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Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää, millaisia rakennusfysikaalisia riskejä voi liittyä
siihen, että Helsingin uudet asuinkerrostalot rakennettaisiin nykyistä energiatehokkuuden vähim-
mäistasoa vastaavan B-energiatehokkuusluokan sijaan energiatehokkaampaan A-energiatehok-
kuusluokkaan, ja että kuinka mahdollisia riskejä pystyttäisiin hallitsemaan. Tutkimuksessa tehtiin
kirjallisuusselvitys rakennusfysiikan tieteelliseen kirjallisuuteen, verrattiin Helsingissä rakenteilla
olevissa A-energiatehokkuusluokan asuinkerrostaloissa käytettyjä rakenteita ja ratkaisuja B-ener-
giatehokkuusluokan asuinkerrostalojen rakenteisiin ja ratkaisuihin sekä haastateltiin rakennusfy-
siikan asiantuntijoita muista Pohjoismaista. Työn ohjasivat ja tarkastivat professori Juha Vinha ja
Anssi Laukkarinen Tampereen yliopistosta.

Rakennus on kokonaisuus ja sen käyttöikä on pitkä. Yksi keskeinen huomioitava asia on il-
mastonmuutos, joten nyt tehtävien muutosten toimintaa on arvioitava sekä nykyilmastossa että
tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. Ilmastonmuutos vaikuttaa rakenteiden toimintaan energiate-
hokkuuden tasosta riippumatta. Tutkimuksen perusteella energiatehokkuuden parantaminen ja
ilmastonmuutos lisäävät rakennuksiin ja niiden vaipparakenteisiin kohdistuvia vaatimuksia. Uudet
asuinkerrostalot on kuitenkin mahdollista rakentaa myös rakentamismääräysten asettamaa vä-
himmäistasoa energiatehokkaampina, mutta tämä edellyttää kasvaneiden vaatimusten ottamista
huomioon rakennusten suunnittelussa, rakentamisessa ja ylläpidossa.

Tutkimuksessa erityistä huomiota saaneita asioita olivat vaipparakenteiden homehtumisriskin
kasvaminen, betonirakenteen kuivumisen hidastuminen, kesäaikaisen huonelämpötilan hallinta ja
vaipan lisälämmöneristämisen heikko taloudellinen kannattavuus. Hyvin lämmöneristettyjen vaip-
parakenteiden homehtumisriskiä kasvattaa rakenteiden ulko-osien lämpötilan lasku verrattuna
heikommin lämmöneristettyyn tilanteeseen. Ilmastonmuutoksen myötä sateen määrä rakennuk-
sen ulkopinnoille kasvaa ja myös ulkoilman suhteellinen kosteus nousee hieman, jolloin homeen-
kasvulle otollisten olosuhteiden esiintyvyys kasvaa. Betonirakenteen kuivumista hidastaa siirty-
minen mineraalivillaeristeistä solumuovieristeisiin. Solumuovieristeillä hyvin energiatehokkaat ra-
kenteet voidaan toteuttaa ohuempana, mutta rakentamisaikaisen kosteuden kuivuminen solumuo-
vieristeen läpi heikkenee. Vaipan eristävyyden kasvattaminen pienentää lämpöenergiankulutusta
talvella, mutta samalla voi aiheuttaa huonelämpötilojen nousemista kesällä, kun ulkolämpötila on
korkea ja aurinko lämmittää asuntoa. Tutkimusten perusteella asuinkerrostaloissa ja muissa suu-
rissa rakennuksissa vaipan lämmöneristyksen lisäämisellä saavutettu lämmitystarpeen pienene-
minen kasvattaa lähes saman verran kesäaikaista jäähdytystarvetta.

Pohjoismaiden rakentamismääräysten vertailussa havaittiin maiden kesken paljon yhtäläisyyk-
siä. Energiatehokkuusmääräysten osalta havaittiin myös eroavaisuuksia, mutta tarkempaa vertai-
lua ei ollut mahdollista tehdä tämän tutkimuksen puitteissa. Kosteusturvallisuudelle asetetut vaa-
timukset olivat kaikissa vertailun maissa pääasiassa toiminnallisia.
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ABSTRACT

Miikka Koivukangas: Survey on the building physical risks related to energy performance class A
apartment buildings
Master of Science Thesis
Tampere University
Civil Engineering
November 2020

The objective of this master’s thesis was to find out what kind of risks in building pysics can be
associated with building new residential apartment buildings in Helsinki in a more energy-efficient
energy performance class A instead of the current minimum energy performance class B, and
how potential risks could be managed. The study included a literature review of the scientific
literature on building physics, comparison of the structures and solutions used in class A and B
apartment buildings under construction in Helsinki and an interview with building physics experts
from other Nordic countries. The thesis was supervised and inspected by Professor Juha Vinha
and Anssi Laukkarinen from Tampere University.

