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sisätiloissa käytettyjen puumateriaalien kyky tasoit-
taa kosteuden huippuarvoja, ns. kosteusbufferoin-
ti, joka ominaisuus on usein jäänyt vähälle huomiol-
le. Tämän projektin yksi keskeisimmistä tavoitteista 
on kosteuden siirtymisen seuranta puurakenteis-
sa. Testirakennusten rakenteet, mittausjärjestelmät 
sekä mittausten aikana vallinneet ilmasto-olosuh-
teet on selostettu tässä raportissa, kuten myös mit-
tauksista saadut ensimmäiset tulokset.

2 Testirakennukset
2.1 Rakenteet
Kaikissa kolmessa rakennuksessa on yksi huone, 
jonka pinta-ala on 10,2 m2 ja huonekorkeus 2,8 m. 
Rakennukset pystytettiin vierekkäin viiden metrin 
välein ja samaan ilmansuuntaan. Jokaisessa raken-
nuksessa on kaksi ikkunaa [2]: yksi suuri kolmilasi-
nen ikkuna (1,7 m x 1,5 m) etelänpuoleisella sivul-
la sekä yksi pienempi nelilasinen avattava ikkuna 
(0,8  m x 1,5 m) idänpuoleisella sivulla. Ulko-ovi on 
rakennusten länsiseinällä, ja siinä on myös pieni ik-
kuna. Ikkunoiden koot määritettiin tavallisen ikku-
na-huonealasuhteen mukaan.

Meillä Suomessa ei ole käytettävissä riittävästi to-
dellisia rakennusfysikaalisia mittaustuloksia, joiden 
avulla voitaisiin käytössä olevia simulaatio-ohjel-
mia hyödyntäen mallintaa sellaisia puurakennerat-
kaisuja, joissa eristepaksuutta on lisätty oleellisesti 
nykytasoon verrattuna. Tulevina vuosina tarvitaan 
erityisesti puurakennusten kosteus- ja lämpökäyt-
täytymisen mallintamista.

Artikkeli käsittelee tutkimusta, joka tehtiin kol-
men testirakennuksen avulla.

1 Testauksen tavoite
Erilaisten puurakenteiden vertailuun ja kosteus- 
sekä eristysominaisuuksien analysointiin soveltuvan 
datan keräämiseksi Aalto-yliopiston kampukselle 
rakennettiin kolme samankokoista puurakenteista 
testirakennusta. Ne olivat muuten samanlaisia pait-
si, että niiden seinä- ja kattorakenteet erosivat toisis-
taan. Rakenteet vaihtelivat kevyistä puurakenteista 
massiivipuuhun. Rakenteissa käytettiin erilaisia eris-
te- ja kosteussulkumateriaaleja. Kaik kien rakennus-
osien U-arvot olivat samat. Rakennukset varustet-
tiin nykyaikaisella talotekniikkajärjestelmällä, jonka 
tilaa seurataan lukuisilla lämpötilaa ja kosteutta 
mittaavilla sensoreilla. Mittaukset aloitettiin joulu-
kuussa 2011 ja lopullista mittausdataa on verrattu 
WUFI-simulaation [1] antamaan dataan. 

Keski-Euroopassa on suunniteltu ja rakennettu 
energiatehokkaita puurakennuksia hyvällä menes-
tyksellä jo 1990-luvun alusta lähtien lähes ilman ai-
nuttakaan rakennusfysikaalista reklamaatiota käyt-
täen aikaisempaa paksumpia lämpöeristettyjä ja 
tuulettamattomia puurakenteita. Erityisen varautu-
neita meillä ollaan biogeenisten materiaalien käy-
tön suhteen silloin, kun rakenteiden U-arvo alittaa 
0,2 W/m2K ja seinärakenne on ns. diffuusioavoin 
eristeen ollessa esimerkiksi puukuitueristettä.

Liiallinen kosteuden kertyminen puuelementtei-
hin aiheuttaa sekä rakenteellisia vaurioita että ho-
meongelmia. Hyvin eristetyissä puurakenteissa kos-
teusongelmien välttämisessä auttavat rakenteiden 
mahdollisuus kuivua lämmityskauden aikana, sekä 

Kuva 1. Testirakennukset talvella. Niiden takana  
oikealla on halli, jossa elementit esivalmistettiin.R
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Rakennusten osat (lattia, seinät, katto) on esival-
mistettu asennusvalmiiksi elementeiksi olosuhde-
kontrolloidussa hallissa välittömästi rakennuspai-
kan takana, koska valmiiden elementtien nopea 
pystytys työmaalla vähentää huomattavasti kos-
teusvaurioiden riskiä. Erityistä huomiota kiinnitet-
tiin siihen, ettei ylimääräistä kosteutta ole päässyt 
asennuksen yhteydessä rakenteisiin. Kaikki erillis-
materiaalit on säilytetty sisällä ja elementit vietiin 
ulos yksi kerrallaan suoraan omalle paikalleen ra-
kennuksessa.

