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Kuivaketju10
KESKEISIMMÄT RISKIKOHDAT (luonnos)

1. Ulkopuolelta tulevan kosteuden tunkeutuminen perustuksiin ja lattiarakenteisin

2. Sadeveden tunkeutuminen ulkoseinärakenteisiin

3. Sadeveden tunkeutuminen vesikatteen ja aluskatteen läpi

5. Rakennusvaipan ilmavuodot – kosteuden siirtyminen rakenteisiin

6. Väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto

7. Vesiputkien rikkoutuminen

8. Huonosti toteutettu märkätila

4. Kosteiden betonirakenteiden päällystäminen – päällystemateriaalin vaurioituminen

9. Epäonnistunut rakentamisaikainen kosteudenhallinta

10. Huono huolto ja ylläpito

Ulkopuoli,
vesi

Sisäpuoli,
vesihöyry

Sisäpuoli,
vesi

Rakennus-
aika

Huolto

Vesihöyry,
korkea RH

Haitallisten aineiden tulo sisäilmaan

Painumat ja muodonmuutokset

+ Lämmöneristyksen lisäys, rakenneratkaisujen muutokset ja ilmastonmuutos
- Heikentävät monien rakenteiden toimintaa, vaikka ei ole kosteusvuotoja.
- Heikentävät rakenteiden toimintaa enemmän myös pienissä kosteusvuototilanteissa.
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 Lämmöneristyksen lisääminen heikentää monien 
vaipparakenteiden kosteusteknistä toimintaa:
– Ulko-osat viilenevät, jolloin kosteuden 

kondensoituminen ja homeen kasvulle suotuisat 
olosuhteet lisääntyvät rakenteissa.

– Rakenteiden vikasietoisuus heikkenee samasta 
syystä. Yhä pienemmät kosteusvuodot ulkoa tai 
sisältä voivat saada aikaan kosteusvaurion.

– Vanhoissa rakenteissa lisäeristäminen tehdään 
usein sisäpuolelle, jolloin vanhan rakenteen 
lämpötila alenee ja kosteustekninen toiminta 
heikkenee. 

 Vaipparakenteiden toimintaa voidaan parantaa 
merkittävästi rakenteiden ja toteutustapojen muutoksilla. 
Eniten muutoksia tarvitaan puurakenteissa.

 Vanhojen rakenteiden korjausten yhteydessä voidaan 
lisäksi joutua käyttämään myös teknisiä laitteita 
(lämmitin, kuivain, ohjattu koneellinen ilmanvaihto).

 Rakenteet saadaan oikein suunniteltuina toimiviksi 
myös seuraavan 100 vuoden aikana.

LÄMMÖNERISTYKSEN LISÄYKSEN VAIKUTUKSET
RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMINTAAN

Olosuhteiden muutokset rakenteissa
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Kuva: Hedtec Oy, Olosuhdevahti

Kriittinen 
kohta
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 Lämmöneristepaksuuksien lisääminen muuttaa 
vaipparakenteita monessa tapauksessa niin paljon, 
että rakenteiden toteutustavat ja tuotantotekniikat 
muuttuvat.
→ uudet runkotyypit ja liitokset sekä tehokkaammat

lämmöneristeet
→ kokemusperäinen tieto uusista rakenteista puuttuu
→ suunnittelu- ja asennusvirheet kasvavat

 Nopeassa tahdissa tehdyt suuret muutokset vaativat 
paljon koulutusta.
→ rakennusalan käytännöt muuttuvat hitaasti
→ koulutus ei tavoita kaikkia

 Tiukka rakentamisaikataulu lisää omalta osaltaan 
rakenteiden kosteusriskejä.
→ puutteellinen suunnittelu
→ liian lyhyet kuivumisajat

Kaikessa rakentamisessa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan merkitys korostuu!
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LÄMMÖNERISTYKSEN LISÄYKSEN VAIKUTUKSET
RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNISEEN TOIMINTAAN

Rakenteiden ja toteutustapojen muutokset
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ILMASTONMUUTOKSEN VAIKUTUKSET

Lämpötilan ja sademäärän muutos Suomessa tulevina vuosikymmeninä

 Lämpötila nousee, viistosaderasitus julkisivupinnoille kasvaa ja pilvisyys lisääntyy. 
Suurimmat muutokset tapahtuvat talvella.

 Homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät varsinkin rakenteiden ulko-osissa.
 Kosteuden siirtyminen ulkoa sisälle päin lisääntyy varsinkin julkisivuissa, joihin imeytyy 

sadevettä. Homehtumis- ja kondenssiriski lisääntyy näissä rakenteissa myös 
rakenteiden sisäpinnan lähellä.

 Rakenteiden kuivuminen hidastuu syksyllä ja talvella.
 Riski vanhojen betonijulkisivujen pakkasrapautumiselle lisääntyy.

Lämpötila Sademäärä

Kuvat: Ilmatieteen laitos
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PUURAKENTEINEN TUULETETTU YLÄPOHJA

 Lämmöneristeen lisääminen tuuletettuun 
yläpohjaan on helppo tapa vähentää 
energiankulutusta.

 Lämmöneristyksen parantamisen 
alentaa tuuletustilan lämpötilaa.
→ kosteuden tiivistyminen ja homeen 

kasvuriski yläpohjassa lisääntyy
→ yläpohjien vikasietoisuus heikkenee

Kosteus- ja homeongelmia on havaittu paljon 
Etelä-Ruotsissa, mutta myös Suomessa.

Kuva: Lars-Erik Harderup & Jesper Arfvidsson, Lund, Ruotsi
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PUURAKENTEINEN TUULETETTU YLÄPOHJA

 Homehtumisriski  lisääntyy voimakkaasti puurakenteiden 
ulko-osissa ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen 
lisäyksen vaikutuksesta.

 Uusissa rakennuksissa tuuletustilan kosteusteknistä 
toimintaa voidaan parantaa lämpöä eristävällä aluskatteella.

 Vinoissa yläpohjissa lämmöneristys toteutetaan puupalkkien 
yläpuolelle laitettavalla tuulensuojalla.

 Riittävä aluskatteen lämmönvastus on 0,5–1,0 m2K/W (esim. 
20–40 mm XPS-eristettä), (vuosien 2050 – 2100 ilmastot).

 Myös hygroskooppisten materiaalien, kuten puukuitueristeen 
käyttö lämmöneristeenä parantaa tuuletustilan 
kosteusteknistä toimintaa.

 Yläpohjan tuuletuksessa suositeltava ilmanvaihtokerroin on 
0,5–1,0 1/h.

 Yläpohjan ilmatiiviys on erittäin tärkeä. Vanhoissa 
rakennuksissa yläpohja on pyrittävä saamaan ilmatiiviiksi 
aina, kun lämmöneristystä lisätään.

 Tarvittaessa yläpohjaa voidaan myös esimerkiksi  lämmittää.
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Kuva: Hedtec Oy, Olosuhdevahti
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PAKSUJEN PUHALLUSERISTEIDEN PAINUMINEN 
KATTORISTIKOILLA TOTEUTETUSSA YLÄPOHJASSA
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 Paksut puhalluseristeet painuvat merkittävästi ajan kuluessa, 
jolloin kattoristikoiden vinosauvojen alle muodostuu 
ilmatunneleita.

 Jos yläpohjan höyrynsulussa on reikiä, ilmavirtaukset 
keskittyvät näiden ilmatunneleiden kohdalle.

 Ylipainetilanteessa sisältä ulos virtaavaa kosteutta voi 
tiivistyä ja jäätyä lämmöneristeen yläosaan vinosauvojen 
pintaan. Jään sulaessa vesi valuu lämmöneristekerrokseen. 

 Myös homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät 
vinosauvojen yläosassa.

 Alipainetilanteessa homeen kasvulle otollisia olosuhteita voi 
esiintyä myös höyrynsulun sisäpinnassa ulkoa tulevan 
kylmän ilmavirran jäähdyttäessä höyrynsulkua.

 Lisäksi ilmatunnelit heikentävät yläpohjan lämmöneristystä.

 Puhalluseristeen painumaa voidaan vähentää lisäämällä 
puhalluseristeen tiheyttä tai sidosaineita. Onkaloiden 
muodostuminen voidaan estää myös kiilamaisten 
lämmöneristyspalojen avulla.

Kuva: Lasse Laulainen, Läsät

Kuva: Lasse Laulainen, Läsät
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PROFIILIPELTIKATTO

 Tuulettuminen hidasta, vanhoissa katoissa ei 
edes uritusta.