Building’s entirety has a long service life. Therefore, one key issue to consider is climate
change, so the impact of the changes being made now must be assessed in both the current
climate and the future climate conditions. Climate change affects the operation of structures
regardless of the level of energy efficiency. According to research, improving energy efficiency and
climate change will increase the demands on buildings and their building envelopes. However, it is
also possible to build new apartment buildings below the minimum level set by building regulations,
but this requires that increased requirements be taken into account in the design, construction and
maintenance of buildings.

The issues that received special attention in the study were increasing risk of mold, decelera-
tion of concrete drying, increase of summertime indoor temperature and poor financial profitability
of further insulation. The risk of mold in well-insulated mantle structures is increased by a de-
crease in temperature of the outer parts of the structures compared to a less thermally insulated
situation. With climate change, the amount of rain on the exterior surfaces of the building will in-
crease and the relative humidity of the outdoor air will also increase slightly, which will increase the
incidence of conditions conducive to mold growth. The drying of the concrete structure is slowed
down by the transition from mineral wool insulation to foam insulation. With foam insulation,
highly energy-efficient structures can be implemented thinner, but the drying of moisture during
construction through the foam insulation is impaired. Increasing the insulation of the envelope re-
duces thermal energy consumption in winter, but at the same time can cause indoor temperatures
to rise in summer when the outside temperature is high, and the sun heats the apartment. Studies
show that the reduction in heating demand was achieved by increasing the thermal insulation of
residential buildings in apartment buildings and other large buildings increases the demand for
summertime cooling by almost the same amount.

A comparison of the Nordic building regulations revealed many similarities between the coun-
tries. Differences were also found with regard to energy efficiency regulations, but a more de-
tailed comparison was not possible in the context of this study. Moisture safety requirements were
mainly functional in all comparison countries.

Keywords: Building physics, Climate change, Energy efficiency, Hygrothermal performance, Test
year

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT

µ Diffuusiovastuskerroin, joka kuvaa materiaalin kykyä vastustaa dif-
fuusiota verrattuna paikallaan seisovaan ilmaan.

Diffuusio Diffuusiossa aine siirtyy korkeammasta pitoisuudesta matalam-
paan pitoisuuteen. Diffuusiossa potentiaalina on pitoisuusero, joka
voidaan ilmoittaa myös osapaine-erona. Diffuusion nopeus riippuu
rakenteen diffuusiovastuksesta.

E-luku Laskennallinen rakennuksen energiatehokkuuden vertailuluku, yk-
sikkö kWhE/(m2a)

EPS Paisutetusta polystyreenistä valmistettu solumuovieriste (engl. ex-
panded polystyrene)

g-arvo Auringon säteilyn kokonaisläpäisykerroin (engl. solar heat gain
coefficient)

IPCC Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli (engl. Intergovernmental
Panel on Climate Change)

LTO Lämmöntalteenotto

PIR polyisosyanyraatti (engl. polyisocyanurate) pohjainen polyuretaa-
nieriste

RH Suhteellinen kosteus (engl. relative humidity)

TAU Tampereen yliopisto (engl. Tampere University)

TTY Tampereen teknillinen yliopisto, nykyisin Tampereen yliopisto

U-arvo Lämmönläpäisykerroin, yksikkö W/(m2K)

Vesihöyrypitoisuus Vesihöyryn absoluuttinen määrä tilavuusyksikössä ilmaa. Yksikkö
g/m3

VTT Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
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1 JOHDANTO

