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1 Johdanto 

Elementtirakenteiden kuntotutkimuksissa tutkitaan yleensä vain ulkokuoren betonin 

kuntoa. Tämän tutkielman tarkoitus on selvittää yleisellä tasolla, että minkälainen vai-

kutus julkisivulle eritysrappausjärjestelmällä tehtävällä peittävällä korjauksella on kas-

tuneelle elementtirakenteen lämmöneristeen mikrobikasvustolle. Oletuksena on, että 

kosteusvaurio on vasta syntynyt ja aikaisempaa mikrobikasvustoa ei ole rakenteessa 

tapahtunut.  

Elementtirakentaminen Suomessa kasvoi merkittävästi 60 – 70-luvuilla, joten tänä ai-

kana rakennettujen elementtirakenteisten rakennusten julkisivut alkavat olemaan pe-

ruskorjausiässä. Elementtirakenteisille julkisivuille tehdään peruskorjaus, joko ulkokuori 

purkamalla tai julkisivun pintaan asennetaan uusi julkisivuverhous, joka vähentää alku-

peräisen rakenteeseen kohdistuvaa säärasitusta.  

Elementtirakenteiselle ulkoseinärakenteelle tehdään laskennallinen tarkastelu Wufi-

ohjelmalla ja VTT-TTY suomalaisella homemallintamisen avulla. Tarkastelu tehdään 

tapaukselle, jossa elementin pintaan asennetaan 50 – 100 mm paksu lisälämmöneriste 

ja kolmikerroskalkkisementtirappaus. 

2 Elementtirakentaminen Suomessa 

Suomessa betoniteollisuutta alettiin kehittämään 1940 – 50-lukujen vaihteessa. Beto-

nielementtirakentaminen kiihtyi 1960 – 70-luvuilla, kun muuttovirta maalta kaupunkeihin 

kiihtyi [Elementtisuunnittelu.fi]. Betonisten elementtien valmistusta ja käyttöä koskevat 

ohjeet julkaistiin ensikertaa vuonna 1963 ja betoninormit vuonna 1965. Suomen raken-

tamismääräyskokoelma astui voimaan 1976, jolloin kumottiin kaikki siihen asti käytössä 

olleet normit. Tämän jälkeen kuitenkin betonielementtien valmistuksessa käytettiin 

vuoden 1965 betoninormeissa mm. betonin lujuusvaatimuksissa ja terästen suojabeto-

nivaatimuksissa. Näitä betoninormeja noudatettiin aina vuoteen 1980 saakka, joilla 

betonin raudoitteiden suojabetonin paksuutta lisättiin ja vuonna 1989 betonin lujuus-

luokkaa myös kasvatettiin [BY 42, s. 12]. 
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Vuoden 1980 normeissa esitettiin ensimmäisen kerran julkisivubetonin pakkasenkestä-

vyysvaatimukset. Aikaisemmissa betoninormeissa on mainintoja säänkestävyyden pa-

rantamisesta lisähuokostusaineilla sekä huokosrakenteen riippuvuudesta pakkasen-

kestävyyteen [BY 42, s. 13]. 

Betonielementtirakenteinen asuntotuotanto oli 1970-luvun alkupuolella kiireisintä, jolloin 

kokemukset betonin kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä olivat lyhytaikaiset. Osa tällä 

aikakaudella rakennetuista rakennuksista vaativat peruskorjauksen jo 30 – 40 vuoden 

käyttövuoden jälkeen [Elementtisuunnitelu.fi].   

3 Betonin vaurioituminen 

3.1 Rapautuminen 

Betonielementin käytön aikainen merkittävin kosteuslähde on julkisivuun kohdistuva 

viistosade, joka on korkeissa rakennuksissa voimakkainta rakennuksen yläosissa. Li-

säksi betonin kosteusrasitusta voi lisätä erilaiset vuodot rakenteissa tai järjestelmissä. 

Betoniin imeytyvän kosteuden määrä riippuu betonin laadusta ja pinnan tyypistä [BY 

42, s. 19]. 

Merkittävin betonin rapautumismuoto Suomessa on pakkasrapautuminen, jossa beto-

nin huokosverkostossa oleva vesi ilman jäähtyessään laajenee ja riittämättömän suo-

jahuokostuksen vuoksi laajeneva vesi murtaa betonia sisään syntyvän paineen vuoksi. 

Betonin rapautumisessa syntyy betoniin säröilyjä, joka nopeuttaa veden kulkeutumista 

rakenteeseen, lopulta betoni voi alkaa lohkeilemaan. Pakkasrasitusolosuhteet ovat 

rannikkoseudulla ja Etelä-Suomessa korkeammat kuin muualla Suomessa, koska sa-

demäärät ovat vähäisemmät [BY, s. 30 – 32]. 

