvot kutterinlastueristeellä ovat 
lähellä arvoa 0, kun käytettiin 25 mm paksua mineraalivillatuulensuojaa. Pienellä 
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ilmanvaihtuvuuden arvolla homeindeksit nousevat yli arvon 1 myös Jokioisten 2004 ilmastossa. 
Materiaalien leikkauspisteessä homehtumisherkkyysluokka määräytyy homehtumisherkemmän 
materiaalin mukaan. (kuva 8.3) 

 
Kuva 8.3. 25 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) varustetun kutterinlastulla (HHL1) (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot eri ilmanvaihtuvuuksien arvoilla. Jokioisten 2004 ja 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu mineraalivillatuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.  
Viiden vuoden laskenta-ajalla laskettuna havaitsin, että pienellä ilmanvaihtuvuudella laskettaessa 
kahden vuoden laskenta-aika ei riitä antamaan todenmukaisia tuloksia rakenteen 
kosteusteknisestä toiminnasta. (kuva 8.4) Pienen ilmanvaihtuvuuden ja pitkän laskenta-ajan (5 
vuotta) homeindeksien maksimiarvot ovat korkeammat kuin lyhyellä laskenta-ajalla (2 vuotta) 
lasketut homeindeksien maksimiarvot. Tämä ilmiö korostui vahvasti hygroskooppisilla 
materiaaleilla. Vähemmän hygroskooppisen sellueristeen ja ei hygroskooppisen mineraalivillan 
homeindeksit nousivat jo kahdessa vuodessa korkeaksi, eikä lisä laskentavuodet enää korottaneet 
jo valmiiksi korkeaa homeindeksin maksimiarvoa. Tämä on seurausta sisäilmasta tulevasta 
kosteudesta, joka kertyy materiaaleihin. Vahvasti hygroskooppinen materiaali varastoi kosteutta, 
jonka ansiosta homeindeksit eivät heti nouse, mutta kosteusrasituksen jatkuessa tämä etu häviää, 
sillä pienen ilmanvaihtuvuuden takia rakenne ei pääse kuivumaan. Silloin kahden vuoden 
laskuaika ei anna todellista kuvaa, sillä kosteus kertyy eristeeseen kumulatiivisesti. Höyrynsululla 
varustetulla rakenteella ei vastaavaa ilmiötä tapahdu, jos lämmöneristeessä ei ole paljon 
alkukosteutta. Mikäli rakenteisiin on jäänyt alkukosteutta, myös höyrynsululla varustetun 
rakenteen homeindeksit nousevat pienellä ilmanvaihtuvuudella. Tämän lisäksi on mahdollista, 
että höyrynsulkuun on jäänyt asennuksessa ilmavuotoreittejä, joiden kautta kosteus pääsee 
siirtymään eristetilaan. 
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Puukuitutuulensuojalevyllä varustetuilla rakenteilla tuuletusvälin ilmanvaihtuvuudella on suuri 
merkitys rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta, erityisesti jos eristysvaipan 
suhteellisen kosteuden alkuarvona käytetään 80 %:n RH:ta. Käyttötilan 75 %:n RH:n tarkastelu 
arvolla puukuitutuulensuojalevyllä varustettujen rakenteiden kosteusvarmuus on jo paremmalla 
tasolla. Mineraalivillatuulensuojalla varustetut rakenteet ovat tältä osin vikasietoisempia, 
kuitenkin pienellä ilmanvaihtuvuudella myös niiden homeindeksit nousevat korkealle.  
 

 
Kuva 8.4. 12 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot eri ilmanvaihtuvuuksien arvoilla. Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden ja 5 vuoden mittaisina.  
12 mm:n puukuitu- ja 25 mm:n mineraalivillatuulensuojalla varustettujen rakenteiden laskennat 
on tehty kuvassa 8.5 viiden vuoden mittaisina, sillä näin saada selville pienen ilmanvaihtuvuuden 
oikea homeindeksin arvo. Laskennat eivät eroa muutoin, kun pienen ilmanvaihtuvuuden osalta 2 
vuoden mittaisista laskuista. Kutterilastun ja kutterinlastun ja purun sekoituksen välillä ei ollut 
suurta eroa homeindeksien arvoissa, joten tässä rakenteen kosteustekninen toimivuus esitetään 
kutterinlastun avulla. 
25 mm:n ja 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä varustettujen rakenteiden tulokset on esitetty 
kahden vuoden mittaisista simuloinneista. Pienen ilmanvaihtuvuuden tulokset olen jättänyt pois 
laskennoista, sillä ne eivät olisi tuloksia rakenteiden ympäristön kanssa tasaantuneista arvoista. 
Kuvan 8.5 tuloksista voi tehdä havainnon, että puukuitutuulensuojalevyn paksuuden 
kasvattaminen ei paranna juurikaan kutterinlastulla eristetyn rakenteen kosteusteknistä toimintaa 
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75 %:n RH:n alkukosteusarvolla aloitetuilla laskentatarkastelulla, ilmanvaihtuvuuden välillä 2-
14 1/h, vaan homeindeksien arvot kasvavat. Parhaat tulokset tällä ilmanvaihtuvuuden välillä 
saadaan 12 mm:n levyn paksuuksilla. (kuva 8.5) Tästä voidaan tehdä päätelmiä, että 12 mm:n 
puukuitulevyllä varustetulla rakenteella on hyvä kuivumiskyky ja tätä kautta myös 
kosteusvarmuutta. Suuremmilla ilmanvaihtuvuuden arvoilla 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä 
varustetun rakenteen homeindeksien maksimiarvot ovat pienempiä kuin ohuempien levyjen 
kohdalla (12 mm, 25 mm).  Syy siihen, että homeindeksit eivät parane ratkaisevasti 
puukuitutuulensuojalevyn paksuutta kasvattamalla, on seurausta eritysvaipan pienestä 
lämmönläpäisykertoimesta (U-arvosta) ja puukuitutuulensuojalevyn tähän tilanteeseen liian 
suuresta diffuusiovastuskertoimesta (µ) ja lämmönjohtavuudesta (λ). Lämmöneristeen suurempi 
lämmönvastus laskee eristetilan ulkopinnan lämpötilan niin matalaksi, että tilanteeseen liian 
suuren lämmönjohtavuuden omaava puukuitutuulensuojalevy ei ratkaisevasti kasvata eristetilan 
ulko-osan lämpötilaa, mistä olisi apua rakenteen kuivumisessa ja kosteuden sitomisessa. Tämän 
lisäksi puukuitutuulensuojalevyn diffuusiovastus paksuuden lisääntyessä estää paksun 
eristekerroksen kuivumisen, myös purutuotteiden omat diffuusiovastuskertoimet vaikeuttavat 
kosteuden siirtymistä paksussa purueristevaipassa. 
25 mm:n mineraalivillatuulensuojalla varustettu rakenne toimii kosteusteknisesti hyvin laajalla 
ilmanvaihtuvuuden alueella. Sen avulla saadaan rakennettua sopiva kuivumispotentiaali 
ilmavälin ja eristekerroksen välille niin, että paksunkin eristevaipan kosteus pääsee kuivumaan. 
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Kuva 8.5. Eri tuulensuojamateriaaleilla (HHL1) varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot eri ilmanvaihtuvuuksien arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 34. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden ja 5 vuoden mittaisina.  
Kuvista 8.6 ja 8.7 huomataan, että purutuotteilla ei homeindeksien maksimiarvoissa tapahdu 
muutoksia, kun rakenteen sisäpintaan vaihdetaan höyrynsulkumuovi hygrokalvon tilalle, vaikka 
vesihöyrynvastus kasvaa. Kuten kuvia 8.6 ja 8.7 vertaamalla voidaan havaita, sisäpinnan 
ilmansulku- ja höyrynsulkukalvolla on suurempi merkitys vähemmän hygroskooppisille 
materiaaleille, esimerkiksi sellueristeelle ja mineraalivillalle. Sisäpinnan vesihöyryn vastuksen 
vähäinen vaikutus purutuotteilla johtuu siitä, että korkean kosteuskapasiteetinsa ansiosta 
purutuotteiden paksu eristevaippa pystyy varastoimaan sinne tulevan kosteuden. 
Purutuotteidenkin homeindeksit kasvavat yli 1:n homeindeksin maksimiarvon, mikäli rakenteen 
sisäpintaan asennetaan Xreno ilmansulkupaperi (kuva 8.8), jonka vesihöyryn vastus on pieni (sd 
= 0.05 m). 
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Kuva 8.6. 12 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot eri ilmanvaihtuvuuksien arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaalina on hygrokalvo. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä ja 2 vuoden mittaisina, 75 %:n RH:n alkukosteusarvolla 
 

 
Kuva 8.7. 12 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot eri ilmanvaihtuvuuksien arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaalina on höyrynsulkumuovi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä ja 2 vuoden mittaisina, 75 %:n RH:n alkukosteusarvolla  
Kuvassa 8.8 purutuotteilla eristetyt rakenteet on varustettu matalan diffuusiovastuskertoimen 
omaavalla Xrenolla (sd = 0.02 m). Näiden rakenteiden homeindeksit nousevat lähelle yhtä heti 
Xrenon lämmöneristeen sisäpinnalla, mutta eristetilan yläosassa homeindeksit ovat yhtä suuret 
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kuin X5 ilmansulkupaperilla varustetun rakenteen homeindeksit. Tämän tutkimuksen perusteella 
näyttää siltä, että sisäilman kosteus ei vaikuta juurikaan eristetilan yläosissa purutuotteilla 
eristetyillä rakenteilla. XRenon kaltaisen rakennuspaperin käyttö ei ole suositeltavaa ulkoilmaan 
rajoittuvien rakenteiden ilmansulkuna. Olen kuitenkin tehnyt laskentatarkastelut myös sillä, 
koska vanhoissa rakennuksissa on käytössä rakennusfysikaalisilta ominaisuuksiltaan vastaavia 
ilmansulkupapereita, ja haluan näyttää laskelmissani, kuinka materiaali kosteusteknisesti toimii. 