Energian kokonaiskulutus Suomessa vuonna 2018 oli 1382 PJ eli 384 TWh (Suomen vi-
rallinen tilasto (SVT) 2018b).Tästä asuminen kulutti noin 66 TWh. Suurin osa asumisen
energiasta kuluu tilojen lämmittämiseen (68 %) ja lämpimän käyttöveden valmistamiseen
(15 %). Yleisimmät energianlähteet tilojen lämmittämiseen olivat kaukolämpö, puu ja säh-
kö yhteensä 82 %:n osuudella. (Suomen virallinen tilasto (SVT) 2018a)

Euroopan parlamentin ja neuvoston vuonna 2010 antaman rakennusten energiatehok-
kuusdirektiivin (EPBD) tarkoituksena on pienentää rakennusten energiankulutusta ja hil-
litä ilmastonmuutosta. Yhtenä osana direktiivi määräsi, että kaikkien uusien rakennusten
täytyy vuoden 2020 loppuun mennessä olla lähes nollaenergiarakennuksia. Suomessa
uudet rakennukset on pitänyt rakentaa lähes nollaenergiatasoon vuoden 2018 alusta al-
kaen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999).

1.1 Tausta

Helsingin kaupungin kaupunginhallitus on hyväksynyt 10.12.2018 hiilineutraalisuutta kos-
kevan ”Hiilineutraali Helsinki 2035” -toimenpideohjelman. Osana hiilineutraaliustavoitetta
Helsingin kaupunki haluaa kehittää asuntotuotannon energiatehokkuutta ja hiilineutraa-
lisuutta ja yksi mahdollisuus tähän on muuttaa kaavamääräyksiä ja tontinluovutusehtoja
vastaamaan paremmin edellä mainittuja tavoitteita. Yleisesti ottaen tavoitteena on saa-
vuttaa nykyisiä viranomaisvaatimuksia selvästi energiatehokkaampi ja vähäpäästöisempi
rakentamisen taso.

Päätöksiä joudutaan tekemään usein puutteellisilla tiedoilla ja tämä työ osaltaan vastaa
siihen tiedon tarpeeseen. Tämän tutkimusprojektin tarkoituksena on selvittää ja arvioi-
da niitä rakennusfysikaalisia riskejä, joita voi aiheutua viranomaismääräysten minimita-
soa tiukempien energiatehokkuusvaatimusten asettamisesta Helsingin kaupungin kaava-
määräyksiin ja tontinluovutusehtoihin. Helsingin kaupungin tavoitteena on asettaa uusille
asuinkerrostaloille A-energiatehokkuusluokkavaatimus nykyisen energiatehokkuuden vä-
himmäistasoa vastaavan B-energiatehokkuusluokan sijaan.
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1.2 Tavoitteet

Tutkimuksen pääpaino on rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisessä toimivuudessa, mutta
mukana on myös muuta tutkimusta hyödyttävää olennaista tietoa. Seuraavassa listassa
ovat keskeisimmät tavoitteet ja tutkimuskysymykset.

• Miten rakennusten energiatehokkuuden minimivaatimukset poikkeavat eri Pohjois-
maiden kesken ja onko eri maiden rakentamismääräyksissä kytketty energiatehok-
kuuden parantamista yhteen muiden asioiden kanssa?

• Millä toimenpiteillä asuinkerrostaloissa on päästy B-energiatehokkuusluokasta A-
energiatehokkuusluokkaan ja millaisia rakenneratkaisuja jo rakennetuissa tai raken-
teilla olevissa asuinkerrostaloissa on käytetty?

• Millaisia rakennusfysikaalisia riskejä energiatehokkuuden parantaminen ja ilmas-
tonmuutos mahdollisesti aiheuttavat ja kuinka niitä tulisi hallita?

1.3 Rajaukset

Tämä työ keskittyy rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen. Paloturvalli-
suus, ääni, kustannukset, työtekniikat, saatavuus ja saavutettavuus on jätetty tarkastelun
ulkopuolelle. Työn tarkoituksena ei ole tutkia viimeisimpiä innovaatioita, vaan kerätä ym-
märrys laajasti käytössä olevien tavanomaisten rakenteiden lämpö- ja kosteusteknises-
ta toiminnasta. Tarkastelussa keskitytään uudisrakentamiseen eikä korjausrakentamisen
ratkaisuja käsitellä.