Kaikissa kolmessa rakennuksessa on samanlai-
set lattiaelementit. Niissä on kantavana rakenteena 
I-palkisto, sisäpinnalla on Kerto-Q levy ja ulkopin-
nalla sementtilastulevy. Jokainen alapohjaelement-
ti on asennettu neljän 50–60 cm korkean pilarin 
varaan irti maasta niin, että alapuolen tuuletus on 
varmistettu.

Testirakennukset eroavat pääasiallisesti seinä- ja 
kattorakenteiden osalta. Erityisesti erot tulevat esiin 
erilaisissa pintamateriaaleissa ja höyrynsulkuma-
teriaalien kosteudensulkuominaisuuksissa. Raken-
nuksiin valittiin kolme erilaista yleisesti käytettyä 
puurakennetta, jotta mahdollisia eroja kosteuden 
kulussa ja lämmön varastoinnissa näiden rakentei-
den välillä voitaisiin tutkia ottaen erilaisia sisätila 
olosuhteita huomioon.

Kahdessa testirakennuksessa käytettiin seinis-
sä ja katossa Finnjoist I-profiileja [3] 600 mm:n jaol-
la. Ulkoseinien pintamateriaalina on 25 mm paksu 
puukuitulevy [4] ja julkisivupanelointi, jonka taka-
na on tuuletusrako. Veden poistumisen varmistami-
seksi kattoelementit on varustettu 3,5°:n kaadolla ja 
pinnoitettu Sika Plan 2 mm:n VGWT-muovilla.

Toisessa näistä kahdesta kevytrakenteisesta testi-
rakennuksesta käytettiin 15 mm paksua kuusivane-
ria ilman erillistä höyrynsulkua sisäseinien ja katon 
pintamateriaalina, toisessa taas 15 mm paksua kip-
silevyä erillisellä höyrynsululla. Höyrynsulkujen ver-
tailua varten kipsilevyseinät jaettiin osioihin, jois-
ta osassa käytettiin INTELLO-höyrynsulkua [5], jolla 
on ilman suhteellisen kosteuden mukaan muuttuva 
diffuusiovastus ja osassa höyrynsulkumuovia (PE-
kalvoa), joka on yleisesti käytetty Suomessa.

Kolmannen testirakennuksen sisäpuolella käy-
tettiin seinissä ja katossa Honkarakenteen kehit-
tämää 128 mm leveää massiivista liimahirttä, jos-
sa uloimmat lamellit olivat pitkittäin ja sisin lamelli 
pystysuoraan muodostaen cross laminated tim-
ber -rakenteen (CLT-hirsi). Ne asennettiin työmaal-
la niin, että niillä simuloitiin CLT-massiivipuulaattaa, 
joka on Keski-Euroopassa yleisesti käytetty raken-
nusmateriaali. Hirsien ulkopuolelle asennettiin eris-
tettä niin paksulti, että seinien U-arvo saatiin vas-
taamaan kevytrakenteisten rakennusten arvoa. 

Kuva 2. Seinäelementtien kokoonpano kuivassa hal-
lissa.

Kuva 3. Poikkileikkaus kevytrakenteisista testiraken-
nuksista.

Kuva 4. CLT-hirsien asennus työmaalla.
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Rakennuksen julkisivun ja katon pintamateriaalit 
ovat samat kuin kevytrakenteisissa rakennuksissa.

Jokaisen rakennuksen seinien, katon ja lattian U-
arvot säädettiin yhtä suuriksi rakennusten välisen 
vertailun mahdollistamiseksi. Kun rakennuksissa 
vallitsevat samat lämpötilaolosuhteet, on esimer-
kiksi energiankulutuksen vertailu mahdollista. Ny-
kyisten energiasäädösten mukaisesti (passiivitalo-
standardi) seinien ja lattian U-arvoiksi valittiin 0,1 
W/m²K ja katon U-arvoksi 0,09 W/m²K. Näin ollen 
eristekerroksen paksuudeksi saatiin kevytrakentei-
sissa rakennuksissa 400 mm seinissä ja lattiassa sekä 
400–500 mm katossa. Massiivipuurakennuksessa 
vastaavat luvut olivat 350 mm ja 360–460 mm. Eris-
tyksessä käytettiin puukuitueristettä, mineraali- ja 
kivivillaa. Rakennusten pohjois- ja eteläseinillä osa 
seinätolppaväleistä on eristetty mineraalivillalla, ka-
tossa taas osa palkkiväleistä on eristetty mineraali-
villalla sekä osa kivivillalla. Kaikki muut elementit 
on eristetty puukuitueristeellä. Eri eristekerrosten 
sijoittelu testirakennuksissa on esitetty kuvassa 7.