  
Kuva 8.8. 12 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL1) varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot eri ilmanvaihtuvuuksien arvoilla ja lämmöneristemateriaaleilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaalina on XReno ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu puukuitutuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä ja 2 vuoden mittaisina, 75 %:n RH:n alkukosteusarvolla.  
Kuvassa 8.9 on vinon kattorakenteen homeindeksit ilmanvaihtuvuuden avulla ilmaistuna eri 
tuulensuojalevyvaihtoehdoilla niin, että sisäpinnassa kaikissa vaihtoehdoissa on X5 
ilmansulkupaperi. Alkukosteutena laskuissa on 80 %:n RH ja alkulämpötilana 20 °C. Tällä 
alkuasetelmalla on tarkoitus tarkastella rakenteen kuivumiskykyä verrattuna 75 %:n RH:n 
alkukosteusarvoilla tehtyihin laskentatarkasteluihin. 
Tuloksista havaitaan, että RH:n kasvattaminen 75 %:sta 80 %:iin kasvattaa 25 mm:n ja 50 mm:n 
puukuitutuulensuojilla homeindeksien arvot yli 1:n, miltei koko ilmanvaihtuvuuden alueella. 
Tästä tiedosta voidaan päätellä, että puukuitutuulensuojalevyn paksuuden lisäämisestä ei ole 
hyötyä, sillä homeindeksit kasvavat levyn paksuuden kasvaessa. Saman ilmiön merkkejä oli jo 
nähtävissä 75 %:n RH:n alkukosteusarvolla tehdyissä laskentatarkasteluissa, mutta kuitenkin 
vähäisempänä. 12 mm:n puukuitutuulensuojalevy ja 25 mm:n mineraalivillatuulensuoja 
osoittautuivat parhaiksi tuulensuojiksi, joilla pystytään luomaan kuivumispotentiaalia 
purutuotteilla eristetyille rakenteille laajalla ilmanvaihtuvuuden alueella. Näistä kahdesta 
mineraalivillatuulensuoja on suositeltavin ratkaisu.  
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Kuva 8.9. Eri tuulensuojamateriaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot eri ilmanvaihtuvuuksien arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 80 %:n RH:ssa  
Taulukossa 8.1 on esitetty purutuotteilla eristettyjen vinojen yläpohjien ilmanvaihtuvuuksien raja-
arvot silloin, kun homeindeksien maksimiarvot ovat alle 1:n. Ilmanvaihtuvuuksien raja-arvot on 
laskettu lineaarisesti interpoloimalla laskentatarkasteluissa käytettyjen ilmanvaihtuvuuksien ja 
laskettujen homeindeksien avulla.  
Vinojen kattorakenteiden ilmanvaihtuvuuden arvoista en löytänyt aikaisempia tutkimustuloksia, 
mutta ilmanvaihtuvuutta olen karkeasti arvioinut tuulettuvan harjakattoisen yläpohjarakenteen 
avulla muuttamalla ilmanvaihtuvuuden arvot ilmamääriksi, kuten myös Junttila (Junttila, 2014) 
on diplomityössään tehnyt. Pohjois-Kanadassa tehdyissä tutkimuksissa, painovoimaisesti 
tuulettuvan harjakattoisen yläpohjan ilmanvaihtuvuus vaihteli välillä 1.5 1/h…3.5 1/h. (Kayello, 
et al., 2017). Näistä arvoista laskettuna vinon yläpohjarakenteen painovoimaisesti tuulettuvan 100 
mm:n ilmavälin ilmanvaihtuvuus vaihtelee välillä 15 1/h…35 1/h.  
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Taulukko 8.1.  Eri tuulensuojamateriaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) ja kutterinlastun ja sahanpurun yhdistelmällä (HHL1, lämmönjohtavuus 0.052 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien alle 1:n maksimiarvot, ilmanvaihtuvuuksien avulla ilmaistuna, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on hygrokalvo. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa   Puukuitu- ja mineraalivillatuulensuojan paksuus 
Ilmanvaihtuvuus 1/h (n): 
silloin, kun homeindeksi < 1  

Puukuitu 
12 mm 

Puukuitu 
25 mm 

Puukuitu 
50 mm 

Mineraalivilla 
25 mm 

Kutterinlastu 
(HHL1) RH75 

 2.0 1/h < n < 46 1/h    2.0 1/h < n < 44 1/h   2.0 1/h < n < 80 1/h 2.0 1/h < n < 174 1/h 

Sahanpuru + kutterinlastu 
(HHL1) RH 75 

 2.0 1/h < n < 55 1/h   2.0 1/h < n < 48 1/h   2.0 1/h < n < 97 1/h 2.0 1/h < n < 246 1/h 

 
Lämmöneristemateriaalin alkukosteus vaikutti suuresti vinojen kattorakenteiden homeindeksien 
arvoihin. 80 %:n RH:n ja 20 °C:n alkuarvoilla ainoastaan 12 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä ja 
25 mm:n mineraalivillatuulensuojalla varustetut rakenteet toimivat kosteusteknisesti hyvin. Tästä 
voidaan tehdä päätelmiä, että näillä rakenteilla on kosteusvarmuutta, mahdollisia kosteusvuotoja 
tai rakennusaikaista kosteutta vastaan.  
75 %:n RH:n alkuarvolla rakenteet toimivat kosteusteknisesti hyvin kaikilla 
tuulensuojavaihtoehdoilla, mutta parhaat tulokset homeindeksin näkökulmasta saatiin 12 mm:n 
puukuitutuulensuojalevyllä ja 25 mm:n mineraalivillatuulensuojalla varustetuilla rakenteilla, 
joten puukuitutuulensuojalevyn paksuuden kasvattaminen ei parantanut rakenteen 
kosteusteknistä toimintaa.  
70 %:n RH:n alkukosteusarvo on mainittu lähteessä (Kauriinvaha, et al., 2001) tavoitekosteutena, 
kun kuivataan purutuotteita lämmöneristeeksi. Tällä alkukosteudella homeindeksin arvot ovat 
pieniä kahden vuoden laskenta-ajalla laskettuna, mutta viiden vuoden mittaisissa 
laskentatarkasteluissa Jokioinen 2100 olosuhteissa suhteellinen kosteus tasaantuu samaan kuin 75 
%:n alkukosteudella laskettaessa, joten kuivemmalla materiaalilla saavutetaan kosteusvarmuutta 
rakenteen alkuvaiheen kosteustekniseen toimintaan. Tämä etu kuitenkin häviää vuosien kuluessa.  
Xrenolla varustetut rakenteet eivät olleet kosteusturvallisia, millään rakenneyhdistelmällä, eikä 
sitä tämän tutkimuksen perusteella voi suositella käytettäväksi vinoissa yläpohjissa.  
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8.2.1 Rakenteiden lämpötila- ja kosteusolosuhteiden tarkastelut  

Vinoilla puurukoisilla yläpohjarakenteilla tuulensuojalevyn ominaisuudet ja tuuletusvälin 
ilmanvaihtuvuus ovat avain asemassa rakenteiden kuivumisen kannalta. Vinojen 
yläpohjarakenteiden olosuhteet ovat verrattavissa puuverhottujen seinärakenteiden olosuhteisiin, 
erovaisuuksia kuitenkin on pitkäaaltoisen säteilyn ja auringon lyhytaaltoisen säteilyn osalta, 
minkä lisäksi ilmaväli on yleensä suurempi ja eristyskerros paksumpi, vinoissa 
yläpohjarakenteissa. Kuvassa 8.10 on Delphin-laskentamallin tarkastelupisteet. 
 

  Kuva 8.10. Laskentapisteet Delphin-mallista.  
Vertailurakenteina analysoinnissa olen käyttänyt kuvan 8.11 rakenteita. Ilmanvaihtuvuuden 
arvona kaikilla tuulensuojatyypeillä käytän 4 1/h. Valitsin tämän arvon, sillä kaikki 
rakennevaihtoehdot toimivat kosteusteknisesti hyvin tällä arvolla. Kuvasta 8.11 voidaan nähdä 
analysoinnissa käytettävien rakenteiden homeindeksien maksimiarvot. 
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Kuva 8.11. Eri tuulensuojamateriaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot eri ilmanvaihtuvuuksien arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa  
Kuvasta 8.12 nähdään, kuinka lämpötilan noustessa suhteellinen kosteus laskee ja lämpötilan 
laskiessa suhteellinen kosteus nousee. Tämä on suora seuraus ilman kyvystä sitoa sitä enemmän 
kosteutta, mitä lämpimämpää se on. Samasta kuvasta havaitaan myös, että 50 mm:n 
puukuitutuulensuojalevyllä varustetun rakenteen suhteellisen kosteuden taso laskee ja nousee 
paljon hitaammin kuin 12 mm:n puukuitu- tai 25 mm:n mineraalivillatuulensuojalla. 50 mm:n 
puukuitutuulensuojalevyllä varustetun rakenteen suhteellisen kosteuden arvot ovat matalammat 
talvi ja syysaikaan ja korkeammat keväällä ja kesällä. Verrattuna 12 mm:n puukuitu- ja 25 mm:n 
mineraalivillatuulensuojilla varustettuihin rakenteisiin. Erityisen suureksi ero kasvaa tilanteessa, 
jossa lämpötila alkaa nousemaan talven jälkeen. Suhteellisen kosteuden ero vertailutuulensuojiin 
on suurin silloin, kun rakenteen täytyisi kuivua. Seuraavassa käyn tarkemmin läpi aikavälin 1.4.–
16.5., jolloin lämpötilat alkavat nousemaan talven jälkeen. 
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Kuva 8.12. Eri tuulensuojamateriaaleilla varustetun kutterinlastulla (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen suhteellisen kosteuden arvot, ilmanvaihtuvuuden arvolla 4 1/h, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana tähän kuvaan jälkimmäisen vuoden arvot. Mukana myös Jokioisten 2100 ulkolämpötila vuoden ajalta. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa  
Kuvan 8.13 rakenteen Ilmavälin lämpötiloissa eri tuulensuojamateriaaleilla ei ole suurta eroa 
toistensa välillä. Mineraalivillatuulensuojalla varustetun rakenteen lämpötilan amplitudi on vähän 
korkeampi kuin puukuitutuulensuojilla varustetuilla, mutta ero ei ole merkittävä.  
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Kuva 8.13. Eri tuulensuojamateriaaleilla varustetun kutterinlastulla (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen lämpötilan arvot, ilmanvaihtuvuuden arvolla 4 1/h, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu ilmavälistä, pisteestä IV. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana tähän kuvaan jälkimmäisen vuoden arvot aikaväliltä 1.4.-16.5. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa  
Puukuitutuulensuojalevy on vahvasti hygroskooppinen materiaali. Tämä voidaan nähdä siitä, 
kuinka suhteellisen kosteuden arvo tuuletusvälissä vaihtelee vuorokauden sykleissä. 
Puukuitutuulensuojalevyllä varustetun rakenteen suhteellisen kosteuden vaihteluväli on paljon 
pienempi kuin mineraalivillatuulensuojalla varustetun (kuva 8.14).  
Puukuitutuulensuojalevyn paksuudella ei näytä olevan suurta merkitystä vaihteluväliin, mutta 
suhteellisen kosteuden tasoon vaikutusta hieman on.  
Mineraalivillatuulensuojalla varustetun rakenteen tuuletusvälin suhteellisen kosteuden arvojen 
vaihteluväli kasvaa ulkolämpötilan noustessa ja suhteellisen kosteuden arvot pienenevät 
nopeammin kuin puukuitutuulensuojien tapauksessa. Tämä on seurausta siitä, että mineraalivilla 
tuulensuoja ei ole hygroskooppinen materiaali, joten se ei varastoi kosteutta itseensä, eikä tasaa 
näin ollen tuuletusvälin suhteellisen kosteuden tasoa. Tämän vuoksi myös ulkoilman olosuhteen 
muutokset vaikuttavat nopeammin mineraalivillatuulensuojalla varustetuilla rakenteilla.  
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Kuva 8.14. Eri tuulensuojamateriaaleilla varustetun kutterinlastulla (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen suhteellisen kosteuden arvot, ilmanvaihtuvuuden arvolla 4 1/h, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu ilmavälistä, pisteestä IV. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana tähän kuvaan jälkimmäisen vuoden arvot aikaväliltä 1.4.-16.5. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa 
  