Muita Suomessa esiintyviä betonin rapautumisen muotoja ovat ettringiittireaktio ja al-

kaalikiviainesreaktio. Ettringiittireaktion syynä on yleensä betonin liian voimakas läm-

pökäsittely kovettumisvaiheessa, joka on aiheuttanut häiriöitä sementin kovettumisvai-

heessa. Ettringiittimineraaleja kiteytyy betonin suojahuokosten seinämille, jolloin niiden 

tilavuus pienenee ja pakkasrapautumisen riski kasvaa sekä huokosten täyttyessä ett-

ringiittikiteytymistä betoni voi myös rapautua. Ettringiittireaktio vaatii syntyäkseen beto-

niin kohdistuvan voimakkaan kosteusrasituksen [BY 42, s. 33 – 34].  
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Alkaalikiviainesreaktio tapahtuu betonin kiviaineksessa, jossa sementtikiven alkaalli-

suudesta aiheutuu kiviaineksen paisuminen. Tämä paisuminen rapauttaa betonia. Al-

kaalikiviainesrekatio edellyttää, että sementti sisältää runsaasti alkaaleja, kiviainekses-

sa on heikosti alkaalisuutta kestäviä mineraaleja sekä betonin kosteuspitoisuus on riit-

tävän korkea. Alkaalikiviainesreaktio tapahtuu yleensä betonin sisällä, kun pakkasra-

pautuminen tapahtuu betonin pinnalla. Usein alkaalikiviainesreaktio tapahtuu pakkas-

rapautumisen kanssa samanaikaisesti. [BY 42, s.35]  

3.2 Raudoitteiden korroosiovaurioituminen 

Betonin alkaalisuus suojaa betonin sisässä olevia raudoitteita korroosiolta, joka riippuu 

raudoitetta suojaavasta betonipeitepaksuudesta kuinka kauan raudoite pysyy suojassa. 

Betonin antama kemiallinen suoja häviää vähitellen rintamana, jota kutsutaan betonin 

karbonatisoitumiseksi. Karbonatisoitumisessa betonin huokosveden pH-arvo alenee eli 

betoni neutralisoituu. Reaktion aiheuttaa ilman hiilidioksidin tunkeutuminen betoniin. 

Raudoitteiden korroosion voi käynnistyä betonissa, vaikka betoni ei olisikaan karbona-

tisoitunut, jos betonin kloridipitoisuus ylittää kynnysarvon 0,03…0,07 p-% betonin pai-

nosta. Klorideja voi päästä betoniin ulkoisten rasitustekijöiden vaikutuksesta mm. jään-

sulatussuoloista tai tuulen kuljettamana merivedestä. Lisäksi on mahdollista, että beto-

nin valmistuksessa on käytetty kiihdyttävänä lisäaineena kalsiumkloridia [BY 42, s. 20 – 

25]. 

Raudoitteiden korroosiovaurioitumisessa raudoituksen pinnasta liukenee materiaalia, 

jossa raudoitteen poikkileikkausala pienenee ja rakenteen kantavuus heikkenee. Rau-

doitteen korroosiotuotteet vaativat huomattavasti alkuperäistä tilavuutta suuremman 

tilan, jolloin betoniin syntyy halkeamia ja lohkeamia [BY 42, s 20 – 21]. 

3.3 Muut betonivauriot 

Betonijulkisivujen maalipintojen vauriot ovat yleisin julkisivun vaurioitumisen muoto, 

johon vaikuttaa useat ulkoiset tekijät mm. UV-säteily, kosteusrasitus, betonin alkaali-

suus, mekaaninen rasitus ja jne., jotka heikentävät maalipinnan tartuntaa betoniin.  
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Betonielementtien pintamateriaaleina on käytetty myös klinkkeri- ja tiililaattoja, joiden 

tartunnat alustaansa voivat heiketä muodon muutosten tai pakkasrapautumisen vuoksi. 

[BY 42, s. 40 – 45] 

Betoniin voi syntyä halkeamia jo betonin kovettumisvaiheessa sekä asennuksen aikai-

sissa nostoissa [BY 42, s. 45]. 

Elementtien väliset saumat ovat pääsääntöisesti saumattu elastisella saumamassa, 

joiden vauriota ovat mm. saumamassan kovettuminen, liian kapeat saumaleveydet 

sekä tartuntapinnan epäpuhtaudet. Sauman tyypillinen käyttöikä on 10 – 20 vuotta [BY 

42, s. 84]. 

3.4 Betonijulkisivujen korjaaminen 

Pääsääntöisesti betonielementtirakenteisille julkisivuille on olemassa neljä korjausvaih-

toehtoa riippuen betonin vaurioitumisasteesta. Kevyessä pinnoituskorjauksessa yleen-

sä tehdään vain maalauskorjaus ja kevyitä laastipaikkauksia mahdollisesti vaurioitu-

neelle betonille. 

Perusteellisessa laastipaikkaus- ja pinnoituskorjauksessa paikallistetaan betonin ja 

raudoitteiden vauriot, joista poistetaan vaurioitunut betoni ja raudoitteille suoritetaan 

korroosiosuojaus, jonka jälkeen kohdat laastipaikataan. Tämän jälkeen julkisivuille suo-

ritetaan kauttaaltaan uudelleen pinnoitus. 