3

2 MENETELMÄT JA AINEISTO

2.1 Aineistonkeruu ja analysointi

A- ja B-energiatehokkuusluokan asuinkerrostalojen tarkastelua ja vertailua varten haet-
tiin aineistoa energiatodistusrekisteristä ja Helsingin kaupungin lupapisteestä. Kerätystä
aineistosta syötettiin rakennusten tietoja laskentataulukkoon, jossa niitä verrattiin aineis-
ton muihin rakennuksiin. Aineiston perusteella tehtiin päätelmiä tyypillisistä ratkaisuis-
ta asuinkerrostaloissa sekä tutkittiin, kuinka A-energiatehokkuusluokan asuinkerrostalo
eroaa B-energiatehokkuusluokan asuinkerrostalosta.

Energiatodistusrekisteri on Asumisen rahoitus ja -kehittämiskeskuksen (ARA) ylläpitä-
mä tietokanta, jonne tallennetaan kaikki tehdyt energiatodistukset. Rekisteristä voi ha-
kea minkä tahansa yli kaksi huoneistoa sisältävän rakennuksen 1.5.2015 jälkeen laadi-
tun energiatodistuksen koosteen. Kooste sisältää energiatodistuksen kaksi ensimmäistä
sivua. Tiedot saa tuotua energiatodistusrekisteristä myös laskentataulukkomuotoisena.
(ARA 2020)

Lupapiste on rakentamisen sähköinen asiointipalvelu, jossa voidaan hoitaa rakentami-
seen liittyvät lupa-asiat. Palvelun on kehittänyt ohjelmistotalo Solita ja sen operoinnis-
ta vastaa nykyisin Solitan tytäryhtiö Evolta Oy. Lupapiste on tällä hetkellä käytössä 177
kunnassa Suomessa. Rakennuslupa voidaan hakea palvelussa täysin sähköisesti. Luvan
hakija lataa lupa-aineiston lupapisteeseen, josta rakennusvalvonta voi käydä sen tarkas-
tamassa. (Solita 2020)

Energiatodistusrekisteristä haettiin kaikki Helsingissä sijaitsevat A- ja B-energiatehok-
kuusluokan asuinkerrostalot. Aineistoa rajattiin vielä niin, että mukaan otettiin vain ener-
giatodistuksen version 2018 mukaan laadittuja kohteita, ja joiden energiatodistus oli laa-
dittu rakennuslupaa hakiessa. Näistä kohteista tarkempaan tarkasteluun valittiin kaikki
A-energiatehokkuusluokan kohteet, sekä vertailuaineistoksi kymmenen B-energiatehok-
kuusluokan kohdetta. Energiatodistusrekisteristä tuotiin tarkasteluun valittujen kohteiden
tiedot laskentataulukkomuodossa.

Valitun otoksen tarkempaa tarkastelua varten kerättiin kohteista tietoa lupa-aineistosta.
Lupa-aineiston tutkimista varten Helsingin rakennusvalvonta toimitti tutkijalle tunnukset
Lupapisteeseen. Lupa-aineistosta pyrittiin hakemaan jokaiselle rakennukselle seuraavat
dokumentit: energiatodistus, energiaselvitys, pohjapiirustus, yleisleikkaus, rakennetyypit
sekä hormivaikutus- ja painesuhdetarkastelu.
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Kerätystä aineistosta poimittiin tarpeellinen tieto laskentataulukkoon. Laskentataulukkoon
kerättiin tieto rakennusten E-luvusta, energiatehokkuusluokasta, rakennetyypeistä ja nii-
den ominaisuuksista, ikkunoista, ovista, laajuudesta, energian kulutuksesta energialajeit-
tain, lämpöhäviöistä sekä talotekniikasta niiltä osin kuin se selvisi energiatodistuksesta tai
-selvityksestä. Lupa-aineiston ulkopuolisia aineistoja ei ollut käytettävissä. Yhteensä ke-
rättyjä ominaisuuksia laskentataulukossa oli 67 saraketta. Tarkasteltua otosta on kuvattu
tarkemmin luvussa 3.2 taulukossa 3.8.