Tuulensuojien sisäpinnan olosuhdevertailussa ilmeni, että tuulensuojan diffuusiovastus ja 
hygroskooppisuus vaikuttavat paljon rakenteen toimintaan. Tämän lisäksi tuulensuojan 
lämmönvastus vaikuttaa rakenteen lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan, mutta vaikutukset 
eivät ole niin suuria kuin diffuusiovastuksen ja hygroskooppisuuden tapauksissa. Kuvasta 8.15 
voidaan nähdä nyt myös pienemmässä mittakaavassa se, että lämpötilan nousu laskee suhteellisen 
kosteuden arvoja tuulensuojan sisäpinnassa ja näin ollen homehtumisriski pienenee. 
Samassa kuvassa diffuusiovastuksen vaikutus nähdään 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyn 
suhteellisen kosteuden arvojen hitaampana pienenemisenä lämpötilan noustessa, kun sitä 
verrataan 12 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä ja 25 mm:n mineraalivilla varustettuun 
rakenteeseen.  
12 mm:n puukuitutuulensuojalevyn suhteellinen diffuusiovastus muodostuu pienemmäksi 
verrattuna 50 mm:n levyyn: kun paksuutta on vähemmän, ulkolämpötilan noustessa rakenteen 
kuivuminen alkaa nopeammin kuin 50 mm:n puukuitulevyllä. (kuva 8.15) 
Mineraalivillatuulensuojan diffuusiovastus on jo lähtökohtaisesti pienempi, joten se ei estä 
kosteuden poistumista eristetilasta rakenteen kuivumisvaiheessa ja kuivuminen alkaa nopeasti 
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heti lämpötilan noustua, kuten myös rakenteen kostumisvaihe. Ei hygroskooppisena ja matalan 
diffuusiovastuksen omaavana materiaalina suhteellisen kosteusolosuhteiden muutokset 
vaikuttavat nopeasti mineraalivillatuulensuojalla varustetun rakenteen toimintaan. Suhteellisen 
kosteuden tason nousua hillitsee kuitenkin mineraalivillan suuri lämmönvastus, jonka avulla 
saadaan muodostettua lämpötilaero tuuletusvälin ja eristetilan välille. Tämä mahdollistaa 
rakenteen tehokkaan kuivamisen, mikäli tuuletusvälin ilmanvaihtuvuus toimii. 
Tuulensuojamateriaalien hygroskooppisuuden vaikutus voidaan nähdä vuorokausivaihtelun 
eroina suhteellisen kosteuden tasoissa. Hygroskooppisten puukuitutuulensuojalevyjen 
vuorokausivaihtelut ovat pienempiä kuin ei hygroskooppisen mineraalivillalevyn, kuten myös 
suhteellisen kosteuden vaihtelu pidemmällä aikavälillä – niin kuivumisvaiheessa kuin 
kostumisvaiheessakin. 
Laskentatarkastelujeni perusteella tuulensuojan lämpövastuksella ei ole niin suurta vaikutusta 
rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan paksusti eristetyillä vinoilla 
yläpohjarakenteilla kuin esimerkiksi vähemmän eristetyillä seinä rakenteilla. Paksusti eristetyn 
vaipparakenteen ulko-osien lämpötila on jo lähtökohtaisesti lähempänä tuuletusvälin lämpötilaa. 
Tällaisessa tapauksessa tuulensuojan antamalla lisälämpövastuksella ei lämpötilaa tuulensuojan 
sisäpinnassa enää voida nostaa kovin paljon. Tämä vaikutus nähdään kuvassa 8.15 (ylempi), jossa 
pienimmän lämpövastuksen omaavan 12 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä varustetun rakenteen 
lämpötilan vuorokausittainen vaihteluväli on toki suurin, mutta keskilämpötila tuulensuojalevyn 
sisäpinnassa on kuitenkin hyvin lähellä 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyn ja 25 mm:n 
mineraalivillatuulensuojan sisäpinnan lämpötiloja. 25 mm:n mineraalivillatuulensuojan 
korkeampi lämmönvastus pieneltä osaltaan vaikuttaa suhteellisen kosteuden pienempään arvoon 
verrattuna 12 mm:n puukuitulevyyn. 
 



81  

  
Kuva 8.15. Pisteen A1 lämpötilan arvot (ylempi) ja RH:n arvot(alempi) 1.4.-16.5. välisenä aikana. Eri tuulensuojamateriaaleilla varustetun kutterinlastulla (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn vinon yläpohjarakenteen lämpötilan arvot (ylempi) ja RH:n arvot(alempi), ilmanvaihtuvuuden arvolla 4 1/h, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan ilmansulkukalvona on X5 ilmansulkupaperi. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta, pisteestä A1. Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana tähän kuvaan jälkimmäisen vuoden arvot aikaväliltä 1.4.-16. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa 
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8.3 Tuuletetun puurunkoisen yläpohjan tulokset  
8.3.1 Rakenteiden homehtumisriskitarkastelut  

Ilmanvaihtuvuutena tuuletetussa tilassa käytin arvoja 0.2-6 1/h kaikilla rakenteilla. Tuuletusvälin 
ilmanvaihtuvuus oli kaikissa laskentatapauksissa 20 1/h. Joillakin rakenneyhdistelmillä 
tuuletetussa tilassa laskennallisesti alle 0.2 1/h ilmanvaihtuvuuden arvoilla homeindeksit olisivat 
jääneet alle yhden. Pohjois-Kanadassa tehdyissä tutkimuksissa, painovoimaisesti tuulettuvan 
harjakattoisen yläpohjan ilmanvaihtuvuus vaihteli välillä 1.5 1/h…3.5 1/h. (Kayello, et al., 2017). 
Tämän tiedon valossa voi tarkastella laskentatarkastelujen rakenteiden kosteusteknistä toimintaa.  
Lisäksi heikosti tuulettuvan rakenneteen kosteustekniseen toimintaan liittyy epävarmuuksia, joita 
olen kuvannut alapuolelle: 

- Rakenteisiin on voinut jäädä rakennekosteutta, jonka kuivuminen estyy, mikäli ilma ei 
vaihdu. 

- Silloin kun rakenteen sisäpinta on diffuusioavoin, rakenteeseen pääsee kertymään 
kosteutta kumulatiivisesti, koska rakenne ei pääse kuivumaan ilman vaihdon ollessa 
puutteellista. 

- Jos rakenteen mahdollinen höyrysulku vuotaa, rakenteeseen pääsee kertymään kosteutta 
kumulatiivisesti, koska rakenne ei pääse kuivumaan ilman vaihdon ollessa puutteellista. 

Saamieni tulosten perusteella sisäpinnan höyry- ja ilmasulku ei juurikaan vaikuttanut 
purutuotteilla eristettyjen rakenteiden kosteustekniseen toimintaan. Tosin kaikissa rakenteissa 
sisäpinnassa oli mukana myös 18 mm:n vaneri, joka omaa myös korkean vesihöyrynvastuksen. 
Vertaiturakenteet puolestaan hyötyivät korkeamman vesihöyrynvastuksen (höyrysulkumuovin) 
omaavan tuotteen käytöstä – vastaava ilmiö ilmeni jo vinojen yläpohjarakenteiden 
laskentatapauksissa. Tulokset olen esittänyt pääosin ilmansulku X5:n avulla. 
Laskentatarkasteluja tein 80 %:n RH:n ja 75 %:n RH:n alkukosteusarvoilla, alkulämpötila 
laskuissa oli 20°C. 75 %:n RH:n alkukosteusarvolla laskettaessa 2 vuoden ja 5 vuoden 
simulaation viimeisen vuoden homeindeksien maksimiarvot olivat samat, joten 75 %:n RH:n 
alkukosteusarvoa voi käyttää käyttötilan laskentatarkastelujen tekemiseen. 80 %:n RH:n 
alkuarvolla tehtyjä laskentatarkasteluja voidaan pitää rakenteiden kuivumiskykyä testaavina 
simulaatioina. 
Vuoden 2004 Jokioisten ilmasto-olosuhteissa purutuotteiden homeindeksien maksimiarvot ovat 
pieniä suurella ilmanvaihtuvuuden alueella. Vuoden 2100 Jokioisten ilmastossa homeindeksien 
maksimiarvot ovat yli 1:n koko ilmanvaihtuvuuden alueella. Kuvan 8.16 laskentatarkastelut 
tehtiin 80 %:n RH:n alkukosteuden arvolla. Tästä voidaan tehdä päätelmiä, että vuoden 2100 
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Jokiosten ilmastossa rakenteen kuivumispotentiaali on huono. Vuoden 2004 Jokioisten ilmastossa 
80 %:n RH:n alkukosteus kuivaa hyvin pois. 
 

  
Kuva 8.16. 25 mm:n puukuitulämmöneristeellä varustetun (HHL1) kutterinlastulla (HHL1) eristetyn tuuletustilallisen harjakattoisen yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot, eri ilmanvaihtuvuuden arvoilla, Jokioisten 2004 ja 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu lämmöneristeen ulkopinnasta (piste A2) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 80 %:n RH:ssa  
Laskentatarkasteluissani ilmeni, että pelkällä diffusioavoimella aluskatteella varustetut rakenteet 
eivät toimineet kosteusteknisesti hyvin, kun materiaalit olivat HHL1 luokassa. Purutuotteilla 
eristetyillä rakenteilla päästiin alle 1 homeindeksien maksimiarvoihin, mutta alitus oli vähäinen. 
Kuvasta 8.17 voi nähdä lämmöneristeen kosteuskapasiteetin vaikutuksen tuuletustilan yläosan 
olosuhteisiin: mineraalivillalla eristetyn rakenteen homeindeksit nousevat korkeammiksi 
tuuletustilan yläosassa, kun eristeen pinnan etäisyys yläpaarteesta on noin 1000 mm. 
Lämmöneristeen kosteuskapasiteetti laskee myös lämmöneristeen pinnan homeindeksin 
maksimiarvoja, mutta materiaalien homehtumisherkkyysluokalla on kuitenkin enemmän 
vaikutusta homeindeksin laskuun (kuva 8.17). Sellueristeenkin kosteuskapasiteetti riittää 
laskemaan homeindeksejä yläpaarteessa lähelle purutuotteiden homeindeksien arvoja. 
Lämmöneristeiden homehtumisherkkyysluokat olen tässä vertailussa määrittänyt yhdeksi, tällä 
tavoin on mahdollista kuvata kosteuskapasiteetin vaikutusta. Tämän lisäksi avoimessa 
tuuletetussa tilassa eristemateriaalin pintaan on voinut jäädä eloperäistä materiaalia, joka 
mahdollistaa mikrobien kasvun materiaalissa ja pintaan voi muodostua jopa biofilmi, vaikka itse 
materiaali ei olisi homehtumisherkkää.  
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Kuva 8.17. Diffuusioavoimella aluskatteella varustetun eri lämmöneristemateriaaleilla (HHL1) eristetyn tuuletustilallisen harjakattoisen yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot, eri ilmanvaihtuvuuden arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu yläpaarteen alapinnasta (piste B2) ja lämmöneristeen ulkopinnasta (piste A2) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa  
Kuvan 8.18 vertailussa olen määrittänyt yläpaarteen homehtumisherkkyysluokaksi 2, joka vastaa 
materiaalina höylättyä kuusta. Tämän lisäksi olen nostanut vertailueristeiden 
homehtumisherkkyysluokat vastaamaan taulukon 2 arvoja. Olen myös nostanut purutuotteiden 
homehtumisherkkyysluokat 2:iksi, sillä esimerkiksi saven lisääminen kutterinlastuun voi nostaa 
purutuotteen homehtumisherkkyysluokan 2:ksi. Tämä asia on vielä meneillään olevan 
tutkimusten kohteena ECOSAFE-hankkeessa, jonka tulokset julkaistaan myöhemmin. Kuvasta 
52 voidaan tehdä havainto, että mineraalivillalla eristetty rakenne ei ole kosteustuvallinen, vaan 
ristikkorakenne pitäisi käsitellä homeensuoja-aineella. Enemmän hygroskooppisilla 
materiaaleilla saadaan kuitenkin hyviä tuloksia jo 0,2 … 2 1/h ilmavaihtuvuuden välillä. 
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Kuva 8.18. Diffuusioavoimella aluskatteella varustetun eri lämmöneristemateriaaleilla (Homemallin mukaiset homehtumisherkkyysluokat) eristetyn tuuletustilallisen harjakattoisen yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot, eri ilmanvaihtuvuuden arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu yläpaarteen (HHL2) alapinnasta (piste B2) ja lämmöneristeen ulkopinnasta (piste A2) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa.  
Saamieni tulosten perusteella yläpohjan tuuletetun tilan yläosan lämmöneristeen tyyppi ja 
paksuus vaikuttivat oleellisesti rakenteen kosteustekniseen toimivuuteen. Puukuitueristelevyn 
lisääminen tuuletetun tilan yläosaan paransi rakenteen kosteusteknistä toimintaa. 25 mm:n levyn 
paksuudella homeindeksien maksimiarvot laskivat jo alle 1:n yläpaarteessa ja eristekerroksen 
ulkopinnassa. Kuvasta 8.19 (vas.) voidaan myös nähdä, kuinka yläpuolisen lämmöneristeen 
kosteuskapasiteetti vaikuttaa yläpaarteen homeindeksin arvoon laskevasti suuremmilla 
ilmanvaihtuvuuden arvoilla (>1 1/h), vaikka 25 mm:n mineraalivillalämmöneristeen 
lämmönvastus on korkeampi kuin vastaavan puukuitulämmöneristeen. Eristekerroksen pinnassa 
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eroa ei kuitenkaan käytännössä enää ole.  50 mm:n puukuitulämmöneristelevyn paksuudella 
rakenteet toimivat hyvin laajalla ilmanvaihtuvuuden alueella. Tämä johtuu tuulensuojalevyn 
korkeasta kosteuskapasiteetista ja tilanteeseen sopivasta lämmönvastuksesta. 
 