Peittävässä korjauksessa vaurioitunut rakenne peitetään uudella pintaverhouksella 

esimerkiksi erilaisilla verhouslevyn tai rappauksella. Verhoustyön yhteydessä voidaan 

rakennetta lisälämmöneristää vanhan rakenteen ulkopuolisella lämmöneristeellä. Lisä-

lämmöneristeen paksuus on yleensä 50 – 100 mm (BY 57, s. 144). 

Elementin ulkokuori voidaan purkaa ja uudelleen rakentaa, yleensä purkavan korjauk-

sen yhteydessä myös ulkoseinärakenteen lämmöneristeetkin uusitaan [BY 42, s. 50 – 

56]. 
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4 Mikrobikasvusto 

4.1 Kasvuedellytykset 

Mikrobien kasvun kannalta on merkittävintä riittävä kosteus, ravinto ja lämpötila. Mo-

nien sienien ja bakteerien kasvuedellytykset ovat vaatimattomat, jopa pöly teräksen tai 

betonin pinnalla sisältää riittävästi ravinteita mikrobien kasvun käynnistymiseen. Ylei-

sesti mikrobit kasvavat 5 – 40 °C, nopeimmillaan kasvu on 20 – 30 °C:ssa. 

Mikrobikasvu alkaa tasapainokosteuden ylittäessä 80 %:a. Mikrobien kasvu voi alkaa 

myös alhaisemmassa tasapainokosteudessa, mikäli ravinne- ja lämpöolosuhteet ovat 

sopivat [Asumisterveysopas 2009, s.146]. 

Kosteusvaurion mikrobikanta muuttuu ajan kuluessa, kun kasvuolosuhteet muuttuvat. 

Ravintotilanne muuttuu ja mikrobit kilpailevat keskenään, jolloin alkuvaiheen mikrobien 

tilalle tulee selluloosaa hajottavat sienet, sinistäjäsienet ja lopulta lahottaja sienet sekä 

punkit ja hyönteiset [Home ja terveys, s. 7 – 8]. 

4.2 Aineenvaihduntatuotteet ja muut rakennekomponentit 

Homeen tai maakellarimaista hajua aiheuttaa mikrobien aineenvaihdunnasta peräisin 

olevat haihtuvat orgaaniset yhdisteet, MVOC. Useimmilla näistä yhdisteistä on myös 

muitakin lähteitä, joten MVOC mittauksia ei voida yksistään käyttää mikrobivaurion 

toteamiseen [Asumisterveysopas 2009, s. 151]. 

Homeet ja eräät bakteerit erittävät terveydelle haitallisia toksiineja [Asumisterveysopas 

2009, s. 151 ja Home ja terveys, s. 14]. Korkean kosteuden tiedetään lisäävän mikro-

bien toksiinien tuottoa, mutta myös mikrobien keskinäinen kilpailu, ravinteet ja monet 

muut asiat vaikuttavat toksiinien tuottoon [Asumisterveysopas 2009, s. 152]. 

Mikrobikasvustosta irtoaa itiöitä sekä rihmaston kappaleita. Itiöt voivat itää suotuisissa 

olosuhteissa, joista kasvaa rihmoja. Rihmoista kasvaa rihmastoja, joihin kehittyy lisää 

itiöitä. Tästä muodostuu homekasvuston elinkierto [Hometalkoot.fi]. 
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4.3 Vaikutus sisäilmaan ja terveyteen 

Altistumista arvioidessa otetaan huomioon rakenteissa esiintyvien vaurioiden tai epä-

puhtauslähteiden laajuus, kesto ja yhteys sisäilmaan, koska sisäilman epäpuhtauksille 

ei ole olemassa terveysperusteista viitearvoa. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että mikä 

vaurioituneissa materiaaleissa aiheuttaa oireita ja sairastumisen. Sisäilman muutkin 

epäpuhtaudet, kuten VOC-yhdisteet ja mineraalivillakuidut aiheuttavat samankaltaisia 

oireita kuin kosteusvauriot, joten tietynlaista oireilua ei voida yhdistää yksittäiseen ra-

kenteen tai järjestelmän puutteeseen [Hometalkoot.fi]. 

Altistumisen ja terveydellisen merkityksen arviointiin tarvitaan tieto rakennuksen tekni-

sestä kunnosta ja sisäilman laadusta, riskirakenteiden esiintyvyydestä, vaurioiden yh-

teydestä sisäilmaan, käyttäjien kokemat puutteet sisäilmasta ja oireilu. Rakennuksen 

tutkimusten tulosten perusteella haitallista altistumista arvioidaan ja altistuminen jae-

taan neljään eri ryhmään, haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen, haitallinen 

altistumisolosuhde mahdollinen, haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen sekä 

haitallinen altistumisolosuhde erittäin todennäköinen [Hometalkoot.fi]. 