 Vuodot leviävät laajalle ja kuivuvat erittäin 
hitaasti.

 Vuotokohtien sijainti vaikea havaita, ei voi 
tarkistaa.

 Eristeiden kiinnitys profiilipeltiin aiheuttaa välillä 
ohiporauksia.
→ höyrynsulun ilmavuodot lisäävät 

kosteusrasitusta
→ urien kautta tapahtuva tuuletus voi jopa 

pahentaa kosteusongelmia tässä tilanteessa
 Lämmöneristyksen lisääntyessä ohiporausten 

määrä kasvaa.
 Katteen asentaminen kuivien eristeiden päälle 

ensiarvoisen tärkeää!
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KEVYTSORAKATTO

 Lämmöneristysvaatimusten tiukentuessa 
perinteisestä kevytsorakatosta on tullut liian 
korkea.
→ Ratkaisuna on ollut solumuovieristeen laitto 

kevytsorakaton pohjalle.
 Aikaisemmin kevytsorakatto voitiin tehdä ilman 

sadesuojausta, koska ylimääräinen kosteus 
pääsi kuivumaan kevytsoratilasta kohtuullisen 
nopeasti.

 Sadeveden päästessä solumuovieristeen ja 
bitumikermin väliin sen kuivuminen on erittäin 
hidasta.

 Solumuovieristeellä ja kevytsoralla toteutetun 
katon rakennusaikaisesta sadesuojauksesta on 
ehdottomasti huolehdittava.
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 Solumuovieristeitä käytettäessä sisäkuoren kuivumisaika pinnoituskosteuteen (tiiviitä pinnoitteita 
käytettäessä) voi pidentyä seuraavasti verrattuna mineraalivillaeristeeseen:
2–4 kk, kuivumistaso 90 % RH ja 6–12 kk, kuivumistaso 80 % RH

 Solumuovieristeen paksuuden kasvattaminen lisää myös kuivumisaikaa.
 Polyuretaanieristettä käytettäessä kuivumisaika on pisin. Alumiinipinnoite lisää kuivumisaikaa, 

koska pinnoite estää kosteuden kuivumisen ulospäin kokonaan.

BETONIRAKENTEIDEN KUIVUMINEN 
SOLUMUOVIERISTEITÄ KÄYTETTÄESSÄ
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1 vuosi

Esimerkki rakennusaikaisen kosteuden kuivumisesta betonielementin 
140 mm paksusta sisäkuoresta

Kuva: Arto Suikka
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PUURUNKOINEN ULKOSEINÄ

 Höyrynsulku on suositeltavaa asettaa enintään n. 50 mm syvyydelle 
seinän sisäpinnasta, jotta sitä ei tarvitse rikkoa sähköasennuksien takia.

 Vähintään 75 % lämmöneristeestä tulee olla kuitenkin höyrynsulun 
ulkopuolella.

 Lämmöneriste tulisi asentaa höyrynsulun sisäpuolelle vasta sitten, kun 
rakennusaikainen kosteus sisältä on kuivunut. Vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää pystykoolausta pystyrungon kohdalla.

 Turvallisin ratkaisu on jättää lämmöneriste pois höyrynsulun sisäpuolelta.

 Höyrynsulkukalvon tilalla voidaan käyttää esim. solumuovilevyä.

 Pehmeät lämmöneristeet on asennettava huolellisesti, jotta kulmiin ja 
liitoksiin ei synny ilman virtausreittejä.

 Puurungon ulkopuolelle tulisi laittaa hyvin lämpöä eristävä tuulensuoja.
(esim. 25 mm huokoinen kuitulevy tai mineraalivillalevy). Jäykistävää 
tuulensuojalevyä käytettäessä laitetaan erillinen lämpöä eristävä 
tuulensuoja sen ulkopuolelle.

 Tuulensuojan on oltava hyvin vesihöyryä läpäisevä.

 Ulkoverhouksen takana on oltava aina tuuletusväli.
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Kriittinen kohta



Kuivaketju10 – Rakennuksen suunnittelu 1.10.2015, Oulu Juha Vinha            13

PUUELEMENTTIRAKENNE VANHOJEN 
KIVIRAKENTEIDEN ULKOVERHOUKSENA

 Puurungon ulkopuolelle tulisi laittaa hyvin lämpöä eristävä 
tuulensuoja, esim. 25 mm huokoinen kuitulevy tai 25–30 mm 
mineraalivillalevy.