 
Kuva 8.19. Eri tuuletetun tilan yläosan materiaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn harjakattoisen tuuletustilallisen yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot, eri ilmanvaihtuvuuden arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu yläpaarteen (HHL1) alapinnasta (piste B2) ja lämmöneristeen ulkopinnasta (piste A2) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa. (DAK = diffuusioavoin aluskate, MV = mineraalivillalämmöneriste, PK = puukuitulämmöneriste) 
 
Kuvassa 8.20 nähdään, että 50 mm:n puukuitulämmöneristeellä varustetut rakenteet toimivat 
yleisesti kaikilla eristemateriaaleilla. Lämmöneristystyksen kosteuskapasiteetti vaikutus nähdään 
hyvin yläpaarteen homeindeksien arvoissa niin kuin jo aiemmin kirjoitin. Eristemateriaalin 
homehtumisherkkyysluokan arvolla on suuri merkitys myös 50 mm:n puukuitulämmöneristeen 
tapauksessakin. Tämä voidaan havaita kuvasta 8.20 mineraalivillalla ja sellueristellä tehdyistä 
laskentatarkasteluista.  
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Kuva 8.20. 50 mm:n puukuitulämmöneristelevyllä varustetun eri lämmöneristemateriaaleilla (Homemallin mukaiset homehtumisherkkyysluokat) eristetyn tuuletustilallisen harjakattoisen yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot, eri ilmanvaihtuvuuden arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu yläpaarteen (HHL1) alapinnasta (piste B2) ja lämmöneristeen ulkopinnasta (piste A2) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 75 %:n RH:ssa.  
80 %:n RH:n alkukosteus arvolla kosteusteknisesti hyvin toimi ainoastaan 50mm 
puukuitulämmöneristeellä varustettu rakenne, joka on selvä merkki rakenteen 
kuivumispotentiaalista. Muiden rakennevaihtoehtojen homeindeksit nousevat yli 1:n koko 
ilmanvaihtuvuuden alueella. (kuva 8.21)  
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Kuva 8.21. Eri tuuletetun tilan yläosan materiaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1), lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn harjakattoisen tuuletustilallisen yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot, eri ilmanvaihtuvuuden arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu yläpaarteen (HHL1) alapinnasta (piste B2) ja lämmöneristeen ulkopinnasta (piste A2) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 80 %:n RH:ssa. (DAK = diffuusioavoin aluskate, MV = mineraalivillalämmöneriste, PK = puukuitulämmöneriste)  
Huomion arvoista kuvassa 8.22 on havainto, että 100 mm:n syvyydessä eristekerroksen pinnasta 
purutuotteiden homeindeksit ovat vielä lähellä pinnan tasoa, joissain erityistapauksissa jopa 
hieman korkeammat, tämä asia oli huomattu myös Otaniemen kenttäkokeissa (Kauriinvaha, et 
al., 2001). Tämä on seurausta purutuotteiden korkeasta kosteuskapasiteetista ja rakenteen 
kuivumisesta eristeen pinnalta. Vertailurakenteilla ei samaa ilmiötä esiintynyt, tosin rakenteet 
eivät ole keskenään täysin vertailukelpoisia, sillä vertailurakenteiden paksuus on 450 mm ja 
purutuotteiden 600 mm. Laskentapiste kaikilla rakenteilla oli kumminkin sama (A3), 100 mm 
eritysmateriaalin pinnasta.  
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Kuva 8.22. Eri tuuletetun tilan yläosan materiaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn harjakattoisen tuuletustilallisen yläpohjarakenteen homeindeksien maksimiarvot, eri ilmanvaihtuvuuden arvoilla, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu 100 mm:n etäisyydellä lämmöneristeen ulkopinnasta (piste A3) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 80 %:n RH:ssa. (DAK = diffuusioavoin aluskate, MV = mineraalivillalämmöneriste, PK = puukuitulämmöneriste) 
Suurimmat homeindeksien maksimiarvot muodostuivat tuuletustilallisissa harjakattorakenteissa 
– pääosin eristealueen pintaan (piste A2). Myös yläosan lämmöneristelevyn ja diffuusioavoimen 
kalvon sisäpinnan (piste A1) sekä yläosan puurakenteiden homeindeksien maksimiarvot (piste 
B2) nousivat yli 1:n useilla eri rakenneyhdistelmillä. 
Laskentatarkasteluja tein 80 %:n RH:n ja 75 %:n RH:n alkukosteusarvoilla, alkulämpötila 
laskuissa oli 20°C. 80 %:n RH:n alkuarvoilla tarkastelluilla purutuotteilla eristetyistä rakenteista 
ainoastaan 50 mm:n puukuitulämmöneristeellä varustettu rakenne toimi kosteusteknisesti hyvin 
silloin, kun materiaalit olivat HHL1 luokassa. Kun materiaalit olivat homehtumisherkkyys 
luokassa 2, sain usealla eri rakenneyhdistelmällä kosteusteknisesti toimivia rakenteita.  
75 %:n RH:n alkukosteusarvolla kosteusteknisesti toimivia rakenteita sain 
laskentatarkasteluissani jo 25 mm:n lämmöneristelevyn paksuuksilla.  

8.3.2 Rakenteiden lämpötila- ja kosteusolosuhteiden tarkastelut  
Tuuletetulla puurukoisella yläpohjarakenteella tarkemman analysoinnin kohteeksi valitsin kuvan 
8.2 rakennetyypin, jossa tuuletetun tilan yläosan (kohta 3) lämmöneristeinä ovat 25 mm:n ja 50 
mm:n puukuitulämmöneristelevyt sekä 25 mm:n mineraalivillalämmöneriste. Lisäksi mukana 
vertailuissa on diffuusioavoin aluskate. Lämmöneristeenä rakenteessa on kutterinlastu (kohta 4), 
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sisäpinnassa ilmansulku X5 ja 18 mm:n vaneri. Ilmanvaihtuvuuden arvona analyysissä on 2.0 1/h. 
Alkukosketus laskennoissa on 80 %:n RH:ssa, jotta voidaan nähdä, mitä eroja tuuletetun tilan 
yläosan materiaalivalinnalla saadaan aikaan ja minkä takia 50 mm:n puukuitulämmöneristeellä 
varustettu rakenne on kuivumiskykyinen.   
Tuuletetun tilan yläosan lämmöneristeen materiaalilla ja lämpövastuksella on paljon vaikutusta 
koko rakenteen kosteus- ja lämpötekniseen toimintaan. Lämpövastuksen vaikutus voidaan nähdä 
kuvassa 8.23 aikavälillä 1.1.–1.4. Tämä aikaväli sijoittuu kylmimpään taviaikaan, jolloin suuresta 
lämpövastuksesta on suurin hyöty, koska tuuletettu tila pysyy lämpimämpänä, jos 
lämmöneristeen lämmönvastus on korkea. Pienimmän lämpövastuksen omaavalla 
diffusioavoimella aluskatteella varustetun rakenteen suhteellisen kosteuden arvot nousevat 
pisteessä 100 mm:n etäisyydellä lämmöneristeen pinnasta (piste A3) korkeimmiksi. Seuraavana 
hyvin lähellä toisiaan suhteellisen kosteuden arvoissa ovat 25 mm:n puukuitutuulensuojalevy 25 
mm:n mineraalivillalämmöneriste ja suurimman lämmönvastuksen omaavan 50 mm:n 
puukuitulämmöneristeen suhteellisen kosteuden arvot ovat pienimmät.  
Tuuletetun tilan yläosan lämmöneristeen materiaalin kosteuskapasiteetin vaikutus nähdään 
loivempina suhteellisen kosteuden kuvaajan liikkeinä ja pienempinä suhteellisen kosteuden 
arvoina, vielä 100 mm:ä eristeen pinnasta (piste A3), lämpötilan noustessa ja laskiessa. Erona 
vinoihin yläpohjiin, voidaan pitää puukuitutuulensuojilla varustettujen rakenteiden nopeampaa 
kuivamista ja tätä kautta myös tuulensuojan kosteuskapasiteetistä saadaan hyötyä rakenteen 
kosteustekniseen toimintaan. 
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Kuva 8.23. Eri tuuletetun tilan yläosan materiaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn harjakattoisen tuuletustilallisen yläpohjarakenteen suhteellisen kosteuden arvot, ilmanvaihtuvuuden arvolla 2 1/h, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu 100 mm:n etäisyydellä lämmöneristeen ulkopinnasta (piste A3) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 80 %:n RH:ssa. Kuvajassa mukana vuoden 2100 Jokioisten ulkolämpötila arvot vuoden ajalta.  
Tuuletetun tilan eri osien suhteellisen kosteuden muutokset eri materiaaleilla ja dimensiolla ilman 
lämpötilan noustessa keväällä, nähdään kuvasta 8.24. 50 mm:nkuivaa muita tuulensuojia 
hitaammin (sin. ylh.). Tämä johtuu korkeammasta kosteuden määrästä, joka on sitoutunut 
vahvasti hygroskooppiseen materiaaliin, 25 mm:n puukuitutuulensuojalevy ohuempana kuivuu 
puolestaan paljon nopeammin, mikä myös voidaan nähdä harmaasta käyrästä (ylh.) 
Mineraalivillalämmöneriste ei hygroskooppisena materiaalina vastaa nopeasti muuttuviin 
olosuhteisiin, mikä nähdään nopeasti muuttuvana kuvaajana (pun. ylh.). Tämän lisäksi huomion 
arvoista on se, kuinka nopeasti 50 mm:n puukuitulämmöneriste kuivuu ja kuinka tämä vaikuttaa 
koko yläpohjarakenteen kosteustekniseen toimintaan. Muutos näkyy hyvin nopeasti tuuletetun 
tilan (kuvaajat alh.) suhteellisen kosteuden arvoissa, viivettä ei juuri ole. 
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Kuva 8.24. Eri tuuletetun tilan yläosan materiaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn harjakattoisen tuuletustilallisen yläpohjarakenteen suhteellisen kosteuden arvot, ilmanvaihtuvuuden arvolla 2 1/h, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 8.2. Olosuhdetiedot poimittu tuuletetun tilan yläosan eristeen sisäpinnasta (piste A1) ja tuuletetun tilan keskiosasta (TT) Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvoista aikavälin 1.4.–16.5. suhteellisen kosteuden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 80 %:n RH:ssa.   
Vaikka suhteellisen kosteuden olosuhteet ovat tasaantuneet jo kutterinlastueristeen pinnalla 
samankaltaisiksi toukokuun kuluessa eri tuulensuojilla varustetuilla rakenteilla, 100 mm:n 
syvyydessä muutokset tapahtuvat viiveellä. Tuuletetun tilan yläosan lämmöneristeen vaikutus 
voidaan nähdä seuraamalla 50 mm:n puukuitulämmöneristeen käyriä ja vertaamalla näitä 
vastaaviin 25 mm:n puukuitu- ja mineraalivillalämmöneristeiden käyriin, 50 mm:n 
puukuitulämmöneristeellä varustetun rakenteen suhteellisen kosteuden muutokset tulevat 
viiveellä. (kuva 8.25) 
Lämmöneristeen kosteuskapasiteetin vaikutus voidaan nähdä vertailemalla eri laskentapisteiden 
suhteellisen kosteuden arvoja samalla ajan hetkellä: kuvassa 8.25 ollaan ajallisesti keväässä, 
jolloin lämpötila nousee ja rakenteiden kuivaminen alkaa. Tuuletetun harjakattoisen 
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yläpohjarakenteen lämmöneristeen kuivaminen tapahtuu tuuletetun tilan ilmanvaihtuvuuden 
avulla. Tästä seuraa, että kutterinlastun pinnassa suhteellisen kosteuden arvot ovat matalammat 
kuin 100 mm:n syvyydessä kutterinlastueristeen sisällä. Mikäli vuoden aika on syksy, 
kutterinlastueristeen pinnassa suhteellisen kosteuden arvot ovat suuremmat, koska ilman 
suhteellinen kosteus on korkeampi kuin kutterinlastueristeen.  
50 mm:n puukuitulämmöneristeellä varustetun rakenteen parempi kosteustekninen toiminta 
verrattuna tutkimuksessa olleisiin muihin yläosan lämmöneristeisiin johtuu korkeamman 
lämmönvastuksen ja kosteuskapasiteetin yhteisvaikutuksesta. 