5 Eristerappauskorjauksen vaikutus mikrobikasvustoon ja sisäilmaan 

5.1 Tarkasteltavat tapaukset 

Tarkastelu suoritetaan elementtirakenteelle, jonka eristetilaan on kulkeutunut kosteutta 

ja sen suhteellinen kosteus on lähtötilanteessa 100 %. Julkisivuille suoritetaan peittävä 

korjaus eristerappauksena. Tarkasteltavat rakenteet on esitetty taulukossa 1. 



7 

  

Taulukko 1. Tarkasteltavat rakenteet 

Tapaus 1. Betonielementti 
Paksuus Materiaali  

- maali 

 

60 betoni 

100 villa 

120 betoni 

Tapaus 2. Elementin pintaan on asennettu 50 mm eristys ja 30 mm kalkkisementtirappaus 

Tapaus 3. Elementin pintaan on asennettu 70 mm eristys ja 30 mm kalkkisementtirappaus 

Tapaus 4. Elementin pintaan on asennettu 100 mm eristys ja 30 mm kalkkisementtirappaus 

Tarkastelu suoritetaan vain olevan elementtirakenteen lämmöneristeelle.  

5.2 Tarkastelumenetelmät 

Elementtirakenteen kosteustekninen tarkastelu tehdään Wufi Pro -ohjelmalla. Wufi on 

saksalainen kosteuden- ja lämmönsiirron simulointiohjelma. Ohjelmalla voidaan tutkia 

rakenteen kosteuskäyttäytymistä ja selvittää esimerkiksi lämpötiloja sekä suhteellisen 

kosteuden arvoja rakenteen eri pisteissä. 

Tarkastelussa hyödynnettiin TTY:n ja Ilmatieteenlaitoksen Frame-projekteissa määritet-

tyjä rakennefysikaalisia testivuosia (liite 1), joiden avulla rakennetta voidaan simuloida 

myös tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. Sisäilman olosuhteet määritettiin RIL 107-

2012 mukaisesti (liite 1). 

Materiaaliominaisuudet pyrittiin ensisijaisesti poimimaan Wufi:n omasta materiaalitieto-

kannasta. Wufi:n materiaalitietokannan arvoja verrattiin rakennusfysikaalisissa julkai-

suissa käytettyihin materiaaliarvoihin. Tarkemmat materiaaliarvot on esitetty kohdassa 

2. 

Tulosten tarkastelun apuvälineenä käytettiin VTT-TTY Suomalaista homemallia. Ho-

memallissa homeen kasvua mallinnetaan matemaattisilla kaavoilla perustuen todellisiin 

kokeisiin eri materiaaleilla. Laskennassa käytetyt lämpötilan ja suhteellisen kosteuden 
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arvot perustuvat rakenteen Wufi -mallinnuksien tuloksiin. Näiden tulosten perusteella 

pystytään halutuille tarkastelupisteelle laskemaan homeindeksi (M). Homeindeksin (M) 

arvot vaihtelevat välillä 0-6, missä esimerkiksi M=3 tarkoittaa homeen kasvua, jonka 

voi havaita silmillä. Homeindeksin luokitusperusteet on esitetty tarkemmin liitteessä 2. 

Rakennusmateriaalit on jaettu neljään eri homehtumisherkkyysluokkaan. Materiaalien 

homehtumisherkkyysluokat on määritelty laskentamallin kehitystyön yhteydessä tehty-

jen laboratorio- ja kenttäkokeiden perusteella. Homehtumisherkkyysluokat on esitetty 

liitteessä 2 (taulukko 2). Homeen kasvulle suotuisat kosteus- ja lämpöolosuhteet on 

esitetty kuvassa 1 eri homehtumisherkkyysluokille.  

Hyväksyttävänä homeindeksin raja-arvona voidaan pitää M<1, jolloin homeen kasvua 

ei ole päässyt tapahtumaan rakenteessa. 

5.3 Betonielementin eristetilan ilmavuotojen määrittäminen 

Ilmavuodot ovat rakennuksen painesuhteista ja rakenteiden puutteellisten tiiveyden 

vuoksi syntynyttä hallitsematonta ilmavirtausta, joka on suunnasta riippumatonta. Vuo-

toilmavirtauksen suuntaan vaikuttavat rakennuksen painesuhteet, johon taas vaikutta-

vat rakennuksen korkeus, tuuliolosuhteet ja rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän toi-

mivuus. Pääsääntöisesti ilmavirtaukset ovat rakennusten alipaineisuuden vuoksi si-

säänpäin. Hallitsematonta vuotoilmavirtausta tapahtuu painesuhteiden vuoksi myös 

rakennuksen sisätiloissa, joissa tiiveydeltään puutteelliset väliseinä- ja välipohjaraken-

teiden kautta voi kulkeutua myös ilmavirtauksia. Jos rakennuksessa on useita ilman-

vaihtokoneita, voivat sisätiloissa tilojen väliset paine-erot kasvaa ylisuuriksi. Ilmanvaih-

tokoneiden puutteellinen tasapainotus, ilmanvaihdon toiminta-alueiden päällekkäisyys 

ja erilaiset käyntiajat luovat hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia sisätiloissa rakentei-

den tiiveydestä riippuen.  