 Jäykistävää tuulensuojalevyä (esim. kipsilevy) käytettäessä tulisi 
laittaa erillinen lämpöä eristävä tuulensuoja sen ulkopuolelle.

 Tuulensuojan on oltava hyvin vesihöyryä läpäisevä.
 Ulkoverhouksen takana on oltava aina tuuletusväli.

Samat ohjeet rakenteen ulko-osan osalta ovat voimassa myös 
lisäeristettäessä puurunkoisia ulkoseiniä ulkopuolelta.

Ulko-osa

Sisäosa
 Kivirakennetta vastaan asennetaan pehmeä lämmöneriste 

tasausvillaksi.
 Elementin sisäpinnan lähellä tulee olla ilmansulku esim. 

muovikalvo + vaneri tai CLT-levy.
 Vanhan kivirakenteen ilmatiiviyttä on tarvittaessa parannettava 

ja kiinnitettävä huomiota varsinkin ikkunaliitoksiin.
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TIILIVERHOTTU PUURANKASEINÄ

 Tiiliverhotussa puurankaseinässä homehtumisriski rakenteen 
ulko-osissa on erityisen suuri, koska tiiliverhoukseen 
kerääntynyt kosteus siirtyy sisäänpäin diffuusiolla.
→ Tuulensuojan tulee olla hyvin lämpöä eristävä (50–70 mm 

mineraalivillalevy) ja homehtumista kestävä. Vaihtoehtoisesti 
puurungon ulkopinnassa voidaan käyttää esim. 
teräsprofiilista tehtyä ristikoolausta.

→ Vanhan rakenteen lisäeristäminen on hankalaa, koska 
korjaus pitäisi tehdä ulkopuolelta tiiliverhous purkamalla.

 Homehtumisriskiä voi esiintyä myös höyrynsulun sisä- ja 
ulkopuolella pystyrungon kohdalla, jos sisäpuolella on käytetty 
ristikoolausta.

 Höyrynsulkuna on suositeltavaa käyttää ns. hygrokalvoa, joka 
mahdollistaa rakenteen kuivumisen myös sisälle päin. 

 Tiiliverhouksen päällystäminen sadevedeltä suojaavalla 
pinnoitteella ei ole suositeltavaa. Kaikkia rakoja ei kyetä 
tukkimaan, jolloin vesi valuu tiiliverhouksen vuotokohtiin ja 
seurauksena voi olla puurungon lahovauriot rakenteen 
alaosassa tai tiilen pakkasrapautuminen vuotokohdissa.
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Kriittinen kohta
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TIILIVERHOTTU PUURANKASEINÄ

Yli 10 m korkea seinä

 Korkeissa tiiliverhotuissa ulkoseinissä tulee tiiliverhouksen 
taakse laittaa kummaltakin puolelta tuuletettu 
höyrynsulkukerros, esim. teräsohutlevy, joka estää 
vesihöyryn diffuusion sisemmälle rakenteeseen.

 Höyrynsulkukerros toimii samalla rakenteen 
rakennusaikaisena sadesuojana.

 Tällaista sadetakkirakennetta voidaan käyttää muunkin 
tyyppisten sadevettä läpi päästävien ulkoverhousten 
takana.

 Puurakenteen ulkopinnassa tulisi olla myös tässä 
tapauksessa lämpöä eristävä tuulensuojalevy.



Kuivaketju10 – Rakennuksen suunnittelu 1.10.2015, Oulu

ERISTERAPATTU RANKASEINÄ

 Eristerapattujen puu- ja teräsrankaseinien kastuminen 
saumakohtien kosteusvuotojen seurauksena sekä 
kosteuden hidas kuivuminen aiheuttavat homeen kasvua 
rakenteen ulko-osissa.

 EPS-eristeen käyttö rapatussa rankaseinässä pahentaa 
tilannetta entisestään, koska ulkopinnan vesihöyrynvastus 
kasvaa ja näin ollen rakenteen kuivuminen heikkenee.