   
Kuvassa 8.25. Eri tuuletetun tilan yläosan materiaaleilla varustetun kutterinlastulla (HHL1, lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn harjakattoisen tuuletustilallisen yläpohjarakenteen suhteellisen kosteuden arvot, ilmanvaihtuvuuden arvolla 2 1/h, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 35. Olosuhdetiedot poimittu lämmöneristeen pinnasta (piste A2) ja 100 mm:ä lämmöneristeen pinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvoista aikavälin 1.4.–16.5. suhteellisen kosteuden arvot. Alkukosteus laskentatarkasteluissa on 80 %:n RH:ssa.  
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9 RYÖMINTÄTILAISTEN ALAPOHJARAKENTEIDEN LASKENTAMALLIT JA -TULOKSET 

9.1 Ryömintätilaisen alapohjarakenteen rakennetyyppi ja laskentamalli 
Kuvassa 9.1 on esitetty ryömintätilaisen alapohjarakenteiden rakennetyyppi ja materiaalit, joita 
olen käyttänyt tässä työssä. Materiaalin kohdalla oleva kirjainyhdistelmä kertoo, mikä TTY:n 
materiaalikokeissa testatuista tuotteista on kyseessä.  Kohdassa 3 on lueteltu kaikki sisäpinnan 
höyry- ja ilmansulkukalvot, joilla olen tehnyt laskentatarkasteluja. Kohdassa 4 on esitetty kaikki 
laskentatarkasteluissa käytetyt lämmöneristysmateriaalit. Purutuotteilla eristevaipan paksuutena 
on 300 mm ja 400 mm, vertailurakenteilla eristevaipan paksuutena on 250 mm. Runkorakenteena 
kaikissa rakennetyypeissä on puupalkki k600 jaolla. Kohdassa 5 ovat kaikki tuulensuoja 
materiaalit ja paksuudet, jotka ovat laskennoissa mukana.  
Kuvassa 9.1 (oik.) on myös kuva Delphi-laskentamallista ja pisteistä A3, A4 ja B2, joista 
olosuhdetiedot on poimittu. Olosuhdetietoja poimin myös muista laskentapisteistä, mutta kuvaan 
merkityt pisteet ovat merkityksellisimmät. Laskentamalli on 300 mm leveä (puolet palkkivälistä), 
jolloin on saatu hyödynnettyä rakennetyypin symmetriaa ja laskenta-aika on lyhentynyt. 
Laskentatarkastelut tein 2D-tarkasteluina. U-arvoista, materiaaleista, sisäpinnan materiaaleista ja 
materiaalien homehtumisherkkyysluokan arvoista on maininnat tuloskuvissa. 
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1. Lattialauta (C13) 25 
2. vaneri (A11) 21 mm 
3. XReno ilmansulkupaperi sd = 0.05 m, X5 ilmansulkupaperi, sd=0.7m, hygrokalvo, C11 höyrynsulkumuovi sd = 89.0 m 
4. Lämmöneriste: 300 mm ja 400 mm (D7 kutterinlastu, D67 sahanpuru + kutterinlastu) puu (C13) 51x250 k600, 250 mm (D1 mineraalivilla, D4a sellueriste) puu (C13) 51x250 k600 
5. Tuulensuojalevy: (25, 50)[mm] A2 Puukuitutuulensuojalevy, (25, 50)[mm] A4 mineraalivillatuulensuoja 
6. Ryömintätila < 800 mm 
7. Kapillaarisen veden nousun estävä kerros 

Kuva 9.1. Ryömintätilaisen alapohjarakenteiden rakennetyyppi ja laskentapisteet  
Muuttuvana parametrina laskentatarkasteluissa on käytetty ryömintätilan ulkoilmaan verrattavaa 
kosteuslisää arvoilla 0,1 ja 2 g/m3. Nämä kosteuslisän arvot tarkoittavat sitä, että ryömintätilan 
pohjarakenne ei sisällä näkyvää vettä tai märkää savea. Katso tarkemmin (Kurnitski, et al., 1999) 
(Laukkarinen, 2014) (Kauriinvaha, et al., 2001) Näillä reunaehdoilla voidaan olettaa, että arvolla 
0 voidaan kuvata muovilla päällystettyä ryömintätilan pohjaa ja suuremmilla arvoilla joko 
kosteutta luovuttavaa maaperää tai rakenteisiin jäänyttä rakennuskosteutta. Sisätilan 
kosteuslisänä käytetään RIL-107 mukaisia arvoja niin kuin muissakin rakenneosissa. 
Sääaineistona käytettiin Jokioisten säätä, sillä ryömintätilaan ei tässä työssä kohdistu 
viistosaderasitusta, joten ryömintätilan olosuhteet riippuvat ulkoilman suhteellisen kosteuden 
arvoista ja kosteuslisästä. Tulokset on esitetty pääosin Jokioinen 2100 vuoden ilmastossa.  
Laskentatarkastelut tehtiin 80 %:n RH:n alkukosteusarvolla, joka osoittautui pitkissä 5 vuoden 
laskelmissa ympäristön kanssa tasaantuneeksi arvoksi. 
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Laskennoissa ryömintätilan lämpötila on laskettu empiirisillä kaavoilla 9.1 ja 9.2. Kaavoilla 
kuvataan heikosti ulkoilmaan tuulettuvan ryömintätilan lämpötilan kehitystä vuoden ajan. 
Kaavoja on käytetty Jarkko Piirosen diplomityössä ”Vakiotehoisen kuivanapitolämmityksen 
vaikutus hirsimökkien lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan”. Työssä on esitetty kaavojen 
käyttöön liittyviä ominaisuuksia.  

 
Kuva 9.2. Maanpinnan teoreettiset lämpötila- ja syvyyskäyrät. (Leppäharju, 2008)  
Lähtöarvot kaavoihin 9.1 ja 9.2 olen laskenut laskelmissa käytetyistä ulkoilman olosuhteista, 
Jokioinen 2004 ja Jokioinen 2100.  
Auringon lämpösäteilystä varastoituu maa- ja kallioperään sekä vesistöihin lämpöenergiaa. 
Auringon säteily vaikuttaa noin viidentoista metrin syvyyteen saakka. Kuvassa 9.2 nähdään, että 
15 m:n syvyydessä maan lämpötila on maanpinnan vuotuisen vaihtelun keskiarvo. Tästä tiedosta 
tein havainnon, että ryömintätilan keskilämpötila on vuoden maan pintalämpötilan keskiarvo, 
lisättynä rakennuksesta tulevista lämpöhäviöistä aiheutuneeseen lämpötilan nousuun 
ryömintätilassa. Jokioisen vuoden 2004 ilmaston keskilämpötila on noin 5 °C, johon lisäsin 3 °C 
omana arviona. Jokioisen vuoden 2100 ilmaston keskilämpötila on noin 10 °C, johon lisäsin 2 °C 
omana arviona, sillä verrattuna Jokioisen 2004 ilmastoon, keskilämpötila on jo suhteellisesti 
korkeampi, joten rakennuksen lämmittävä vaikutus ryömintätilaan on suhteellisesti pienempi. 
Lämpötilan amplitudin ja kertoimen p valitsin tekemällä vertailevaa laskentaa lähteiden 
(Kurnitski, et al., 1999) (Laukkarinen, 2014) laskenta- ja mittaustuloksiin verraten. 
 

𝑇𝑅𝑇(𝑡) = 𝑇𝑅𝑇𝑠𝑖𝑛(𝑡) + 𝑝 ∗ (𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜(𝑡 − 1) − 𝑇𝑅𝑇(𝑡 − 1))                                    (9.1)              
      
missä  

𝑇𝑅𝑇(𝑡)   ryömintätilan lämpötila ajan hetkellä t (°C) 
𝑇𝑅𝑇.𝑠𝑖𝑛(𝑡)   ryömintätilan vuodenajasta riippuva lämpötila t (°C) t  tarkasteluhetki (h) 
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p  muutoksen nopeuteen vaikuttava korrelaatiokerroin (0.20) 
𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜     mitattu ulkolämpötila  
𝑇𝑅𝑇.𝑠𝑖𝑛(𝑡) = 𝑇𝑅𝑇𝑘𝑎. + 𝑇𝑅𝑇𝑎𝑚𝑝 . ∗ 𝑠𝑖 𝑛 (2𝜋

(181+
𝑡

24
)−114

365
)                                                            (9.2) 

 
missä 

𝑇𝑅𝑇.𝑠𝑖𝑛(𝑡)   ryömintätilan vuodenajasta riippuva lämpötila t (°C) 
𝑇𝑅𝑇𝑘𝑎.(𝑡)    ryömintätilan lämpötilan keskiarvo (8 °C) 
𝑇𝑅𝑇𝑎𝑚𝑝.(𝑡)  ryömintätilan lämpötilan amplitudi t (°C) 
𝑇𝑅𝑇.𝑠𝑖𝑛(𝑡)   ryömintätilan vuodenajasta riippuva lämpötila t (°C) t  tarkasteluhetki (h) p  muutoksen nopeuteen vaikuttava korrelaatiokerroin (0.20) 
𝑇𝑢𝑙𝑘𝑜      mitattu ulkolämpötila  

Ryömintätilan suhteellinen kosteus on laskettu käyttämällä kaavaa 6.3. 
 