Rakenteen ilmavuotojen määrittämiseen on useita eri tapoja mm. lämpökuvaus, merk-

kiainemittaus, paine-eroseuranta, ilmapitävyysmittaus, ilmasta otettavat näytteet. Pel-

källä lämpökamerakuvauksella ei voida todeta ilmavuotoja, koska poikkeavat pintaläm-

pötilat voivat johtua myös lämmöneristeen puutteista. Merkkiainemittauksilla voidaan 

osoittaa vuotokohdat, mutta menetelmä vaatii mittaajalta kokemusta [Hometalkoot.fi]. 
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5.4 Rakenteen laksennallinen tarkastelu 

Kaikissa laskelmissa tarkasteltiin lisälämmöneristeen ulko- ja sisäpintaa sekä elemen-

tin lämmöneristeen ulko- ja sisäpintaa. Laskennassa oletettiin, että lämmöneristeeseen 

kohdistuva ylimääräinen kosteusrasitus loppuu tehtävien korjausten myötä. Laskelmis-

sa havaittiin, että kriittisimmäksi tarkastelupisteeksi muodostui elementin lämmöneris-

teen ulkopinta. Alla olevissa kuvissa on esitetty kaikkien laskentatapausten elementin 

lämmöneristeen ulkopinnan suhteellinen kosteus ja lämpötila sekä homeindeksi. Ele-

mentin lämmöneristeen sisäpinnan sekä lisälämmöneristeen tarkastelut ovat merkityk-

settömiä, joten niitä ei ole esitetty tässä raportissa. Laskenta suoritettiin kolmen vuoden 

tarkasteluna. 

Taulukko 2. Materiaalitiedot Wufin omasta materiaalitietokirjastosta 

Kerros Tiheys 
(kg/m3) 

Huokoisuus 
(m3/m3) 

Ominaisläm-
pökapasiteet-
ti (J/KgK) 

Lämmönjoh-
tavuus 
(W/mK) 

Vesihöyrydif-
fuusiokerroin 

Kalkkisementti-
rappaus 

1900 0,24 850 0,8 19 

Mineraalivilla 60 0,95 850 0,04 1,3 

Betoni C35/45 2200 0,18 850 1,6 248 

Kuvissa 1. ja 2. on esitetty tapaus 1. laskennallinen tarkastelu betonielementin eristeti-

lasta VTT-TTY homeindeksin laskenta. 
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Kuva 1. Tapaus 1. elementin lämmöneristeen ulkopinnan suhteellinen kosteus ja lämpötila 

 

 

Kuva 2. Tapaus 1. homeindeksi 

Kuvissa 3. ja 4. on esitetty tapaus 2. elementin VTT-TTY homeindeksin laskenta, kun 

elementin pintaan on asennettu 50 mm lämmöneriste sekä 30 mm kalkkisementtirap-

paus. 
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Kuva 3. Tapaus 2. elementin lämmöneristeen ulkopinnan suhteellinen kosteus ja lämpötila, 
kun julkisivun pintaan on asennettu 50 mm lämmöneriste ja rappaus 

 

Kuva 4. Tapaus 2. homeindeksi 

Kuvissa 5. ja 6. on esitetty tapaus 3. elementin VTT-TTY homeindeksin laskenta, kun 

elementin pintaan asennetaan 70 mm lämmöneriste sekä 30 mm kalkkisementtirap-

paus. 
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Kuva 5. Tapaus 2. elementin lämmöneristeen ulkopinnan suhteellinen kosteus ja lämpötila, 
kun julkisivun pintaan on asennettu 70 mm lämmöneriste ja rappaus 

 

Kuva 6. Tapaus 3. homeindeksi 

Kuvissa 7. ja 8. on esitetty tapaus 4. elementin VTT-TTY homeindeksin laskenta, kun 

elementin pintaan asennetaan 100 mm lämmöneriste sekä 30 mm kalkkisementtirap-

paus. 
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Kuva 7. Tapaus 4. elementin lämmöneristeen ulkopinnan suhteellinen kosteus ja lämpötila, 
kun julkisivun pintaan on asennettu 100 mm lämmöneriste ja rappaus 

 

Kuva 8. Tapaus 4. homeindeksi 

Taulukossa 3. on esitetty kaikkien laskentatapauksien homeindeksit. 
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Taulukko 3. Homeindeksit 

Tapaus Tarkasteltava 
materiaali 

Kasvunopeuden 
herkkyysluokka 

Homeen maksi-
mimäärän herk-
kyysluokka 

Jokioinen nykyi-
nen, homein-
deksi 

1. Mineraalivilla 3 0,25 0,317 

2. Mineraalivilla 3 0,25 0,759 

3. Mineraalivilla 3 0,25 1,012 

4. Mineraalivilla 3 0,25 1,068 

Laskennan perusteella tapausten 1. ja 2. elementin lämmöneristeen ulkopinnan ho-

meindeksit ylittävät raja-arvona pidettävän 1.  