Kattoelementit on lämpöeristetty umpeen ilman 
tuuletusväliä. Vertailun vuoksi jokaisen rakennuk-
sen kattoelementin yksi kannatinväli on tuuletettu 
lappeen alta.

Kevytrakenteisissa rakennuksissa seinien sisäpuo-
lella oleva vanerilevy (diffuusioavoin testirakennus) 
ja vastaavasti muovinen kosteussulku sekä INTELLO-
höyrynsulku kipsilevyn takana (diffuusiosuljettu tes-
tirakennus) muodostavat ilmatiiviin kerroksen. Mas-
siivipuurakennuksessa on hirsien väliset saumat 
tiivistetty kumieristenauhoilla ilmatiiviisti.

Ilmatiiviyden parantamiseksi elementtien liitok-
sissa (seinä-seinä, seinä-katto, seinä-lattia) käytet-
tiin kumieristenauhoja [6]. Erityistä huomiota kiinni-
tettiin ikkuna- ja oviaukkojen ilma- ja vesitiivey teen, 
jotta ne kestävät myös rankkasateita yhdistettynä 
tuulen paineeseen. Aukkojen tiivistys tehtiin lasi-
villalla. Tiivistysvaahtoja ei haluttu käyttää, koska 
pitkän ajan kuluessa riskinä on vaahdon kovettu-
minen, jolloin aukkojen saumat eivät ole enää riit-
tävän ilmatiiviitä. Ikkunoiden ja ovien karmit teipat-
tiin sisäpuolelta ilmatiiviiseen kerrokseen. Aukkojen 
ulkopuolinen kiinnittyminen seinään on varmistet-
tu kahdella vettä hylkivällä pinnalla. Ensinnäkin ik-
kunat ja ovet on ympäröity Solitex plus -diffuusio-
avoimella foliolla, joka on teipattu Contega Exo 
-teipillä ikkunoihin ja oviin. Toisen veden tunkeutu-
mista estävän pinnan muodostavat ikkuna- ja ovi-
pelti niiden alareunassa sekä reunalistat aukkojen 
sivuissa.

Kaapelien ja ilmastointikanavien aukot suljettiin 
kaupan olevilla läpivientikauluksilla [7]. 

Rakennusten tiiviyttä mitattiin Blower-Door-il-
mantiiviystestillä käyttäen 50 Pa:n ali/ylipainetta. Se 
osoitti, että kaikki rakennukset saavuttivat saman 

Kuva 5. Pystyleikkaus CLT-hirsirakenteisesta testira-
kennuksesta. 

Kuva 7. Rakennusten pystyleikkaus, jossa näkyy eri 
eristeiden sijainti.

Kuva 6. Kevytrakenteisten rakennusten vaakaleikkaus, 
jossa näkyy eri eristeiden sijainti.
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noin q50 = 0,6 h-1:n tiiviystason. Lämpökameraku-
vaus ei paljastanut merkittäviä yksittäisiä ilmavuo-
toja.

2.2 Talotekniikkajärjestelmä

Kaikki kolme testirakennusta on liitetty pyörivällä 
lämmönsiirtimellä varustettuun ilmanvaihtoyksik-
köön. Sisään tuleva puhdas ilma voidaan esilämmit-
tää lämmönvaihtimessa, jonka rakennuksesta pois-
tuva lämmin ilma ”varaa”. Ilmanvaihtonopeutta ja 
sisään tulevan ilman lämpötilaa voidaan säätää il-
manvaihtoyksikön avulla, joten yksikköä voidaan 
näin ollen käyttää myös jäähdytykseen kesäaikana. 
Mekaanisen ilmanvaihdon lisäksi rakennuksissa on 
myös mahdollisuus käyttää luonnollista ilmanvaih-
toa ovea tai ikkunaa avaamalla.

Ilmanvaihtoyksikön lisäksi rakennuksiin on asen-
nettu myös lattialämmitys ja ilmankostutin. Ilman-

vaihto, lattialämmitys ja ilmankostutin on kytketty 
yhteiseen ohjelmistoon, johon rakennusten tavoit-
teellinen lämpötila sekä kosteus voidaan manuaali-
sesti syöttää. Ohjelmistoon on myös kytketty sisäil-
man lämpötilaa ja kosteutta mittaavia sensoreita. 
Ne syöttävät ohjelmistolla tietoa sisäoloista, ja oh-
jelmisto hallitsee lämmitys- sekä kosteutusjärjestel-
miä sisäolojen tavoitteellisissa arvoissa pitämiseksi. 
Ohjelmiston avulla voidaan myös säädellä ilman-
vaihtonopeutta, sisään tulevan ilman lämpötilaa 
sekä lämmönvaihtonopeutta.