 𝜈𝑅𝑇 = 𝑣𝑢∗∆𝑣

𝑣𝑠𝑎𝑡
              (9.3) 

   
missä  

𝜈𝑅𝑇      ryömintätilan vesihöyrypitoisuus (g/m3) 
𝜈𝑢   ulkoilman vesihöyrynpitoisuus (g/m3) 
𝛥𝜈    kosteuslisä (g/m3) 
 𝑣𝑠𝑎𝑡  ilman kyllästyskosteusvesihöyrypitoisuus  Kaavojen lähtöarvoina käytettiin Jokioinen 2004 ilmastossa: 

𝑇𝑅𝑇𝑘𝑎.(𝑡) = 8°𝐶 
𝑇𝑅𝑇𝑎𝑚𝑝.(𝑡) = 5°𝐶 

𝑝 = 0.20 
Kaavojen lähtöarvoina käytettiin Jokioinen 2100 ilmastossa: 

𝑇𝑅𝑇𝑘𝑎.(𝑡) = 12°𝐶  
𝑇𝑅𝑇𝑎𝑚𝑝.(𝑡) = 5°𝐶 

𝑝 = 0.20 
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9.2 Ryömintätilaisen puurunkoisen alapohjarakenteen tulokset 
9.2.1 Rakenteiden homehtumisriskitarkastelut  

Tulokset on esitetty pääosin Jokioinen 2100 vuoden ilmastossa, sillä vuoden 2015 Jokioisten 
ilmasto-olosuhteet ovat joiltain osin verrattavissa vuoden Jokioisten 2050 ilmasto-olosuhteisiin. 
Tällä tavoin saadaan varmuutta laskentatarkasteluihin. 
Kuvasta 9.3 nähdään, että vuoden 2004 Jokioisten ilmastossa 25 mm:n 
puukuitutuulensuojalevyllä varustettujen rakenteiden maksimihomeindeksit olivat alle yhden 
vielä 1 g/m3 ryömintätilan kosteuslisän arvolla kaikilla muilla lasketuilla materiaaleilla lukuun 
ottamatta mineraalivillaa. 
 

  Kuva 9.3. Eri lämmöneristeillä eristetyn tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten 2004 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.   
Tuulensuojalevyn ulkopinnan homeindeksit nousivat kaikilla rakenteilla korkeaksi 
homehtumisherkkyysluokassa 1 (kuva 9.4). Tästä syystä, tuulensuojalevyn 
homehtumisherkkyysluokan arvon pitää olla vähintään 2, jotta rakenteet ovat kosteusturvallisia. 
Silloin päästään alle 3:n homeindeksien arvoihin noin 1.3 g/m3 kosteuslisän arvolla. Mikäli 
halutaan toimiva tuulensuoja myös 2 g/m3 kosteuslisän arvolla, täytyy tuulensuojan 
homehtumisherkkyysluokan olla 3. Tuulensuojalevyn paksuudella tai materiaalilla ei ollut 
vaikutusta tuloksiin.  
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Kuva 9.4. Eri tuulensuojalevyillä varustetun tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn ulkopinnasta (piste A4). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.  
 
Sisäpinnan höyry- tai ilmansulkukalvolla ei ollut suurta merkitystä tuloksiin, sillä sisäpinnassa 
olevat vaneri ja puu omaavat itsessään suuren vesihöyryn vastuksen, että kalvon osana on toimia 
ilmansulkuna.  
Kuvasta 9.4 voidaan havaita, kuinka puukuitutuulensuojalevyn paksuuden kasvattaminen 
parantaa ryömintätilaisten alapohjien kosteusteknistä toimintaa. Suurimmat homeindeksien arvot 
muodostuivat ryömintätilaisissa alapohjarakenteissa, purutuotteilla eristealueen keskikohtaan, 
tuulensuojalevyn sisäpintaan (piste A3). 25 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä varustettu ja 
purutuotteilla eristetty rakenne toimi kosteusteknisesti hyvin pienellä noin 0.5 g/m3 kosteuslisän 
määrällä, silloin kun materiaalit ovat homehtumisherkkyysluokassa 1. 50 mm:n 
puukuitutuulensuojalevyllä varustettu ja purutuotteilla eristetty rakenne toimi kosteusteknisesti 
hyvin jo suuremmalla kosteuslisän määrällä, silloin kun materiaalit ovat 
homehtumisherkkyysluokassa 1. Jatkuvalla 2 g/m3 kosteuslisällä rasitettua ryömintätilaista 
alapohjaa ei kuitenkaan saada toimivaksi vuoden 2100 Jokioisten ilmastossa. Tarkemmat 
ryömintätilan kosteuslisän rajat on esitetty taulukossa 7 ja homeindeksin muodostumisen syyt 
analyysiosiossa. 
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Kuva 9.4. 25 mm:n ja 50 mm:n puukuitutuulensuojilla (HHL1) ja eri lämmöneristemateriaaleilla varustettujen tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi on esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä. 
 
Rakenteiden kantavien puuosien homeindeksien maksimiarvot nousevat myös yli 1:n, mutta arvot 
ovat pienempiä kuin mitoittavan A3 pisteen. Tämä on seurausta runkopuun suuresta 
kosteuskapasiteetista ja sisätiloista johtuvasta lämpöenergiasta (kuva 9.5). 
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Kuva 9.5. 25 mm:n ja 50 mm:n puukuitutuulensuojilla (HHL1) ja eri lämmöneristemateriaaleilla varustettujen tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu runkopalkin ulkopinnasta lämmöneristetilan alaosasta (piste B2). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.  
 
Homehtumisherkkyysluokassa 2 purutuotteet ja vertailurakenteet kestävät kosteutta paremmin 
(kuva 9.6). 25 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä varustetun rakenteenkin homeindeksien 
maksimiarvot menevät alle 1:n, kun ryömintätilan kosteuslisän arvo on 1 g/m3. Kuvassa 9.5 on 
laskettu B2 pisteen homeindeksien maksimiarvot, ja kun näitä homeindeksien maksimiarvoja 
verrataan, niin voidaan huomata, että arvot ovat lähellä toisiaan. Tällöin rakenteiden puuosien 
homehtumisherkkyysluokka voi olla 1.  
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Kuva 9.6. 25 mm:n ja 50 mm:n puukuitutuulensuojilla (HHL2) ja eri lämmöneristemateriaaleilla varustettujen tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojan sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.  
 
Eristepaksuuden kasvattaminen purutuotteilla 300 mm:stä 400 mm:iin huononsi rakenteen 
kosteusteknistä toimivuutta. 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä varustettuun rakenteeseen 
muodostuu homeen kasvulle alttiit olosuhteet noin 1 g:n/m3 ryömintätilan kosteuslisän arvolla 80 
%:n RH:n alkukosteudella (kuva 9.7). Sama ilmiö esiintyi jo aikaisemmissa rakennetyypeissä, 
kun eristepaksuus kasvoi ja puukuitutuulensuojalevyn diffuusiovastus esti rakenteen kuivamisen.  
400 mm:n eristekerroksen rakenteilla alkukosteuden pienentäminen 80 %:n RH:sta 70 %:n 
RH:hon paransi rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. Laskentatarkastelut tehtiin kuitenkin vain 
2 vuoden mittaisina, joten rakenne ei ole ehtinyt vielä tasaantua ympäristön kanssa.  
Mineraalivillatuulensuojalla varustetuilla rakenteilla alkukosteuden muutos 80 %:n RH:sta 70 
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%:n RH:hon ei vaikuttanut merkittävästi homeindeksien maksimiarvoihin. Tämä kertoo siitä, että 
mineraalivillatuulensuojalla varustettu rakenne omaa kuivumiskykyä ja 80 %:n RH:n arvo on 
lähellä ympäristön kanssa tasaantunutta arvoa.  
 

 
Kuva 9.7. 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla ja 50 mm:n puukuitutuulensuojalevyllä (HHL2) ja eri lämmöneristemateriaaleilla varustettujen tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Purutuotteiden eristepaksuus 400 mm. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojan sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.  
 
Silloin kun ryömintätilan kosteuslisä oli yli 1 g/m3, paransi mineraalivillatuulensuoja 
purutuotteilla eristettyjen rakenteiden kosteusteknistä toimintaa. 50 mm:n 
mineraalivillatuulensuojalevyn paksuudella saadaan toimivia rakenteita purutuotteilla noin 1.5 
g/m3 kosteuslisään asti (kuva 9.8). Kutterinlastun ja sahanpurun yhdistelmä toimii 
kosteusteknisesti paremmin kuin kutterinlastu yksinään eristemateriaalina. Tämä on seurausta 
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suuremmasta lämmönläpäisykertoimesta. Tarkempi selvitys rakenteiden toiminnasta 
analyysiosiossa. 
 

 
Kuva 9.8. 25 mm:n ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) ja eri lämmöneristemateriaaleilla varustettujen tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Purutuotteet ovat homehtumisherkkyysluokassa 2.  Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojan sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.   
Kuvasta 9.9 voidaan havaita, että purutuotteiden homehtumisherkkyysluokan kasvattaminen 
2:een pienensi homeindeksien maksimiarvot alle yhden mineraalivillatuulensuojalevyn 
sisäpinnassa monella rakenneyhdistelmällä. Vertailurakenteilla homeindeksien maksimiarvot 
laskevat jo hyvin pieneksi, sillä mineraalivillatuulensuoja mahdollistaa korkeamman 
homehtumisherkkyysluokan hyödyntämisen. Kuten olen jo aikaisemmin todennut, tässä 
tilanteessa täytyy tarkistaa myös rakenteen muut laskentapisteet.  
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Kuva 9.9. 25 mm:n ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) ja eri lämmöneristemateriaaleilla varustettujen tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Purutuotteet ovat homehtumisherkkyysluokassa 2. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojan sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.   
Kuvasta 9.10 voidaankin nähdä, että mineraalivillalla eritetyn rakenteen homeindeksin 
maksimiarvot eivät mene alle yhden, kun ryömintätilan kosteuslisän arvo on 2g/m3 vielä 
runkorakenteiden ollessa homehtumisherkkyysluokassa 2. Tämä tarkoittaa mineraalivillan 
tapauksessa, että runkorakenteet pitäisi suojata jo homeen esto aineella, eikä 
homehtumisherkkyysluokassa 2 oleva höylätty kuusi enää riitä homeenkesto-ominaisuuksiltaan 
rakenneratkaisuksi. 
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Kuva 9.10. 25 mm:n ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla (HHL3) ja eri lämmöneristemateriaaleilla varustettujen tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan kosteuslisän avulla ilmaistuna, Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Purutuotteet ovat homehtumisherkkyysluokassa 2. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu runkopalkin ulkopinnasta lämmöneristetilan alaosasta (piste B2). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä. 
 