5.5 Betonielementin vuotokohdat 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan Sitowise Oy:n ja Wise Group Oy:n suorittamia 5:n 

eri elementtirakenteisen kohteen ulkoseinäelementin eristetilasta tehtyjä merkkiaineko-

keita. Merkkiainekokeet suoritettiin soveltaen ohjetta RT 14-11197 Rakenteiden ilmatii-

veyden tarkastelu merkkiainekokeissa. Merkkiainekaasuna käytettiin typpi-vety-seosta 

(N2 95%, H2 5%). Kaasu syötettiin ulkoseinärakenteen elementin eristetilaan. Merk-

kiainekokeissa kaasunilmaisimina käytettiin Kimo DF110-vetyanalysaattoreita. 

Tutkitut kohteet ovat julkisia- sekä asuinrakennuksia, joissa on ilmanvaihtona sekä ko-

neellinen poisto että koneellinen tulopoisto. Merkkiainekokeet on suoritettu tiloissa 

normaaleissa käyttöolosuhteissa. Tutkittujen tilojen ulkoseinärakenteen yli mitattu pai-

ne-ero vaihteli noin 2 – 15 Pa:n alipaineisuuden välillä. Paine-eron mittaukseen käytet-

tiin Testo 510-mittaria. 
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Kuva 9. Selkeä ilmavuoto alapohjan ja ulkoseinän liittymästä. 

 

Kuva 10. Ilmakohtia merkitty oransseilla teipeillä. 



16 

  

 

Kuva 11. Ilmavuotoja välipohjan ja ikkunan liittymien kautta sekä patterin kannakkeiden kautta. 

 

Kuva 12. Ilmavuotoa pistorasian kautta. 
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Tutkimuksien perusteella elementtirakenteisten ulkoseinärakenteiden ilmavuodot pai-

nottavat selkeästi ala- ja välipohjarakenteiden sekä ikkunoiden liittymiin. Lisäksi ilma-

vuotoja on tapauskohtaisesti pattereiden kannakkeiden ja pistorasioiden kautta. Ylei-

sesti tutkimuksien yhteydessä havaitut elementtirakenteen eristetilasta tulevat ilmavuo-

dot ovat selkeitä.  

6 Johtopäätökset 

Laskentojen perusteella kriittisimmäksi pisteeksi osoittautui elementin lämmöneristeen 

ulkopinta, joiden laskentojen tulokset otettiin tähän tutkimukseen mukaan. Muissa tar-

kastelupisteissä mikrobikasvulle suotuisat kasvuolosuhteet ovat lyhyet ja näin homein-

deksi on M<1. Laskennan tulosten perusteella, kun julkisivun pintaan asennetaan alle 

70 mm lisälämmöneriste, niin elementin lämmöneriste pääsee kuivumaan riittävän no-

peasti ja lämpötilan kasvu on vähäinen. Lisälämmöneristeen ollessa 70 mm tai yli, niin 

elementin lämmöneristeen ulkopinnan homeindeksi M>1. Tällöin lämmöneristeeseen 

on mahdollista muodostua mikroskoopilla havaittavaa alkavaa kasvustoa. Tulosten 

perusteella jo kahden vuoden tarkastelun jälkeen homeenkasvu lakkaa. 

Tuloksissa tulee huomioida, että laskentaohjelmat eivät ota huomioon rakennusvirheis-

tä tai muista syistä johtuvia muutoksia käytännön rakenteessa, eikä siten niistä johtuvia 

kosteusteknisiä muutoksia pystytä tarkastelemaan. VTT-TTY Suomalainen homemalli 

kuvaa vain homeen kasvun kokonaismäärää materiaalien pinnoilla, eikä siten ota kan-

taa homeen mahdollisista terveyshaitoista ihmiselle. VTT-TTY homemallin laskennalli-

set kaavat sisältävät epätarkkuuksia ja yksinkertaistuksia, jotka vaikuttavat homeen 

todelliseen kokonaismäärään. Saatuja homeindeksin arvoja tulee tulkita suuntaa anta-

vina. 

Suoritettujen merkkiainekokeiden perusteella elementtirakenteen eristetilasta on sään-

nöllisesti ilmavuotoja sisäilmaan liittymärakenteiden kautta normaaleissa käyttöolosuh-

teissa. Pääsääntöisesti rakennukset ja tilat ovat lievästi alipaineisia. Mitä voimak-

kaammin rakennus on alipaineinen, niin sitä todennäköisemmin ilmanvaihto ei saa riit-

tävää korvausilmaa hallitusti ja korvausilmaa kulkeutuu rakenteista. Tällöin kosteusvau-

rioiden mikrobien aineenvaihduntatuotteet voivat kulkeutua sisäilmaan aiheuttaen tilo-

jen käyttäjissä oireilua. 
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Rakenteeseen määriteltiin alkutilanteeksi suhteellinen kosteus 100 %, eli käytännössä 

lämmöneriste ja koko rakenne on läpimärkä. Todellisuudessa tälläisiä kosteuspitoi-

suuksi koko elementtirakenteessa ei täydellä varmuudella esiinny, mutta lämmöneris-

teessä voi kuitenkin esiintyä, kun ulkokuoren betonivauriot ovat päässeet etenemään 

pitkälle tai elementtien väliset elastiset saumaukset ovat menettäneet niiden täydellisen 

tiiveyden. Tutkimuksien yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella ei ole tavatonta, 

että julkisivut ovat menettäneet niiden tiiveyden ja kosteuden kulkeutuminen eristeti-

laan on mahdollista, jolloin ajoittain eristetilan kosteuspitoisuus voi nousta ainakin hyvin 

lähelle RH 100 %. 

