
Pitäsköhä näitä suojata jotenki? 

Markku Hienonen 
Jukka-Pekka Savolainen 
Ilkka Räinä  

19.10.2015 

Satuin kuulemaan otsikon mukaisen 
kysymyksen, jonka esitti pientalon 
rakentaja/rakennuttaja kuorma-autokuskille. 
Autokuski nosti villapaketit nättiin nippuun 
lähes tyhjälle tontille ja totesi, että ”kastuuhan 
ne kuitenkin viimeistään sitten seinässä jos 
eivät sitä ennen ehdi” 
 
Olivatko molemmat kuitenkin oikeassa ja 
tämäkö on yleinen mielipide rakentamisesta? 
 



Matalaenergiatalo Kontion 
lamellihirrestä 

Miksi ja miten se on toteutettu 



Taustaa, miten tähän on päädytty… 

Jokaisella työmaalla on kosteutta. 
Jokaisella työmaalla jonkun rakenteen 
kosteus laskee ja jonkun taas kasvaa. 
Kyse on vain siitä, että kuinka kauan 
mikäkin rakenne voi olla märkä ilman 
vaurioita 

• Suunnitteluporukan sekä rakennuksen omistajan useiden vuosien 
kokemus eri tutkimushankkeista, joissa on tutkittu rakennusten 
energiateknistä ja rakennusfysikaalista toimivuutta. 



Rakentajan tavoitteena omakotitalo, joka on 

• Ylläpitokustannuksiltaan edullinen asua sekä olla tarvittaessa myös 
tyhjillään 

• Sisäilmaltaan terve ja hengitysteille sopivan kostea 
• Sähkökatkon kestävä 
• Noin 160m2, neljä makuuhuonetta 
• Valoisa 
• Sopivan lämpöinen aina 
…Rahaa ei kuitenkaan rakentamiseen ollut käytettävissä tavallista 
enempää, joten mihinkään erikoisuuksiin ei kannattanut lähteä 



Suunnittelupöydällä… 

… …. Satoja tunteja 
simulointityötä eri 
rakennevaihtoehdoista…  
Syntyi rakennus, jonka 
• Lämmityksen ja ilmanvaihdon 

nettoenergian tarve noin 
7200kwh/a 

• Rakennuksen sisäpuolinen 
lämpökapasiteetti erittäin 
suuri. Höyrynsulun sisäpuolella 
on 97% rakennuksen massasta. 



Suunnittelupöydällä… 

… …. Satoja tunteja 
simulointityötä eri 
rakennevaihtoehdoista…. 
Syntyi rakennus, jonka 
• Rakenteet kestävät 

simulointien mukaan sisäilman 
kosteuskuormaa heikoimman 
lenkin mukaan mitoitettuna yli 
5g/m3 (RH talvella sisällä 
voidaan pitää yli 40%) 



Suunnittelupöydällä… 

Riskianalyysi, Mitä riskejä 
mikäkin vaihtoehto tuo ja 
miten ne voidaan hoitaa? 
 
Kosteudenhallinta? 
 
Ei RT-korttien mukaisia 
kiinnitystapoja millekkään? 



Työmaalla, katon nosto 

Kuinka kauan puu säilyy 
hyväkuntoisena sään 
armoilla, vaikka se 
myöhemmin kuivuisikin? 
 

Kannattaako ottaa asiasta selvää, vai 
suojata mahdollisimman nopeasti? 
 



Työmaalla, teltan teko 

Puutarvikkeet pääosin 
omasta metsästä 
Aluskatteet ja pressut 
yhteensä noin 250€ 
Työaikaa yksi päivä 
kahdelta mieheltä 
Talon ympäri 1,5 – 
2,5m leveä 
työskentelytila 
 



Työmaalla, teltassa tehtävät työt 
Ainoastaan ulko-ovi on asennettu ilman teltaa. 
Teltta on valoisa ja riittävän tilava, kun sen suunnittelee oikein. 

ikkunat 

 

 

tuulensuojakangas 

 

 

villat 

 

 

Höyrynsulku 

 

 

pintaverhous 

 

 



Työmaalla, teltassa tehtävät työt 
Rakennusaikaisen kosteuden seuranmittalaitteet 
…seurantamittaukset jatkuvat myös rakennuksen käyttöönoton 
jälkeen 

Simulointitulosten 
perusteella tehty 
mittaussuunnitelma 

 

 

Lämpötila- ja 
kosteusantureiden asennus 
mittaussuunnitelman 
mukaan 

 

 

Rakennusaikaisen 
kosteuden seuranta. 
Kuivuuko vai kastuuko 
rakenne? 

 

 

Ulkoilman kosteus- ja 
lämpötila olosuhteet ovat 
homeenkasvulle sopiva 
paikka.  

 

 

Teltassa sekä rakenteen 
sisällä riskiolosuhteita ei ole 
ollut. Olosuhteet ovat 
paremmat kuin ilman 
telttaa rakennettaessa 

 

 





Mittaustulokset 
Simulointiohjelmat antavat saman tuloksen kuin mittalaitteista saatu 
dynaaminen seurantamittaus.  
Voidaanko nyt kuvitella, että kaikki on kunnossa? 

Mitattuja tuloksia 

 

 

Simulointiohjelman 
tuloksia 

 

 



Yhteenveto; kosteudenhallinta 

• Kaikenkaikkiaan kosteudenhallintaan käytettiin kohtuullisen suuri 
määrä työtä, mutta työmaalla tehtäväksi siitä jäi vain muutamia 
yksittäisiä henkilötyöpäiviä. 

• Kannattiko se? Tällä hetkellä rakennus on kuitenkin kuiva. 
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