3 Mittaukset
3.1 Mittausjärjestelmä
Suhteellista kosteutta ja lämpötilaa mittaavia sen-
soreita on asennettu jokaisen testirakennuksen sei-
nien, katon ja lattian jokaiseen erilaiseen poikkileik-
kaukseen (etelä- ja pohjoisseinät, eri eristekerrokset, 

Kuva 9. Kevytrakenteisen testirakennuksen pystytys. 
Seinä- ja kattoelementtien asennus suoritettiin alle 
tunnissa. Kaksi mustaa vierekkäistä nauhaa kattoele-
mentin alapinnassa ovat kumitiivisteitä. 

Kuva 8. Ikkunoiden ja ovien ulkopuolinen liittyminen seinään on varmistettu kahdella erillisellä vettä hylkiväl-
lä pinnalla.

Kuva 10. Kaavio testirakennusten LVI-järjestelmästä.
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eri höyrynsulut). Sensorit on sijoitettu samoihin 
kohtiin jokaisessa rakennuksessa. Jokaiseen erilai-
seen poikkileikkaukseen on asennettu rivistö sen-
soreita, yksi sensori kullekin materiaalirajapinnalle. 
Täysin eristetyissä ja ilmastoiduissa katto- osioissa 
sensoririvistöjä on asennettu jokaiseen kolmeen 
testirakennukseen (pohjoisella katonpuoliskolla), 
mutta lattiaelementtien osalta sensoreita on asen-
nettu vain diffuusiotiiviiseen rakennukseen, sillä lat-
tioiden rakenteissa ei ole eroja rakennusten välillä. 
Yhteisvaikutuksen välttämiseksi seinätolppa- ja kat-
topalkkivälit on erotettu toisistaan diffuusiotiiviillä 
alumiinipaperilla. Kosteus- ja lämpötilamittausten 
lisäksi katossa (ilmanvaihdollinen ja ilmanvaihdo-
ton) sekä diffuusiotiiviin rakennuksen (pohjois- ja 
etelä-) seinissä ilmavirtausta seurataan anemomet-
reillä. Mittausjärjestelmä kerää dataa jatkuvasti ja 
tallentaa sen yhteiselle palvelimelle, josta dataa voi 
seurata mittausten aikana. 

Edellä kuvattu mittausvälineistö on Mexem Oy:n 
kehittämä. Mittaustiedot kirjataan jatkuvasti muis-
tiin ja niitä voidaan seurata keskusserverin ja on-line 
-internetyhteyden kautta. Rakennuksia mittaavan 
järjestelmän lisäksi käytössä on myös säänmittaus-
järjestelmä, joka mittaa ulkona lämpötilaa, ilman-
kosteutta sekä tuulen nopeutta ja suuntaa. Sisä- ja 
ulkoilman ilmanpainetta mitataan jokaisessa raken-
nuksessa. Massiivipuuelementtien kosteudensito-
miskapasiteetin mittaamiseksi puun kosteutta mi-
tataan resistanssimittarilla. Kosteusdataa kerätään 
neljästä eri syvyydestä (15, 25, 40 ja 70 mm) mas-

Kuva 11. Esimerkki sensorien sijoituksesta (sensoriri-
vistö) kevytrakenteisen rakennuksen poikkileikkauk-
sessa.

Kuva 12. Asennetut sensorit: vasemmalla lämpötila-/
ilmankosteussensorit, oikealla Anemometer (ilman 
virtausnopeus).

Kuva 13. Kaaviokuva massiivipuun kosteuspitoisuuden mittauksesta eri syvyyksistä resistanssimittarin avulla.R
ak

en
ta

ja
in

 k
al

en
te

ri 
20

14
  |

  ©
 R

ak
en

nu
st

ie
to

sä
ät

iö
 R

TS
, R

ak
en

nu
st

ie
to

 O
y 

ja
 R

ak
en

nu
sm

es
ta

rit
 ja

 in
si

nö
ör

it 
AM

K 
R

KL
 ry



105

siivipuurakennuksen pohjois- ja eteläseiniltä. Mit-
tauksissa käytetään Teflon-eristettyjä elektrode-
ja. Elementtien lisäksi kosteuspitoisuutta mitataan 
myös eristeistä käsikäyttöisen mittarin avulla. 