Taulukossa 9.1 on esitetty ryömintätilan kosteuslisän avulla alle yhden homeindeksien 
maksimiarvojen määräytyminen eri materiaalien ja niiden paksuuksien yhdistelmillä. Tulokset on 
saatu lineaarisesti interpoloimalla lasketuista arvoista, joten kosteuslisärajat ovat suuntaa antavia. 
Painovoimaisesti tuulettuvan ryömintätilan kosteuslisän arvot vaihtelevat todellisissa rakenteissa, 
mutta kosteuslisän määrää tavanomaista määrää voidaan arvioida lähteiden (Kurnitski, et al., 
1999; Laukkarinen, 2014; Kauriinvaha, et al., 2001). Näissä lähteissä ryömintätilan kosteuslisä 
vaihteli syklisesti niin, että kosteuslisän keskiarvo oli välillä 0,5 g/m3…1,5 g/m3. Taulukosta 9.1 
voidaan havainnoida, että tuulensuojalevyn paksuutta kasvattamalla voidaan parantaa rakenteiden 
kosteusteknistä toimintaa. Tämän lisäksi ryömintätilan kosteuslisän rajoittaminen parantaa 
rakenteen kosteusteknistä toimintaa.  
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Taulukko 9.1.  Eri tuulensuojilla varustetulla ja purutuotteilla eristetyn tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen alle 1:n homeindeksin maksimiarvot, ryömintätilan ulkoilmaan vertautuvan kosteuslisän avulla ilmaistuna., Jokioisten vuoden 2100 säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi, vaneri ja lattialauta. Purutuotteet ovat homehtumisherkkyysluokassa 1. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä.    Puukuitu- ja mineraalivillatuulensuojan paksuus 
ryömintätilan kosteuslisä 
g/m3 (∆𝒗): silloin, kun 
homeindeksin maksimiarvo 
<1  

Puukuitu 
(HHL2) 
25 mm 

Puukuitu 
(HHL2) 
50 mm 

Mineraalivilla 
(HHL3) 
25 mm 

Mineraalivilla 
(HHL3) 
50 mm 

Kutterinlastu 300 mm (HHL1) 
RH80 

0 < ∆𝑣 < 0.51 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 1.15 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 0.30 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 1.35 
[g/m3] 

Sahanpuru + kutterinlastu 
300 mm (HHL1) RH80 

0 < ∆𝑣 < 0.65 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 1.29 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 0.46 
 [g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 1.63 
[g/m3] 

Kutterinlastu 400 mm (HHL1) 
RH80 

0 < ∆𝑣 < 0.37 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 1.0 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 0.37 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 1.16 
[g/m3] 

Sahanpuru + kutterinlastu 
400 mm (HHL1) RH80 

0 < ∆𝑣 < 0.47 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 1.08 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 0.47 
[g/m3] 

0 < ∆𝑣 < 1.29 
[g/m3] 

 

9.2.2 Rakenteiden lämpötila- ja kosteusolosuhteiden tarkastelut  
Ryömintätilaisten alapohjien laskentatarkastelujen tulosten tarkempaan analyysiin valitsin 50 
mm:n paksuiset mineraalivilla- ja puukuitutuulensuojalevyt sekä kutterinlastulla (300 mm) 
eristetyt rakenteet. Sisäpinnassa molemmilla rakenteilla oli X5 ilmansulkupaperi, vaneri ja 
lautalattia. Ryömintätilan kosteuslisän määränä oli 1 g/m3. 
Kuvasta 9.11 kahdesta alimmaisesta käyrästä voidaan havainnoida ulkoilman ja ryömintätilan 
olosuhteita. Ryömintätilan olosuhteet muuttuvat paljon hitaammin johtuen maaperän ja 
perustusten aiheuttamasta pitkästä aikavakiosta. Ryömintätilan lämpötila on talvella korkeampi 
ja kesällä matalampi kuin ulkolämpötila.  
Kuvan 9.11 kahdesta ylimmästä käyrästä voidaan nähdä eri materiaalien vaikutus rakenteiden 
toimintaan. Tämän lisäksi kuvaajista voidaan nähdä kesäkuun lopussa tapahtuva ryömintätilan 
suhteellisen kosteuden nousu, joka johtuu ryömintätilan matalammasta lämpötilasta verrattuna 
ulkoilmaan ja ulkoilman vesihöyrypitoisuuteen verrattavan ryömintätilan kosteuslisän arvosta.  
Molemmilla rakenteilla saatiin alle 1:n homeindeksien maksimiarvoja 1 g/m3 ryömintätilan 
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kosteuslisän arvoilla. Mineraalivillatuulensuojalla varustetun rakenteen homeindeksien 
maksimiarvot ovat pienemmät kuin puukuitutuulensuojalevyllä varustetun. Tämä johtuu 
mineraalivillan suuremmasta lämmönvastuksesta, jonka avulla suhteellisen kosteuden arvot 
pysyvät matalampina talven ajan. Tämän lisäksi pienestä diffuusiovastuksesta on hyötyä ja myös 
haittaa, sillä mineraalivillatuulensuojalla varustettu rakenne vastaa ulkoilman olosuhteiden 
muutokseen nopeammin kuin puukuitutuulensuolla varustettu rakenne, kuten kuvan 9.11 
kuvaajasta voidaan havaita. 
Puukuitutuulensuojalevyn kosteuskapasiteetin vaikutus voidaan nähdä suhteellisen kosteuden 
kuvaajan loivana liikkeenä niin ylös kuin alaskin päin, jolloin arvot laskevat ja nousevat. Korkean 
diffuusiovastuksen vaikutuksen voi nähdä rakenteen kuivamisen alkamisen hitautena. 

 
Kuva 9.11. 50 mm:n puukuitutuulensuolla ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla varustettujen, kutterinlastulla (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn ryömintätilaisen alapohjarakenteen suhteellisen kosteuden arvot, ryömintätilan kosteuslisän arvolla 1 g/m3, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvot. Ryömintätilan lämpötila ja vuoden 2100 Jokioisten ulkolämpötila on myös esitetty kuvassa.  
Kuvassa 9.12 nähdään hyvin, millaisia ongelmia kesän sääolosuhteet aiheuttavat 
ryömintätilaiselle alapohjalle. Kun lämmin kostea ulkoilma (sin.käyrä) virtaa viileään 
ryömintätilaan (kel.käyrä), nousevat suhteellisen kosteuden arvot (pun. käyrä) korkealle 
ryömintätilassa aiheuttaen jopa kondessi-ilmiön.  
Tuulensuojaeristeen sisäpinnassa alkavat myös suhteellisen kosteuden arvot nousta. 
Mineraalivillatuulensuojan suhteellisen kosteuden arvot vaihtelevat enemmän ja nousevat 
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nopeammin kuin puukuitutuulensuojalevyllä, jonka korkea kosteuskapasiteetti hidastaa 
suhteellisen kosteuden nousua. 