Suurin osa asuinkerrostaloista on edelleen betonirakenteisia, mutta tässä tutkimukses-
sa oli tavoitteena tarkastella myös puukerrostalojen energiatehokkuutta, sekä niissä käy-
tettyjä ratkaisuja. Puukerrostalo-otosta varten kartoitettiin rakennettuja puukerrostaloja
Puuinfon ”Valmistuneet puukerrostalot” -listauksen avulla. Puukerrostalojen energiatodis-
tusten julkisia tietoja haettiin energiatodistusrekisteristä. Lisäksi kohteiden rakennuttajil-
le lähetettiin pyyntö saada hankkeen suunnitteludokumentteja tutkimuskäyttöön. Aineis-
toa pyydettiin 46:sta puukerrostalosta ja aineistoa saatiin 11:stä puukerrostalosta. Myös
puukerrostalo-otoksen materiaaleista saatava tieto syötettiin vastaavanlaiseen laskenta-
taulukkoon kuin betonirunkoisten asuinkerrostalojen tiedot.

2.2 Kirjallisuuskatsaus

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena oli selvittää, kuinka ilmastonmuutos ja lämmöneristys-
tason kiristäminen vaikuttavat rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan. Uusim-
pia tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen etenemisestä verrattiin 2010-luvun alun REFI-A
ja REFI-B hankkeiden ennusteisiin tulevaisuuden ilmasto-olojen kehittymisestä. Raken-
nuksen energiatehokkuuden parantamiseen ja kosteustekniseen toimivuuteen liittyviä jul-
kaisuja haettiin useiden konferenssien konferenssijulkaisuista sekä tieteellisten julkaisu-
jen tietokannoista. Lisäksi hyödynnettiin tutkimusryhmien ja yliopistojen omia kotisivuja
ja julkaisuarkistoja. Kirjallisuuskatsauksen osana selvitettiin myös rakentamismääräyksiä
kosteusturvallisuuteen ja energiankulutukseen liittyen Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja
Tanskassa.

2.3 Haastattelut

Haastattelukysymykset lähetettiin yhteensä 12:lle ruotsalaiselle, norjalaiselle ja tanska-
laiselle rakennusfysiikan asiantuntijalle.

Alla haastattelukysymykset, jotka lähetettiin ruotsalaisille rakennusfysiikan asiantuntijoil-
le. Norjalaisille ja tanskalaisille lähetetyt kysymykset olivat sisällöltään samat, mutta ne
kohdat missä viitattiin ruotsin määräyksiin, muokattiin vastaamaan haastateltavan maata.

Dear —

My name is Miikka Koivukangas and I work in professor Juha Vinha’s research group in
building physics. I am doing research on building physics related risks on energy efficient
multi-storey apartment buildings. I do research as my master’s thesis. I got your contact
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information from Juha Vinha and Anssi Laukkarinen. They are also my supervisors in my
thesis.

As a part of the research, I am mapping the situation in other Nordic countries regarding
the building energy performance regulations and experiences on energy efficient multi-
storey apartment buildings. I have collected some questions and I ask if you could help
me with those.

1. Could you shortly explain what are typical envelope structures that are commonly
used in multi-storey apartment buildings? Are the same structures used in more
energy efficient buildings as well? In Finland the typical envelope structures are:

a. Wall: Prefabricated concrete sandwich panel wall and prefabricated insulated in-
ner core concrete wall with a brick façade. To some extent also ETICS (insulated
inner core concrete element with plastering on top of thermal insulation).
b. Floor: Slab-on-ground and crawl space made with insulated hollow core slabs.
c. Roof: Load bearing concrete slab (hollow core or cast-in-site) with thermal insu-
lation and trusses on top of it. To some extent also Light Expanded Clay Aggregate
(LECA) insulation.
d. Note: Few multi-storey apartment buildings have been also made with Cross La-
minated Timber (CLT) or Laminated Veneer Lumber (LVL) as load-bearing structu-
re, but the number of these buildings is still clearly smaller compared to multi-storey
buildings with concrete structures.

2. I found it quite difficult to compare the minimum building energy efficiency require-
ments between Nordic countries, since different energy flows are included in diffe-
rent countries. However, it would still be interesting to compare the typical thermal
insulation levels. Would it be possible for you to describe, what are the typical U-
values for different envelope parts in your country? Naturally there is some amount
of variation, but in Finland the U-values are in many cases very close to the refe-
rence values given in the Finnish Building Code for heat loss balancing calculations.
(Heat loss balancing calculations: The total calculated heat loss (W/K) of the buil-
ding shall not exceed the total building heat loss calculated with reference values.)
The Finnish reference values are:

a. Wall 0.17 W/(m2 K)
b. Floor 0.16 W/(m2 K)
c. Roof 0.09 W/(m2 K)
d. Windows and doors 1 W/(m2 K)
e. Airtightness value q50 = m3/(h m2) (minimum requirement m3/(h m2)).