 Paksurapattu rakenne ei toimi hyvin edes 
ideaalitilanteessa, koska se kerää sadevettä samalla 
tavoin kuin tiiliverhottu seinä.

 Rapattu pintarakenne tulee erottaa sisemmästä 
seinäosasta kuivumisen mahdollistavalla tuuletusvälillä, 
esim. levyrappauksella.

Puurankarakenteen päälle tehdyissä eristerappaus-
rakenteissa on todettu erittäin paljon kosteusvaurioita 
Ruotsissa ja Pohjois-Amerikassa.
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Kuvat: Ingemar Samuelson SP, Ruotsi

Ikkuna- ja oviliitokset Kiinnikkeet

LIITOSTEN VUOTOKOHTIA 
ERISTERAPPAUSSEINÄSSÄ
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ERISTERAPPAUSRAKENTEEN IKKUNALIITOKSET
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VANHAN HIRSISEINÄN JA PUURUNKOSEINÄN 
LISÄERISTÄMINEN
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 Lämmöneristys tulee tehdä ulkopuolelle hyvin vesihöyryä läpäisevällä 
lämmöneristeellä aina, kun on mahdollista.

 Tuulensuojan tulee olla hyvin lämpöä eristävä.
 Sisäpuolinen lämmöneristyskerros mieluummin ohut, jotta sisäpinta ei viilene 

liikaa.
 Puurunkoseinissä sisäpuolisena lämmöneristeenä voidaan käyttää myös 

solumuovilevyjä tiiviisti vaahdotettuna (rakenteen muodonmuutokset vähäisiä).
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Yleistä
 Jos massiivirakenteita eristetään sisäpuolelta, eristeen ja 

rakenteen välinen pinta viilenee ja homehtumisriski siinä kasvaa.
 Ilmavuodot sisältä eristeen taakse on estettävä!

Hirsiseinät
 Avohuokoisia lämmöneristeitä käytettäessä rakenteessa on 

oltava aina riittävä höyrynsulku eristeen lämpimällä puolella. 
 Muovikalvon tai muovitiivistyspaperin käyttö on paras ratkaisu. 

Kosteutta läpäisevän ilmansulun käyttö ei paranna rakenteen 
kuivumista sisäänpäin.

Tiiliseinät
 Tiilirakenne on rapattava tai pinnoitettava sadevedeltä 

suojaavalla pinnoitteella, jotta viistosade ei pääsee kastelemaan 
seinää. Pinnoitteen on oltava vesihöyryä läpäisevä!

 Eristemateriaalin tulisi olla sellainen, että se siirtää kosteutta 
kapillaarisesti pois lämmöneristeen ja vanhan rakenteen 
rajapinnasta, esim. kalsiumsilikaattieriste.
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?

SISÄPUOLELTA ERISTETTY MASSIIVIRAKENNE

Kriittinen 
kohta
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HYBRIDIERISTETTY ULKOSEINÄ

?

 Rakenteen ulkopuolelle laitettava solmuovieriste voi olla 
riskialtis ratkaisu, jos sen sisäpuolella on paksu 
avohuokoinen lämmöneriste.

 Avohuokoisen lämmöneristeen paksuus tulee olla 
enintään 50 mm.

 Vesihöyrytiiviillä solumuovilämmöneristeellä tulee olla 
riittävän suuri lämmönvastus, jotta sen sisäpintaan ei 
synny homeen kasvulle kriittisiä olosuhteita.

 Vaikka rakenne toimisi suoralla seinällä, liitoskohtiin ja 
virheellisen rakentamisen seurauksena rakenteeseen voi 
syntyä kohtia, joissa lämpötila laskee solumuovieristeen 
sisäpinnassa liian alhaiseksi.

Kriittinen 
kohta

Rakenteita suunniteltaessa niiden kokonaisvaltaisen 
toiminnan tarkistaminen on oleellista!
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ROUTASUOJAUKSEN LISÄÄMINEN

 Alapohjan lämmöneristyksen kasvaessa 
tulee lisätä rakennuksen routasuojausta.

 Erityisesti tämä koskee maanvastaisella 
alapohjalla toteutettuja rakennuksia.

 Riittävä routaeristys tulee varmistaa 
varsinkin rakennuksen ulkonurkissa.