Tulosten perusteella homeen kasvu ja mikrobien lisääntyminen loppuu noin kahdessa 

vuodessa, kun elementin lämmöneristeeltä poistetaan ulkopuolinen kosteusrasitus. 

Oletettavasti mikrobit joutuvat muuttuvissa kosteus- ja lämpötilaolosuhteissa taistele-

maan elintilastaan ja viimeisimpinä kasvavat kaikista niukimmissa olosuhteissa selviä-

vät mikrobit. Tämän hetkisen tiedon perusteella ei kuitenkaan tiedetä, että mitkä mikro-

bit aiheuttavat ihmisissä oireilua. Rakenteen lämmöneristeeseen on syntynyt mikrobi-

kasvustoa, joten kuivuneen kasvuston itiöt ja rihmastot jäävät rakenteeseen ja nämä 

voivat aiheuttaa sisäilmahaittaa vielä vuosia kuivumisenkin jälkeen. Etenkin, jos tilojen 

painesuhteet muuttuvat.  

Laskennan tulosten tulkinnassa on syytä huomioida, että alkutilanne on huomattavasti 

ankarampi mitä todellisuudessa sekä peittävää korjausta suoritettaessa vanhat ele-

menttisaumat poistetaan, mikä nopeuttaa rakenteen kuivumista. Tämän vuoksi lasken-

tojen tuloksia voidaan pitää varmalla puolella, mikäli ei huomioida mahdollisista raken-

nusvirheistä aiheutuneita ulkoseinärakenteeseen kohdistuvia ylimääräisiä kosteusrasi-

tuksia. 

Opinnäytetyön tulosten perusteella betonisten julkisivujen kuntotutkimuksen yhteydes-

sä on syytä tietyissä tapauksissa tarpeellista tutkia myös elementtirakenteen läm-

möneristeen kuntoa. Lämmöneristeen kunnon tutkiminen ei ole tarpeellista kaikkien 

julksivujen kuntotutkimusten yhteydessä, vaan lämmöneristeen kunnon tutkimisesta 

päätöksenteko jää useimmissa tapauksissa kokeneen kuntotutkijan vastuulle kenttätöi-

den yhteydessä. Kenttätöiden yhteydessä näkee tarkemmin, että onko julksivuissa 

sellasia vaurioita, joiden kautta kosteutta on voinut kulkeutua rakenteeseen. Tämän 

vuoksi olisi todella tärkeää, että julkisivujen kuntotutkimusta suorittavalla kuntotutkijalla 

olisi riittävä osaaminen myös kosteusvaurioiden tutkimisesta ja käyttäytymisestä. 
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Julksivujen kuntotutkijalla yleensä pääosaamisalue on kuitenkin betonin kunnon tutki-

misessa. Julksivivujen kuntotutkimuksen yhteydessä tehtyjen oikeiden havaintojen, 

mittausten ja tarvittaessa materiaalinäytteenoton perusteella voidaan todentaa raken-

teessa olevat kosteusvauriot, jotka tulee huomioida korjaustapaa mietittäessä, ettei 

tehdä mahdollisesti tilannetta pahentavia korjausratkaisuja.  
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Laskentamallin olosuhteet 

Ulkoilman olosuhteissa käytettiin TTY:n ja Ilmatieteenlaitoksen Frame-projekteissa 

kehittämiä rakennusfysikaalisia testivuosia. Testivuosien valintakriteerinä oli homeen 

kasvaminen ja kosteuden kondensoituminen rakenteen sisälle. Testivuodet ovat ole-

massa sekä nykyilmastolle että tulevaisuuden ilmasto-olosuhteille. Tulevaisuuden il-

masto-olosuhteet perustuvat A2-kasvihuoneskenaarioon. 

Ulkoseinän mallintamisessa käytettiin Jokioinen 2004 ilmastoa, joka on kriittisin sateel-

ta suojatuilla rakenteilla (Puurunkoisen ulkoseinien kosteustekninen toimivuus nykyi-

sessä ja tulvaisuuden ilmastossa, Diplomityö, M. Mäkitalo, 2012). 

Taulukko 1 Testivuoden valinta eri ulkoseinärakenteille kosteusteknisiin tarkasteluihin 

(Frame-projekti) 
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Viistosade 

Viistosade on sateen vaakasuorakomponentti, joka rasittaa rakennuksen julkisivuja. 