3. The Finnish Building Code currently sets requirements only in a more general (func-
tional) level and there are currently no specific requirements for building physics de-
sign related to climate change. Do the building regulations in your country take into
account the impact of climate change? If they do, how?
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4. Regarding the moisture safety of envelope structures, the Finnish Building Code
also sets mostly only general (functional) requirements, that excess moisture must
not cause deterioration or other problems. In Swedish BBR I found 75 % RH for
critical moisture level for material shall be used if not further researching has been
done. This can be seen to be connected to e.g. new more energy-efficient envelope
structures, but are there any other mandatory requirements, that couple moisture
safety and energy efficiency of building envelope structures?

5. When designing a new multi-storey apartment buildings, the Finnish Building Code
sets a design requirement that the maximum indoor air temperature must be 27
°C at most. It is allowed to be exceeded for 150 degree hours (Kh) during summer
months (June – August). When designing new apartment buildings this must be
studied using hourly dynamical simulations (like IDA ICE). In the Swedish BBR I
could not find any numerical requirements for indoor air temperature, but are there
any?

6. How do you think the currently new energy-efficient buildings in your country have
performed in general? Have the energy-efficiency goals been achieved, are they
moisture safe and do they have good indoor environmental conditions? Do you
think the risks for moisture problems or overheating increase as the building energy
efficiency is improved?

7. Are there any specific areas or neighbourhoods where better-than-regulations level
of energy performance has been required or targeted and how these areas have
performed? Can you point out to any publications that have evaluated the actual
performance of these more energy efficient neighbourhoods? If you can name any
other sources or contacts for further information, that would also be very useful.

8. Do you have information on how the building code in your country will develop du-
ring the next years? Are there for example any changes or updates scheduled for
moisture safety or energy efficiency regulations?

I really appreciate if you could help me with the questions above. If you want, you can
also focus more only on individual points. You can send me your answers by replying to
this email.

In the past, we also thought that some kind of trip to Nordic countries might be possible
but the corona situation is most likely not allowing it. But if you have in mind some place
that building physics researchers from Tampere University could find interesting, please
let us know. Maybe a visit could be arranged later when the corona situation eventually
normalizes.

If you still have more thoughts about energy efficient buildings, especially building physics
related, on you mind, feel free to write down.

With best regards,
Miikka Koivukangas
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Research Assistant, B.Sc.
Tampere University
Faculty of Built Environment
Civil Engineering
Building Physics
miikka.koivukangas@tuni.fi
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3 TULOKSET

3.1 Kuvaus eri pohjoismaiden rakentamismääräyksistä

Rakentamista säädellään laeilla ja asetuksilla. Tässä luvussa käsitellään neljän Pohjois-
maan, Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan rakentamismääräyksiä niiltä osin, kun ne
koskevat rakennusten energiatehokkuutta, sisäilman olosuhteita ja kosteusturvallisuutta.
Lisäksi maiden kesken tehdään vertailua niiltä osin, kuin se on tarkoituksenmukaista ja
mahdollista.

3.1.1 Suomen rakentamismääräykset

Suomessa ylin rakentamista ohjaava säädös on Maankäyttö- ja rakennuslaki. Maankäyttö-
ja rakennuslaki määrää yleisellä tasolla alueiden käytöstä ja rakentamisesta. Tarkempia
säädöksiä rakentamiseen liittyen on annettu Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä
ympäristöministeriön asetuksissa ja ohjeissa. Maankäyttö- ja rakennuslakia täydentävät
asetukset ja ohjeet kuuluvat Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Kunnissa rakenta-
mista ohjataan kaavoituksella ja rakennusjärjestyksellä.