 Jos alapohjan lämmöneristys kasvaa 
merkittävästi, routasuojauksen mitoitus 
saatetaan joutua tekemään kylmän 
rakennuksen mukaan.
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RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA
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 Ryömintätilan pohja tulisi lämpöeristää varsinkin 
puurakenteista alapohjaa käytettäessä. Myös sepelin 
käyttö maan pinnalla parantaa alapohjan 
kosteusolosuhteita.
→ Lämmöneristys vähentää maan viilentävää 

vaikutusta ryömintätilassa.
→ Lämmöneristys alentaa maapohjan lämpötilaa, jolloin 

diffuusiolla maasta haihtuvan kosteuden määrä 
vähenee.

 Maan pinnan lämmönvastus tulisi olla vähintään 1,3 
m2K/W (esim. 50 mm EPS tai 150 mm kevytsoraa). 
Maan pinnassa ei tule käyttää muovikalvoa.

 Alapohjarakenteen ilmatiiviys on erittäin tärkeä!

 Ryömintätilan tuuletuksessa suositeltava 
ilmanvaihtokerroin on 0,5– 1,0 1/h, jos kosteutta tulee 
ryömintätilaan pääasiassa ulkoilman mukana. Muussa 
tapauksessa ilmanvaihtokertoimen on oltava isompi.

 Koneellinen kuivatus tai lämmitys ei ole välttämätön, jos 
alapohja tehdään muuten rakenteellisesti oikein.

 Eloperäinen materiaali tulee poistaa 
ryömintätilasta

 Maapohja ei saa olla monttu.
 Sepelikerros perusmaan päälle ja perusmaan 

pinnan kallistus ulospäin salaojiin.

Alapohjan toimivuuden edellytyksenä on lisäksi 
monet aiemmin korostetut asiat:
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PUURAKENTEINEN RYÖMINTÄTILAINEN 
ALAPOHJA
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 Ryömintätilassa esiintyy ajoittain joka 
tapauksessa homeen kasvulle otollisia 
olosuhteita.

 Oleellista on tässäkin tapauksessa suojata 
kantavat puuosat niin, että niissä ei esiinny 
homeen kasvua.

 Puuvasojen alapuolelle tarvitaan hyvin 
lämpöä eristävä tuulensuoja, jonka 
lämmönvastus on vähintään 0,4 m2K/W. 
Tuulensuojan tulee olla hyvin kosteutta 
kestävä.

 ALAPOHJARAKENTEEN ILMATIIVIYS ON 
ERITTÄIN TÄRKEÄ!
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BETONIELEMENTEILLÄ TEHTY
RYÖMINTÄTILAINEN ALAPOHJA

 Lämmöneristeen tulisi olla 
betonirakenteisessa ryömintätilaisessa 
alapohjassa betonielementtien 
alapuolella.

 Eristeen alapinnassa esiintyy homeen 
kasvulle otollisia olosuhteita.

 Kaksoislaattarakenne on riskialtis 
kosteusvaurioille.

 Lisäeristys kannattaa laittaa 
korjattaessa betonielementtien 
alapuolelle ja saumata tiiviisti.

 Myös maapohja kannattaa 
lämmöneristää esim. kevytsoralla.

 Rakenteen ilmanpitävyys on erittäin 
tärkeä.

?
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KELLARIN SEINIEN LISÄERISTYS

 Kosteus- ja lämmöneristys puuttuvat yleensä seinän ulkopuolelta.
→ kosteus- ja homeongelmia kellaritiloissa

 Sisäpuolelta eristämisessä samat ongelmat kuin muissakin sisäpuolelta eristetyissä seinissä -
lisänä vielä maaperän kosteus.

 Ulkopuolinen lämmön- ja kosteudeneristys aina kun mahdollista.
 Välipohjan ja ulkoseinän liitosalueen kylmäsillat ovat usein ongelma varsinkin, jos rakenne 

korjataan ulkopuolisella lämmöneristyksellä.
 Eristys sisäpuolella: kalsiumsilikaattieriste suositeltavin vaihtoehto tai kevytbetoni- ja 

kevytsoraharkko, myös solumuovieriste joissakin tapauksissa, Ei puurunkoa sisäpuolelle!
 Ei ilmarakoa vanhan rakenteen ja lisäeristyksen väliin.
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VAIPAN ILMANPITÄVYYS

Vaipan ilmanpitävyyden parantamisella on lähes pelkästään positiivisia vaikutuksia.
Hyvä ilmanpitävyys on keskeinen edellytys energiatehokkaalle rakentamiselle.