3.2 Ulko-olosuhteet
Ulkona vallitsevat Espoon luonnolliset ilmasto-olo-
suhteet (60°10’ N, 24°50’ E). Tärkein syy testiraken-
nusten rakentamiseen ulkotiloihin laboratorion 
sijaan on olosuhteiden realistisuus: rakenteiden toi-
minnan kannalta oleellisia lämpötila- ja kosteusolo-
suhteita on mahdotonta simuloida laboratoriossa. 
Lisäksi auringonpaiste, tuuli ja lumi vaikuttavat ra-
kenteisiin, eikä näitä hyvin dynaamisia tekijöitä ole 
myöskään mahdollista simuloida tarpeeksi realisti-
sesti.

3.3 Sisäolosuhteet
Kuten aiemmin on mainittu, testirakennusten sisä-
olosuhteita on mahdollista säädellä yksilöllisesti. 
Rakennuksia voidaan lämmittää (kesällä jäähdyt-
tää) esilämmittämällä sisään tulevaa ilmaa, käyt-
tämällä lattialämmitystä tai erillisiä lämpöpuhal-
timia. Ilmanvaihtoyksiköllä tai ikkunan avaamalla 
voi vastaavasti vaihtaa sisäilman automaattisesti 
tai manuaalisesti. Siksi erilaisia vaihtoehtoisia sisäil-
maskenaarioita voidaan simuloida kontrolloidus-
ti normaalista kotitalouden kosteuskuormasta läh-
tien kylpyhuoneen korkeaan kosteuspitoisuuteen, 
keittiön ruuanlaittoskenaarioihin, aina ilmanvaihto-
laitteella varustettuun toimistoilmastoon asti.

Mittausdatan keräys aloitettiin joulukuussa 2011. 
Kuvassa 14 esitetään lämpötilan ja ilmankosteuden 
vaihtelu sekä ulkona että rakennusten sisällä maa-
liskuuhun 2012 asti. Kuvassa esitetty ulkoilmasto on 
suhteellisen tyypillinen eteläsuomalainen ilmasto. 
Joulukuu on suhteellisen lämmin sekä kostea, mut-
ta vuoden alussa lämpötila laskee runsaasti nollan 
alapuolelle ja kosteus on hyvin matala. Maaliskuus-
sa lämpötila kohoaa hieman, mutta pysyy silti enim-
mäkseen nollan alapuolella. 

Kuvasta voidaan myös nähdä, että kaikkien ra-
kennusten lämpötila pysyi tasaisena koko mittaus-
jakson ajan kontrolloidun lämmitysjärjestelmän 
ansiosta, eikä rakennusten välillä ole havaittavissa 
eroja. Joulukuun ja tammikuun aikana sisälämpö-
tila pidettiin tasaisena +19 °C:ssa, jotta sisäpinnoil-
la käytetyt pintamateriaalit voivat kuivua. Ilman-
vaihtoa tai ilmankostutusta ei käytetty tänä aikana 
lainkaan. Ilmankostuttimet otettiin käyttöön helmi-
kuun ensimmäisellä viikolla, mikä on selkeästi ha-
vaittavissa myös kuvassa 14. Suhteellinen kosteus 
pidettiin keskimäärin 50 %:ssa, vaikkakin ajoittain 
suhteellinen kosteus saattoi käydä jopa 80 %:ssa. 
Nämä kosteus arvot ovat suhteellisen korkeita verrat-
tuna tavallisiin suomalaisiin talviarvoihin, jotka ovat 
20–30 % RH ilman erillistä kostutusta. 

Suhteellisen kosteuden laskua seurattaessa voi-
daan testirakennusten välillä havaita selkeitä eroja. 
Vaikka rakennukset ovatkin suhteellisen ilmatiiviitä, 
sisäilma pääsee hiljalleen vaihtumaan ulkoilmaan 
pienten rakojen kautta. Sisäilman vaihtuminen ul-
koilmaan lisää rakennuksen kykyä absorboida kos-

Kuva 14. Mitattu lämpötila ja suhteellinen kosteus ulkona sekä vastaavasti kaikissa kolmessa testirakennukses-
sa sisällä.R
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teutta sisustuspintoihin. Kipsilevyrakennuksen kor-
kea ilmanvaihtonopeus on mahdollinen osasyy, 
kuten myös sisäpintamateriaalien kosteuden absor-
bointikyky – lisätutkimukset ovat parhaillaan käyn-
nissä.

Vanerirakennuksen ja massiivipuurakennuksen 
yhtä suuresta ilmatiiviydestä huolimatta suhteelli-
nen kosteus laski jälkimmäisessä hitaammin. Syynä 
on massiivipuuseinän korkeampi kosteudensitomis-
kapasiteetti. Se kuivuu hitaammin, ja sen ylläpitämä 
sisäilma on miellyttävämpi kahteen muuhun raken-
nukseen verrattuna.