Rakennusten energiatehokkuudesta on Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetty, että ra-
kennuksen tulee kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja säästeliäästi. Rakennuksen energia-
tehokkuus tulee osoittaa laskelmilla, joissa eri energiamuotojen kulutukset on muunnet-
tava yhteenlaskettavaan muotoon energiamuotokertoimien avulla. Vuoden 2018 lakimuu-
toksen jälkeen maankäyttö- ja rakennuslaki on määrännyt, että kaikkien uusien raken-
nusten tulee olla lähes nollaenergiarakennuksia rakennusten energiatehokkuusdirektiivin
(EPBD) mukaisesti. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999) EPBD:n määritelmän mukaisesti
”lähes nollaenergiarakennuksella tarkoitetaan rakennusta, jolla on erittäin korkea ener-
giatehokkuus, sellaisena kuin se on määritettynä liitteen 1 mukaisesti. Tarvittava lähes
olematon tai erittäin vähäinen energian määrä olisi hyvin laajalti katettava uusiutuvista
lähteistä peräisin olevalla energialla, mukaan lukien paikan päällä tai rakennuksen lä-
hellä tuotettava uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia.” (Euroopan parlamentti ja
neuvosto 2010).

Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta Suomessa määrätään ympäristöministeriön
antamalla asetuksella 1010/2017 (Ympäristöministeriö 2017c). Rakennuksen suunnitte-
lijoiden on suunniteltava rakennus niin, että se täyttää energiatehokkuudelle asetetut vä-
himmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimusten mukaisesti rakennuksen on täytettävä las-
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kennallisen energiatehokkuuden vertailuluvulle asetettu vaatimus. Vaihtoehtoinen tapa
osoittaa rakennuksen energiatehokkuus on täyttää rakenteellisen energiatehokkuuden
vaatimukset. Asetuksen mukaan rakennuksen täytyy lämpöhäviöltään mahdollistaa vä-
häinen energiantarve. Lisäksi rakennuksen on oltava energiatehokas laskennalliselta ke-
säajan lämpötilaltaan, energiankäytön mittaamiseltaan, sähkön tehon tarpeeltaan ja il-
manvaihtojärjestelmän ominaissähköteholtaan.

Kaikille uusille rakennuksille on laskettava E-luku, eli laskennallisen energiatehokkuuden
vertailuluku. E-luku on energiamuotokertoimilla painotettu, vakioituun käyttöön perustuva
rakennuksen laskennallinen ostoenergian kulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. E-luvun
laskennassa käytetään säävyöhykkeen I säätietoja koko Suomessa. Eri energiamuoto-
jen kulutukset kerrotaan energiamuotojen kertoimilla, jotka on määrätty valtioneuvoston
asetuksessa 788/2017 (Valtioneuvosto 2017) ja listattu taulukossa 3.1. E-luvun suurim-
mat sallitut arvot vaihtelevat rakennuksen tyypistä riippuen. Taulukossa 3.2 on kerrottu
E-luvun raja-arvot käyttötarkoitusluokittain. Energiatehokkuusluvun laskeminen energia-
muotojen kulutuksen mukaan on esitetty kaavassa 3.1. (Ympäristöministeriö 2017c)

E =
fklQkl + fkjQkj +

∑︁
i fpa,iQpa,i + fsWs

Anetto
, (3.1)

missä
fkl on kaukolämmön energiamuodon kerroin

fkj on kaukojäähdytyksen energiamuodon kerroin

fpa,i on polttoaineen i energiamuodon kerroin

fs on sähkön energiamuodon kerroin

Qkl on kaukolämmön kulutus vuodessa, kWh/a

Qkj on kaukojäähdytyksen kulutus vuodessa, kWh/a

Qpa,i on polttoaineen i sisältämän energian kulutus vuodessa, kWh/a

Ws on sähkön kulutus vuodessa, missä on otettu huomioon vähennykset rakennuk-
seen kuuluvalla laitteistolla ympäristöstä vapaasti hyödynnettävästä energiasta
otetusta energiasta siltä osin, kuin se on käytetty rakennuksessa siinä tapahtu-
van vakioituun käyttöön perustuvan energiankulutuksen kattamiseen, kWh/a

Anetto on rakennuksen lämmitetty nettoala, m2

Taulukko 3.1. Energiamuotojen kertoimet (Valtioneuvosto 2017).

Energiamuoto Kerroin

Sähkö 1,20

Kaukolämpö 0,5

Kaukojäähdytys 0,28

Fossiiliset polttoaineet 1,00

Uusiutuvat polttoaineet 0,5
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Taulukko 3.2. Käyttötarkoitusluokat ja E-lukujen raja-arvot (Ympäristöministeriö 2017c).