1) Kosteuden virtaus vaipparakenteisiin vähenee.

2) Erilaisten haitallisten aineiden ja mikrobien virtaus sisäilmaan vähenee.

3) Vaipparakenteiden sisäpinnat eivät jäähdy ulkoa tulevien ilmavirtausten 
seurauksena.

4) Rakennuksen energiankulutus vähenee ilmanvaihdon tapahtuessa LTO:n 
kautta.

5) Rakennuksen käyttäjien kokema vedon tunne vähenee.

6) Ilmanvaihdon säätäminen ja tavoiteltujen painesuhteiden säätäminen helpottuu, 
mutta toisaalta säätöjen tekeminen on vielä aiempaakin tärkeämpää.

 Riittävän ilmanvaihdon takaaminen on ensiarvoisen tärkeää!
 Ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmavirtojen säätäminen on erittäin tärkeää!

Erityisesti, jos rakennuksen ilmanvuotoluku q50 on alle 0,5 m3/(m2h).
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 Paine-erojakauma syntyy, jos 
tuloilmanvaihto on suurempi 
kuin poistoilmanvaihto.

 Rakennuksen ilmavuodot 
lisäävät energiankulutusta.

 Sisäilman kosteus virtaa 
rakenteisiin rakennuksen 
yläosasta.

 Mikrobien ja radonin virtaus 
sisälle on vähäistä.

 Vuotokohdat toimivat 
korvausilmakanavina.

 Tyynellä säällä ilmavuodot eivät 
aiheuta lisäenergiankulutusta, 
mutta vetovalitukset lisääntyvät.

 Sisäilman kosteuslisä ei aiheuta 
yleensä haittaa rakenteille.

 Suuri riski alapohjasta tuleville 
mikrobeille ja radonille.

 Rakennuksen ilmavuodot 
lisäävät energiankulutusta.

 Kosteuskonvektioriski
rakennuksen yläosassa.

 Vedontunne ja radonriski 
rakennuksen alaosassa.

RAKENNUKSEN PAINE-EROT TALVITILANTEESSA
Lämpötilaerojen ja ilmanvaihdon vaikutus

1. Ylipaine sisällä 2. Alipaine sisällä 
(koneellinen poisto)

3. Tasapainotettu ilmanvaihto 
(koneellinen tulo-poisto)
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PAINE-EROJEN VAIKUTUKSET JA
HALLINTA TIIVIIN VAIPAN KANSSA
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 Täysin tiiviiseen vaippaan pyrkiminen voi nostaa 
ilmanvaihdon synnyttämät paine-erot suuriksi ja syntyy 
ongelmia niihin vuotokohtiin, joita vaippaan aina jää.

 Ilmanvaihto tulee säätää oikein! Tavoitteena on pieni 
alipaine rakennuksen sisällä (-5 Pa).

 Ilmanvaihdon toimintaan on kiinnitettävä suurta huomiota 
(seuranta- ja hälytyslaitteet, suodattimien vaihto, 
sulatusjaksot, automaattisesti säätyvät järjestelmät)

 Vaipan hyvä ilmatiiviys (q50 = 0,5–1,0 m3/(m2h)) on riittävä. 

Ilmanvaihdon säätö Paine-ero (Pa)

n50 = 0,15 1/h n50 = 4,0 1/h n50 = 10,0 1/h

Tasapainotettu ilmanvaihto -7…+4 -6…+4 -6…+4

15 % vähemmän tuloilmaa -33…-22 -7…+4 -6…+4

15 % enemmän tuloilmaa +15…+26 -6…+5 -5…+4
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PAINE-EROJEN VAIKUTUKSET JA
HALLINTA KORJAUSKOHTEISSA

Juha Vinha            30

 Vaihdettaessa LTO:lla varustettu koneellinen ilmanvaihto 
painovoimaisen tilalle alipaine rakennusvaipan yli tyypillisesti kasvaa 
– ainakin ajoittain.

 Jos vaipassa on homevaurioita, mikrobit ja niiden 
aineenvaihduntatuotteet pääsevät helpommin sisäilmaan, ellei 
rakennusvaippaa tiivistetä korjauksen yhteydessä.