3.4 Materiaalien alkuperäinen  
kosteuspitoisuus

Puumateriaalit toimitettiin vuoden 2011 alussa, jol-
loin ilman suhteellinen kosteus oli matala. Vaneria 
ja kipsilevyjä säilytettiin elementtien valmistukseen 
asti ilmastoidussa hallissa, jossa lämpötila oli +23 °C 
ja suhteellinen kosteus 50–60 %. Materiaalien kos-
teuspitoisuus tasaantui näin ollen 8–11 %:iin. Mas-
siivipuuhirsiä sen sijaan säilytettiin ulkona muovi-
peittojen alla, joten niiden kosteus oli hieman muita 
puumateriaaleja korkeampi.

Rakennukset pystytettiin syksyllä, jolloin ilman-
kosteus oli suhteellisen korkea. Rakennuksia ei saa-
tu pystytettyä täysin samassa ajassa, joten raken-
nuksiin saattoi pystytyksen aikana kertyä eroavia 
määriä kosteutta. Mahdollisen kosteuden kertymi-
sen johdosta valmiita rakennuksia pidettiin lämmit-
tämättöminä kuukauden ajan samanlaisten aloitus-
olosuhteiden luomiseksi.

3.5 Profiilit
Lämpötila- ja kosteusolosuhteiden vertailemisek-
si eri mittauskerroilla tehtiin niitä kuvaavia graafisia 
profiileja eri rakenteissa mitatusta lämpötila- ja kos-
teusdatasta.

Kuvassa 15 esitetään neljä tällaista eri ajankohtina 
mitattua profiilia kipsilevyrakennuksen poikkileik-
kaukselle. Poikkileikkauksessa on käytetty mineraa-
livillaa eristeenä ja INTELLO-höyrynsulkua, jolla on 
ilman kosteuden mukaan muuttuva diffuusiovas-
tus. Rakennuksen lämmitys aloitettiin 20.12.2011 ja 
lämpötila pidettiin tasaisena +19  ± 0,5 °C:ssa koko 
mittausjakson ajan. 

Mittausjakson alussa (20.12.2011) rakennusten 
kosteus oli suhteellisen korkea rakennusaikaisen 
kosteuden haihtumisen johdosta. Ilmanvaihto ei 
vielä ollut kytkettynä, joten haihtunut kosteus pois-
tui hitaasti. Kosteus kuitenkin laski seuraavien viik-
kojen aikana, kun ilmankostutus oli kytketty irti, 
mikä myös kuvasta 14 voidaan havaita. 

Seuraavaan mittauspäivään (10.2.2012) mennes-
sä seinän kosteus oli laskenut ulkoilman kuivuu-
den ja kylmyyden johdosta. Kosteus pysyi alhaise-
na myös tätä seuraavaan mittauspäivään (1.3.2012) 
ilmankostutuksesta huolimatta, sillä höyrynsul-
ku esti diffuusion sisältäpäin. Seinän kosteus nousi 
vasta ulkoilman kosteuden noustessa. Seinän kos-
teuskäyttäytyminen osoittaa, että diffuusio sisäl-
täpäin on hidas prosessi, ja että ulkoilman kosteu-
della on huomattavasti suurempi merkitys seinän 
kosteuden kannalta. 

Kuvassa 16 esitetään kevytrakenteisten raken-
nusten lämpötila- ja suhteellisen kosteuden profiilit 
seinien poikkileikkauksessa 1.3.2012 mitattuna. Va-

Kuva 15. Kipsilevyrakennuksen pohjoisseinän lämpö-
tila- ja absoluuttinen kosteusprofiili (mineraalivilla-
eriste, INTELLO-höyrynsulku).

Kuva 16. Vaneri- ja kipsilevyrakennusten pohjoissei-
nien lämpötila ja suhteellisen kosteuden profiilit (mi-
neraalivillaeriste).R
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neri- ja kipsilevyrakenteita on verrattu keskenään. 
Edellisen takana on INTELLO-höyrynsulku ja jälkim-
mäisen takana diffuusiotiivis höyrynsulkumuovi. 
Eristeenä kaikissa profiileissa on mineraalivilla. Kos-
ka ulko- ja sisäolot ovat samat kaikissa poikkileikka-
uksissa, kosteusarvot ovat riippuvaisia vain raken-
teellisista tekijöistä. Kuten kuvasta voidaan nähdä, 
höyrynsulun tyypillä ei ole suurta merkitystä kos-
teuden kannalta: molemmat höyrynsulut aiheut-
tavat yhtä suuren laskun kosteudessa sulun ulko-
puolella. Myöskään vanerin ja kipsilevyn välillä ei 
ole havaittavissa merkittävää eroa. Kuvasta voidaan 
myös todeta, ettei kriittistä kosteuden kertymistä 
ole havaittavissa ennen maaliskuuta. Kertymistä ei 
tapahdu, koska mineraalivillaa ja puukuitulevyä si-
sältävän rakenteen ulkopuoli on suhteellisen dif-
fuusioavoin ja koska talvella diffuusion suunta on 
ulospäin.