 
Kuva 9.12. 50 mm:n puukuitutuulensuolla ja 50 mm:n mineraalivillatuulensuojalla varustettujen, kutterinlastulla (lämmönjohtavuus 0.042 W/(mK)) eristetyn tuulettuvan ryömintätilaisen alapohjarakenteen suhteellisen kosteuden arvot, ryömintätilan kosteuslisän arvolla 1 g/m3, Jokioisten 2100 vuoden säässä. Rakenteen sisäpinnan materiaaleina ovat X5 ilmansulkupaperi ja vaneri. Rakennetyyppi esitetty kuvassa 9.1. Olosuhdetiedot poimittu tuulensuojalevyn sisäpinnasta (piste A3). Laskentatarkastelut on tehty 2D:nä, 2 vuoden mittaisina, mistä poimintana jälkimmäisen vuoden arvoista aikavälin 15.6.-19.8. suhteellisen kosteuden arvot sekä ryömintätilan lämpötilan ja vuoden 2100 Jokioisten ulkolämpötilan lämpötilan arvot. 
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10  JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 
Ilmastonmuutoksen vaikutus rakenteiden kosteustekniseen toimintaan on merkittävä 
laskentatarkastelujeni mukaan. Rakenteet pystytään suunnittelemaan kestäviksi tulevaisuuden 
ympäristön rasituksia vastaan ottamalla huomioon niiden suunnittelussa tulevaisuuden ilmasto-
olosuhteet. Tämän takia tämän työn laskentatarkastelut suoritettiin Vantaan ja Jokioisten 2100 
vuoden ilmasto-olosuhteissa.  
Tässä tutkimuksessa löytyi kosteusteknisesti toimivia diffuusioavoimia rakenneratkaisuja 
purutuotteilla eristettyihin seinä-, yläpohja- ja alapohja rakennetyyppeihin silloin, purutuotteet 
ovat homehtumisherkkyysluokassa 1. Tiiliverhottuilla seinärakenteilla 
mineraalivillatuulensuojan paksuus täytyi kasvattaa 100 mm:iin, jolloin löytyi 
homehtumisherkkyysluokassa 1 alle yhden homeindeksin rakenne.  
Sisäpinnan materiaaleilla on vaikutus rakenteiden kosteustekniseen toimintaan. Yleisesti voi 
todeta, että mitä suurempi vesihöyrynvastus sisäpinnassa on, sitä paremmin rakenteet 
kosteusteknisesti toimivat. Höyrysulkumuovi toimi hyvin kosteusteknisesti hyvin purutuotteilla 
kaikissa rakennetyypeissä. Purutuotteiden korkean kosteuskapasiteetin vuoksi paksummilla 
eristekerroksilla sisäpinnan materiaalin vesihöyrynvastuksen merkitys väheni, eikä 
homeindeksien maksimiarvot lämmöneristeen ulkopinnassa muuttuneet. Myös 
diffuusioavoimilla ratkaisuilla saatiin hyviä tuloksia. Toimivaksi ratkaisuksi useilla 
rakenneyhdistelmällä osoittautui X5 ilmasulkupaperin ja vanerin yhdistelmä, jolloin vesihöyryn 
vastusta voidaan kasvattaa rakenteiden sisäpinnassa muullakin tavalla kuin käyttämällä 
höyrysulkukalvoa ja toteuttaa kosteusturvallisia rakenteita. 
Sisäpinnan diffuusiovastuksen suuruudella oli enemmän merkitystä mineraalivillalla ja 
sellueristeellä eristetyille rakenteille. Vertailurakenteilla saatiin kosteusteknisesti toimivia 
ratkaisuita, kun rakenteen sisäpinnassa oli korkean diffuusiovastuksen höyrysulku. 
Diffuusioavoimempia sisäpinnan materiaaleja käytettäessä vertailurakenteiden homeindeksien 
maksimiarvot nousivat yli 1:n. 
Vinon yläpohjarakenteen ja harjakattoisen tuuletustilallisen kosteustekninen toiminta laskettiin 
vakio ilmanvaihtuvuuden arvoilla. Molempien rakennetyyppien homeindeksien pienimmät 
maksimiarvot olivat tuuletusvälin ilmamääräksi muutettuna likipitäen samat, vaikka rakenteet 
eroavat toisistaan. Mikäli tämän optimaalisen ilmamäärän arvoa vertaa todellisiin 
ilmanvaihtuvuuksiin, täytyisi tuuletusvälin ilmanvaihtuvuutta rajoittaa, jotta päästäisiin parhaisiin 
tuloksiin. Hyvin toimiva ilmaväli on kuitenkin vikasietoisempi ratkaisu, sillä voi olla vaikea 
suunnitella painovoimaisesti tuulettuva yläpohjarakenne, jossa pystytään rajoittamaan 
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ilmanvaihtoa näin tarkasti, sillä diffuusioavoimien rakenteiden, mutta myös höyryä 
läpäisemättömien materiaalien osalta selvisi, että ilmanvaihtuvuudella on suuri merkitys 
rakenteiden kuivamisessa. Jos ilmanvaihtuvuus jostain syystä estyy lähes kokonaan, 
purutuotteilla eristettyihin rakenteisiin alkaa kertymään kosteutta, josta aiheutuu 
vääjäämättömästi materiaalien turmeltumiseen liittyviä ongelmia ja tätä kautta myös 
sisäilmaongelmia. 
Korkean kosteuskapasiteettinsa vuoksi purutuotteiden alkukosteuden vaikutus rakenteen 
kosteustekniseen toimintaan on suuri purutuotteilla eristetyillä rakenteilla, erityisesti 
eristyspaksuuksien kasvaessa. Sen vuoksi on tärkeää, että rakenteet omaavat 
kuivumispotentiaalia, mikäli eristeen kosteuspitoisuuksia ei pystytä seuraamaan käytön aikana, 
sillä korkea kosteuskapasiteetti hidastaa myös rakenteen kuivumista. 70 %:n RH on suositeltava 
alkukosteus purutuotteilla eristetyille rakenteille, koska tällä kosteudella saadaan 
rakennusvaiheeseen puskuria, mikäli rakenteisiin pääsisi jostain syystä kertymään 
rakennuskosteutta. Tuulensuojalla ja toimivalla ilmavälin ilmanvaihdolla on suuri rooli 
rakenteiden kuivamisessa. 
Vertailurakenteilla mineraalivillalla ja sellueristeellä alkukosteuden määrällä ei ollut paljon 
vaikutusta rakenteiden homeindeksien maksimiarvoihin. Vertailurakenteille riitti yleisesti kahden 
vuoden simulaatio siihen, että sen suhteellisen kosteuden arvot tasaantuivat ympäristön kanssa.  
Tuulensuojalevyn valinta osoittautui rakenteiden toiminnan kannalta tärkeäksi. 
Mineraalivillatuulensuoja on laskentatarkastelujeni mukaan erinomainen valinta purutuotteilla 
eristettyjen rakenteiden tuulensuojaksi kaikissa rakennetyypeissä. Sopivuus purutuotteiden 
tuulensuojaksi johtuu mineraalivillan pienestä lämmönjohtavuudesta ja pienestä 
diffuusiovastuskertoimesta. Puukuitutuulensuojalevyn valintaan purutuotteiden tuulensuojaksi 
puolestaan liittyy enemmän epävarmuuksia. Puukuitutuulensuojalevyn mineraalivillaa suurempi 
diffuusiovastus estää varsinkin paksujen purueristevaippakerrosten kuivumisen. Vinoissa 
yläpohjarakenteissa puukuitutuulensuojalevyn paksuuden kasvattaminen ei ratkaisevasti 
parantanut rakenteen kosteusteknistä toimivuutta, ainoastaan vähensi rakenteen vikasietoisuutta 
ja kuivumispotentiaalia. Vertailurakenteilla puukuitutuulensuojalevyn kosteuskapasiteetista oli 
selvästi enemmän hyötyä rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta. 
Mikäli puukuitulevy oli asennettu lämmöneristeeksi tuuletustilallisen harjakattoisen 
yläpohjarakenteen yläosaan, on puukuitulevyn kosteuskapasiteetista näkyvää hyötyä ja 
homeindeksit ovat pienempiä kuin vastaavan mineraalivillalämmöneristeellä eristetyn rakenteen.  
Homehtumisherkkyysluokalla oli suuri merkitys rakenteiden homeindeksien maksimiarvoihin. 
Suuremmilla homehtumisherkkyysluokilla homeindeksein maksimiarvo oli lähellä nollaa. Tämän 
työ tarkoituksena oli löytää sellaisia rakenteellisia ratkaisuja, että homeenesto aineita ei tarvitsisi 
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käyttää, sillä pitkäaikaistutkimus homeenestoaineen käytöstä puuttuu. Tämän lisäksi 
homeenestoaineella käsitellyt tuotteita ei pystytä kierrättämään. 
Epävarmuutta tutkimuksen laskentatarkasteluihin tuo purutuotteiden materiaalimallien 
epätarkkuus. Purutuotteiden rakennusfysikaaliset ominaisuudet ovat hyvin riippuvaisia tiheydestä 
ja kosteusolosuhteista, joten laskentatarkastelujen tulokset eivät ole suoraan verrattavissa 
yksittäiseen koerakenteeseen kovinkaan tarkasti, sillä työhön on valittu koko materiaaliryhmää 
edustavat tuotteet. Vertailupohjaa ja rakennusfysiikan ilmiöitä vahvasti hygroskooppisten 
materiaalien osalta voi kuitenkin niistä hyvin tutkia ja sitä kautta löytää vertailukohtia 
todellisuuden kohteille. 
Purutuotteiden korkea kosteuskapasiteetti aiheutti yllättäviä tuloksia, joiden todentamiseen ja 
ymmärtämiseen kului aikaa. Tämä oli kuitenkin todella opettavaista ja tätä kautta pääsin myös 
käsiksi rakenteiden kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan perusasioihin, jotka ovat myös keskeisiä 
vähemmän hygroskooppisten materiaalien tarkastelun kohdalla. 
Purutuotteiden korkea kosteuskapasiteetti myös vaikeutti oikeiden alkukosteuksien hakemista 
rakennetyypeille, sillä liian pienen alkukosteuden arvoilla kahden vuoden laskenta-aika oli aivan 
liian lyhyt ympäristön kanssa tasaantuneen alkukosteuden arvon etsimiseen, sillä suhteellisen 
kosteuden arvot eivät ole siinä ajassa vielä tasaantuneet ympäristön kanssa. Tämän vuoksi 
homeindeksien maksimiarvojen laskennassa saadaan liian pieniä arvoja. Liian isoilla 
alkukosteusarvoilla puolestaan ei saada käyttötilan homeindeksien maksimiarvoja, vaan 
laskennat kuvaavat rakenteen kuivumiskykyä, joka on toki tärkeä asia, mutta ei anna todellista 
kuvaa ympäristön kanssa tasaantuneen rakenteen toiminnasta. Suositeltavaa onkin laskea pitkiä, 
yli viiden vuoden, simulaatioita purutuotteilla eristetyistä rakenteista, jotta saadaan varmuus 
oikeasta alkukosteudesta. Tällä tavoin saadaan varmuus ympäristön kanssa tasaantuneista 
rakenteiden suhteellisen kosteuden arvoista. 
Työn tuloksien avulla voidaan verrata purutuotteilla eristettyjen rakenteiden toimintaa yleisesti 
käytössä oleviin materiaaleihin. Tämän työn tuloksista erottuvat samat rakennusfysikaaliset 
ongelmat, joita vertailurakenteillakin esiintyy. Lähestymiskulma ongelmiin on kuitenkin hieman 
erilainen, sillä purutuotteet vahvasti hygroskooppisina materiaaleina tuottavat erilaisen 
kosteusteknisen toiminnan rakenteisiin.  
Työssä löydettyjä hyviä rakennevaihtoehtoja voidaan hyödyntää jatkotutkimuksissa 
koerakenteiden rakentamisessa. Tällä tavoin voitaisiin todentaa mahdolliset hyvät 
rakenneratkaisut, jotka voitaisiin siirtää käytännön rakennehankkeisiin. Tässä työssä havaittujen 
ongelmakohtien todentaminen koerakenteissa olisi myös hyödyllistä, mikäli havainto todettaisiin 
koerakenteilla oikeaksi, voitaisiin kyseisen rakenneyhdistelmän ongelmista mahdollisesti 
tiedottaa rakentajille ja suunnittelijoille, jolloin rakenteiden vaurioilta voitaisiin mahdollisesti 
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välttyä. 
Purutuotteiden osalta jatkotutkimuksen tarvetta löytyy esimerkiksi lämmönjohtavuuden 
tiheysriippuvuuden selvityksessä. Vaikka tätä on selvitetty jo aikaisemmissa tutkimuksissa, 
uusilla purutuotteilla, joiden aines on homogeenisempää, sitä ei ole kattavasti tehty. Tällainen 
jatkotutkimus antaisi hyvää tietoa energiankulutuslaskentatarkasteluihin ja tarkentaisi 
laskentatarkastelujen tuloksia.  
Työssä on käytetty rakennuksien ISO 15927-3 standardin mukaista suurinta mahdollista 
viistosaderasitusta, joka rasittaa voimakkaasti tiiliverhottuja rakenteita. Standardin muita 
keveämpiä rasitusvaihtoehtoja olisi ollut hyvä laskennallisesti tutkia ja miettiä tiiliverhouksen 
yhteydessä, jolloin niitä voisi perutellusti käyttää.  
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Vuosikeskiarvo: 204.6 °
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Vuosikeskiarvo: 10.5 Pa
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Vuosikeskiarvo: 79.8 %
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Vuosikeskiarvo: 63.7 W/m²
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Vuosikeskiarvo: 46.8 W/m²
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Vuosikeskiarvo: 0.09 mm/h
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Vuosikeskiarvo: 4.4 m/s
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Vuosikeskiarvo: 196.1 °
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Vuosikeskiarvo: 80.3 %
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Vuosikeskiarvo: 62.9 W/m²
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Vuosikeskiarvo: 46.6 W/m²
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Vuosikeskiarvo: 0.09 mm/h
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Vuosikeskiarvo: 4.4 m/s
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Vuosikeskiarvo: 202.5 °
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Vuosikeskiarvo: 11.4 ºC
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Vuosikeskiarvo: 81.1 %
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Vuosikeskiarvo: 61.2 W/m²
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Vuosikeskiarvo: 46.1 W/m²
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Vuosikeskiarvo: 0.11 mm/h
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Vuosikeskiarvo: 4.5 m/s
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Vuosikeskiarvo: 207.3 °
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Delphin-rakennefysiikka laskentaohjelmaan määritettävät materiaaliominaisuudet: 
Tunnus Yksikkö Tieto 
NAME  Nimi 
FLAGS  Yksilölliset ominaisuudet 
THETA_POR m3/m3 Huokoisuus 
THETA_EFF m3/m3 Kosteuspitoisuus vesiupotuksesssa 
THETA_CAP m3/m3 Kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus 
THETA_80 m3/m3 Kosteuspitoisuus 80 % suhteellisen kosteuden arvolla 
LAMBDA W/(mK) Lämmönjohtavuus 
RHO kg/m3 Tiheys 
CE J/(kgK) Ominaislämpökapasiteetti 
AW kg/(m2s0,5) Veden imeytymiskerroin 
MEW - Diffuusiovastuskerroin 
DLEFF m2/s Diffuusi johtavuus 
KLEFF s Kosteuden johtavuus 
KG s Ilmanläpäisevyys 
pC lg(Pa) Veden huokosalipaineen kymmenkantainen logaritmi 
Theta_I m3/m3 Kosteuspitoisuus 
RH % Suhteellinen kosteus 
lgKl lg(s) Veden huokosalipaineen kymmenkantainen logaritmi 
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