Viistosateen aiheuttama kuormitus ulkoseinärakenteille tulee kasvamaan tulevaisuu-

dessa ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Wufi -ohjelmassa viistosateen rasitus laske-

taan tuulennopeudesta ja viistosadekertoimesta. Viistosadekertoimeen vaikuttaa ra-

kennuksen korkeus. Alla olevassa taulukossa on esitetty rakennuksen korkeudesta 

johtuvat viistosadekertoimet.  

Taulukko 2 Viistosadekertoimet eri korkeuksille 

matala rakennus, h < 10 m rs=0,07 s/m 

korkean rakennuksen alaosa, h < 10 m rs=0,05 s/m 

korkean rakennuksen keskiosa, h=10-20 m rs=0,1 s/m 

korkean rakennuksen yläosa, h > 20 m rs=0,2 s/m 

Sisäilman olosuhteet 

Rakennusten käyttöön ja asumiseen liittyvät eri toiminnot tuottavat sisäilmaan lähes 

aina lisäkosteutta, joka synnyttää vesihöyrypitoisuuseron sisä- ja ulkoilman välille. Si-

säilman kosteuslisä kertoo, kuinka paljon vesihöyrypitoisuus on suurempi sisällä kuin 

ulkona. Suomen olosuhteissa kosteuslisä määritetään eri tiloille RIL 107-2012 kuvan 1 

ja taulukon 3 mukaisesti. 

 



Liite 1 

  3 (3) 

 

  

Kuva 1 Sisäilman kosteuslisä (RIL 107-2012) 

Taulukko 3 Sisäilman kosteusluokat (RIL 107-2012) 

Kosteusluokka Kosteuslisän mitoitus 
arvo talvella (T ≤ 5 °C) 

Rakennustyyppi 

1 > 5g/m3 Kylpylät, uimahallit, laitoskeittiöt, pesulat, panimot, 
kirjapainot, kasvihuoneet, kostutetut tilat, ratsas-
tusmaneesit, maatalouden   tuotantorakennukset, 
eläinsuojat, teollisuuden kosteusrasitetut tilat 

2 5 g/m3 Asuinrakennukset, toimisto- ja liikerakennukset, 
hotellit ja majoitusrakennukset, ravintolat, kokoon-
tumis- ja juhlatilat, opetusrakennukset ja päiväkodit, 
sairaalat ja hoitolaitokset, museot, liikuntahallit ja -
tilat, jäähallit ja jäähdytetyt liikuntatilat, kylmä- ja 
pakkashuoneet, talviasuttavat vapaa-ajan asunnot 

3 3 g/m3 Vapaa-ajan asunnot, puolilämpimät tai kylmillään 
olevat rakennukset, varastot ja säilytystilat, ajoneu-
vosuojat, tekniset tilat, väliaikaiset ja siirrettävät 
rakennukset 

Sisäilman kosteuslisänä käytettään kosteusluokan 2 mukaisia arvoja. Sisäilman va-

kiolämpötilaksi määritettiin 21°C asumisterveysohjeen mukaisesti.
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Homeindeksi ja homehtumisherkkyysluokat 

Taulukko 1 Homeindeksin luokitustasot (RIL-255-1-2014) 

Home- 
indeksi (M) 

Luokitusperusteet 

0 Ei kasvua, pinta puhdas 

1 Mikroskoopilla havaittava kasvu, paikoin alkavaa kasvua, muutama 
rihma 

2 Mikroskoopilla havaittava kasvu, useita rihmastopesäkkeitä muodos- 
tunut 

3 Silmin havaittava kasvu, rihmaston peitto alle 10 % alasta (alkavaa 
itiöiden muodostusta) TAI mikroskoopilla havaittava kasvu, peitto 
yli 50 % 

4 Silmin havaittava kasvu, rihmaston peitto noin 10-50 % alasta TAI 
mikroskoopilla havaittava kasvu, peitto yli 50 % 

5 Silmin havaittava kasvu, paikoin runsas tai rihmaston peitto yli 50 % 
alasta 

6 Erittäin runsas kasvu, rihmaston peitto lähes 100 % 

Taulukko 2 Rakennusmateriaalien luokittelu eri homehtumisherkkyysluokkiin (RIL 255-

1-2014) 

Homehtumisherkkyysluokka Rakennusmateriaali 

HHL 1  
Hyvin herkästi homehtuva  

Karkeasahattu mänty ja kuusi, mitallis-
tettu mänty  

HHL 2 
Herkästi homehtuva 

Höylätty kuusi, paperipohjaiset tuotteet 
ja kalvot, puupohjaiset levyt, kipsilevy 

HHL 3 
Kohtalaisen kestävä 

Mineraalivilla, muovipohjaiset materiaa-
lit, tiilet, kevytsorabetoni, karbonatisoitu-
nut betoni 

HHL 4 
Kestävä 

Lasi ja metallit, alkalinen uusi betoni, 
tehokkaita homesuoja-aineita sisältävät 
materiaalit 

 