 Suositeltavinta on luonnollisesti korjata samanaikaisesti myös 
vaurioituneet rakenteet.

 Ilmanvaihto on tärkeää säätää oikein myös tässä tapauksessa!

 Kouluissa ja päiväkodeissa pääilmanvaihto säädetään usein 
pienemmälle poissaoloaikoina. Likaisten tilojen kohdepoistot jäävät 
kuitenkin päälle, jolloin alipaine sisällä kasvaa ja voi aiheuttaa 
saman ongelman.
→ Sisäilman laadun kannalta ongelmana ei usein olekaan 

ilmanvaihdon vähäisyys, vaan liiallinen alipaine ja ilmaa vuotavat 
vaurioituneet rakenteet sekä likaiset korvausilmareitit.

Väärin tehdyssä ilmanvaihtokorjauksessa lopputulos voi olla sisäilman laadun 
kannalta huonompi kuin ennen korjausta!
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 Pyöriväkennoisella LTO-laitteella ilmanvaihdon 
energiankulutusta saadaan pienennettyä 
tehokkaimmin.

 Tämä LTO-laite palauttaa kuitenkin myös osan 
sisäilman kosteudesta takaisin sisäilmaan –
tyypistä riippuen enemmän tai vähemmän.

 Talviaikana tällä lisäkosteudella voi olla hyviäkin 
vaikutuksia sisäilman olosuhteisiin (talvella 
sisäilma voi olla liian kuivaa)

 Rakenteille voi kuitenkin syntyä ongelmia 
liiallisesta kosteudesta.

 Muina vuodenaikoina myös sisäilman 
suhteellinen kosteus saattaa olla liian korkea, 
varsinkin, jos järjestelmän 
asentamisessa/toiminnassa on puutteita.

PYÖRIVÄKENNOISEN 
LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEEN VAIKUTUKSET
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VUOTOKOHTIEN SIJAINTI TTY:N JA TKK:N 
ASUINRAKENNUSTUTKIMUKSISSA

pientalot ja kerrostalot
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Pientalot Kerrostalot
 Pääasialliset ilmavuotokohdat 

pientaloissa olivat:
- ulkoseinän ja yläpohjan liitoksissa
- ovien ja ikkunoiden liitoksissa sekä 
itse ovissa ja ikkunoissa (jakauma ~ 
50% / 50%)
- puurunkoisen ulkoseinän ja 
välipohjan liitoksissa

 Kerrostaloissa ilmavuodot keskittyivät 
ovien ja ikkunoiden liitoksiin sekä itse 
oviin ja ikkunoihin (jakauma ~ 50% / 
50%).
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TTY:N JULKAISUJA RAKENTEIDEN JA
LIITOSTEN TOTEUTUKSESTA

TTY:n rakennusfysiikan tutkimusraportteja löytyy kotisivuiltamme osoitteesta 
www.tut.fi/rakennusfysiikka
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LISÄTIETOA FRAME -PROJEKTISTA

 Monien tässä esitettyjen rakenteiden toiminnan tarkasteluja on tehty FRAME-
projektissa, jonka loppuraportit (tutkimusraportit 159 ja 160) ovat saatavilla 
TTY:n rakennusfysiikan tutkimusryhmän kotisivuilta osoitteesta:

www.tut.fi/rakennusfysiikka
 Rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan liittyvää aineistoa on lisäksi saatavilla 

osoitteesta:
www.tut.fi/site

 Projektin yhteydessä kehitetyt rakennusfysikaaliset testivuodet on julkaistu 
Ilmatieteen laitoksen kotisivuilla osoitteessa: 
www.ilmatieteenlaitos.fi/rakennusfysiikan-ilmastolliset-testivuodet
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Tutkimuksen rahoittajina olivat: Tekes, Ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT 
ry:n toimialaliitot sekä yksittäisinä yrityksinä Finnfoam Oy, Suomen Kuitulevy Oy ja 
Fibratus Oy.
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RAKENNUSFYSIIKKA 2015 SEMINAARI

Lisätietoa seminaarista löytyy 
myös kotisivuiltamme 
osoitteesta:

www.tut.fi/rakennusfysiikka/
seminaarit
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KIITOS!