Rakenteen pitkäaikaiskäytön arviointia varten 
sille tehtiin WUFI-simulointi muutaman vuoden 
päähän. Simulaation ja mittausdatan yhteensopi-
vuuden analysoimiseksi kuvaan 17 on koottu sekä 
simulaation tuottama data että oikea mittausdata 
yhdeltä päivältä. Simulaation tuottamat arvot ovat 
samansuuntaisia kuin mittausarvot, vaikkakin kos-
teusarvot ovat simulaatiodatassa johdonmukaises-
ti hieman mittausarvoja alhaisempia. Simulaatiota 
jatkettiin Etelä-Suomen säädataa käyttäen 1.3.2019 
asti, eikä seinän kosteudessa tänä aikana simulaati-
on mukaan tule tapahtumaan merkittävää nousua.

Massiivipuisessa seinärakenteessa suhteellinen 
kosteus on vastaavalla lämmöneristemäärällä hie-
man korkeampi kuin kevytrakenteisissa seinissä. 
Korkeampi kosteus johtuu hirren korkeammasta 
rakennusaikaisesta kosteudesta, joka kuivuu ulos-
päin eristekerroksen suuntaan. Massiivipuusei-
nässä huomionarvoista on myös se, että suhteelli-
nen kosteus on hieman korkeampi seinän pinnalla 
kuin huoneilmassa. Mahdollinen syy korkeammalle 
pintakosteudelle on kosteuden varastointi (buffe-
ring-ilmiö), joka auttaa tasaamaan ilmankosteuden 
huippuarvoja ja parantamaan sisäilman laatua kos-
teuden vapautuessa kuivaan talvi-ilmaan. 

Maaliskuun alussa katon ulkopinnan lämpötilassa 
ei ollut merkittävää eroa ilmastoidun ja ilmastoimat-
toman rakenteen välillä. Suhteellisessa kosteudes-
sa sen sijaan oli havaittavissa eroa: ilmastoidussa 
rakenteessa tuuletusaukon kohdalla kosteus oli yli 
10 % korkeampi kuin ilmastoimattoman rakenteen 
vastaavassa kohdassa. Ero johtuu siitä, että tuule-
tettu rakenne on yhteydessä ulkoilmaan. Höyry-
tiiviin muovitetun katteen negatiivista vaikutusta 
kosteuden kertymiseen ei voida tässä vaiheessa ha-
vaita. Kattorakenteet käyttäytyvät hyvin samanta-
paisesti kuin seinärakenteet.

Kuva 17. Mittausdatan ja WUFI-simulaatiodatan ver-
tailu.

Kuva 18. Massiivipuurakennuksen pohjoisseinän läm-
pötila- ja suhteellisen kosteuden profiilit (mineraalivil-
laeriste).

Kuva 19. Täysin eristetyn ja tuuletetun kattorakenteen 
lämpötila- ja suhteellisen kosteuden profiilit. R
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Tasakattojen on aiemmin havaittu olevan kriitti-
nen tekijä kosteuden kertymisen kannalta [8], joten 
erilaisten kattorakenteiden kosteuskäyttäytymis-
tä kesäaikana tullaan tutkimaan testirakennuksissa. 

3.6 Jäätyminen
Erityisesti Pohjoismaissa jäätymisilmiö on mainittu 
tekijänä, joka voi johtaa kosteuden kertymiseen sei-
närakenteen uloimpiin kerroksiin. Ulkoilman tai si-
sältä tulevan diffuusion johdosta lämmöneristeen 
ulko-osien suhteellinen kosteus voi nousta lähel-
le 100 %:a. Jos korkean kosteuden lisäksi lämpöti-
la laskee näissä kohdissa nollan alapuolelle, voi esi-

merkiksi puukuitulevyn sisäpinnalle muodostua 
kuuraa. Jos aurinko ei pysty sulattamaan kuuraa 
päivän aikana, kuurakerros voi kasvaa ja näin ollen 
estää diffuusion pääsyn ulos. Kuurakerros sulaa lo-
pulta keväällä, mutta sulanutta vettä imeytyy eris-
tekerrokseen huomattavia määriä ja edistää siellä 
homeenkasvua.

Tästä syystä maaliskuun alussa, jolloin lämpö-
tila oli vielä nollan alapuolella, testirakennusten 
pohjoisseinistä avattiin tämän jäätymisilmiön sel-
vittämiseksi sitä varten erikseen konstruoitu tar-
kistusluukku. Seinien puukuitulevyistä irrotettiin 
testipalat, joiden kosteuspitoisuus määritettiin. Ku-
vassa 20 esitetään seinien puukuitulevyjen molem-
min puolin mitatut lämpötila- ja kosteusarvot. Tut-
kimuksen aikana seinissä ei havaittu jäätymistä tai 
kosteuden kertymistä.

Kuitulevypalojen kosteuspitoisuus oli korkeampi 
kuin sisällä säilytettyjen levyjen, mutta ero oli täy-
sin selitettävissä korkeammassa kosteudessa ollei-
den palojen korkeammalla tasapainokosteudella. 
Tuloksista voidaan päätellä, että huokoinen puu-
kuitulevy saattaa olla toimiva valinta julkisivuma-
teriaaliksi, sillä se on suhteellisen diffuusioavoin ja 
voi absorboida pinnalleen kertynyttä kosteutta en-
nen kuuran muodostumista, todella paremmin kuin 
OSB-levy tai kova kuitulevy. Seinärakenteiden tilan-
ne tullaan kuitenkin tarkastamaan, sillä sisältäpäin 
tuleva diffuusio voi aiheuttaa kosteuden kertymis-
tä vuosien kuluessa.

Kuva 20. Suhteellinen kosteus ja lämpötila puukuitulevyn molemmin puolin jäätymistutkimuksen aikana.

Kuva 21. Huokoisen puukuitulevyn pala, joka irrotet-
tiin seinästä maaliskuussa.R
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4 Johtopäätökset
Tähän mennessä missään tutkituista rakenteista ei 
ole havaittu merkittävää kosteuden kertymistä. Ra-
kenteissa ei ollut merkittävää rakennusaikaista kos-
teutta, sillä elementit koottiin kuivassa ja lämpimäs-
sä hallissa. 

Tähänastisen kokemuksen ja testauksen perus-
teella voidaan sanoa, että rakennusprosessin toteu-
tus kuivissa olosuhteissa on oleellisen tärkeää kos-
teusvaurioiden välttämiseksi. Diffuusiokosteuden 
määrä sen sijaan on suhteellisen pieni. Tästä huoli-
matta nykyisillä rakennustyömailla voidaan nähdä, 
kuinka materiaaleja säilytetään ulkona ilman suoja-
usta, ja kuinka kuivissa tiloissa valmistetut elemen-
tit altistetaan kosteudelle ennen kuin rakennus on 
saatu suojattua. Tulevaisuudessa materiaalien kui-
vana pitämiseen ja puurakenteiden suojaukseen 
tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota; tätä ra-
kennusprosessin nopeuttaminen edistää huomatta-
vasti. Tämän lisäksi rakenteiden tulee olla ilmatiiviitä 
ja ilmatiiviyttä tulee valvoa laadunvalvontaohjelmi-
en avulla. 

Ikkunoiden ulko-osien ja muiden kolmiulotteis-
ten osien liitossaumoissa pitää asentaa kaksi vettä 
eristävää kerrosta, jottei rankkasade pääse kastele-
maan rakenteita ulkoapäin. Rakennusaikaisen kos-
teuden, konvektion ja sateen aiheuttama kosteus-
kertymä on satakertainen diffuusion aiheuttamaan 
kertymään verrattuna! Tähän mennessä kerätyn 
mittausdatan mukaan hyvin eristetyt puurakenteet 
ovat ainakin diffuusion kannalta turvallisia.

Jotta ikkunan ulkopuolinen liittyminen seinään 
rajaa ulkoa tulevan kosteuden pois, on seinän ja ik-
kunan välinen sauma huolellisesti teipattu niin, että 
se estää rankkasadetta kastelemasta rakenteita.

WUFI-simulaatio-ohjelma on kalibroitu Keski-Eu-
roopan sääolojen mukaan, mutta ensimmäiset si-
mulaatiodatan ja mittausdatan vertailut viittaavat 
kuitenkin hyvään luotettavuuteen myös pohjois-
maisessa ilmastossa. Tosin lisää dataa tarvitaan luo-
tettavuuden varmistamiseksi. 

Artikkeli perustuu kirjoittajien Stefan Winter, Michael 
Schulte-Wrede, Kimmo Jebens englanninkieliseen esi-
tykseen ”Highly insulated wooden structures in Nordic 
climate”, joka pidettiin World Conference on Timber 
Engineering (WCTE) 2012 -konferenssissa Aucklan-
dissa Uudessa-Seelannissa. Artikkelin on kääntänyt ja 
muokannut Matti Kairi.
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