Käyttötarkoitusluokka E-luvun raja-arvo
kWhE/(m2 a)

Luokka 1) Pienet asuinrakennukset:

a) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden
lämmitetty nettoala (Anetto) on 50–150 m2

200–0,6 Anetto

b) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden
lämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 150 m2 kuitenkin
enintään 600 m2

116–0,04 Anetto

c) Erillinen pientalo ja ketjutalon osana oleva rakennus, joiden
lämmitetty nettoala (Anetto) on enemmän kuin 600 m2

92

d) Rivitalo ja asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia enintään
kahdessa kerroksessa

105

Luokka 2) Asuinkerrostalo, jossa on asuinkerroksia vähintään
kolmessa kerroksessa

90

Luokka 3) Toimistorakennus, terveyskeskus 100

Luokka 4) Liikerakennus, tavaratalo, kauppakeskus, myy-
mälärakennus lukuun ottamatta päivittäistavarakaupan alle
200 m2 yksikköä, myymälähalli, teatteri, ooppera-, konsertti-
ja kongressitalo, elokuvateatteri, kirjasto, arkisto, museo, tai-
degalleria, näyttelyhalli

135

Luokka 5) Majoitusliikerakennus, hotelli, asuntola, palvelutalo,
vanhainkoti, hoitolaitos

160

Luokka 6) Opetusrakennus ja päiväkoti 100

Luokka 7) Liikuntahalli lukuun ottamatta uimahallia ja jäähallia 100

Luokka 8) Sairaala 320

Luokka 9) Muu rakennus, varastorakennus, liikenteen raken-
nus, uimahalli, jäähalli, päivittäistavarakaupan alle 2000 m2 yk-
sikkö, siirtokelpoinen rakennus

ei raja-arvoa

Massiivipuurakennuksessa voidaan edellä esitetyt E-luvun raja-arvot ylittää käyttö-
tarkoitusluokan 1a rakennuksessa 20 prosentilla, 1b–c rakennuksessa 15 prosentilla
ja muussa käyttötarkoitusluokan 1d–8 rakennuksessa 10 prosentilla.

Rakennuksen energiankulutus tulee laskea laskentamenetelmällä, joka vastaa rakennuk-
sen keskimääräistä käyttöä. Vakioituun käyttöön perustuvaan laskennallisen energianku-
lutuksen määrittämiseen on annettu ohjeet Ympäristöministeriön energiatehokkuusase-
tuksessa (1010/2017) sekä energiatodistusasetuksen (1048/2017) liitteessä 1. Lasken-
nallinen energiankulutus perustuu vakioituihin arvoihin lämmitys-, ilmanvaihto- ja jääh-
dytysjärjestelmien sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiankulutuksesta energia-
muodoittain eriteltynä. Ostoenergian kulutusta vähentää rakennuksen ympäristöstä ote-
tun energian hyödyntäminen vakioidun käytön mukaisen energiankulutuksen kattami-
seen. Rakennuksen ostoenergiankulutuksen taseraja on kuvattu kuvassa 3.1. Ostoener-
gian kulutus voidaan tavallisesti laskea kuukausitason menetelmällä. Kuitenkin, jos raken-
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Kuva 3.1. Laskennallisen ostoenergiankulutuksen taseraja (Ympäristöministeriö 2017a).

nuksessa on koneellinen jäähdytys, on laskenta suoritettava niin sanotulla dynaamisella
laskentamenetelmällä enintään tunnin aika-askeleella. (Ympäristöministeriö 2017a).

Vakioidun käytön mukaan lasketun ostoenergian kulutuksen on tarkoitus kuvata raken-
nuksen energiatehokkuutta ilman rakennuksen käyttäjien vaikutusta. Ympäristöministe-
riön energiatehokkuusasetuksessa (1010/2017) ja energiatodistusasetuksen (1048/2017)
liitteessä 1 on annettu eri laskennan osa-alueille standardoidun käytön mukaiset lähtö-
arvot. Annetuista arvoista poikkeavia arvoja voidaan käyttää, mikäli erillisselvityksillä voi-
daan osoittaa niiden todenmukaisuus. Joillekin osa-alueille on jo valmiiksi annettu toi-
menpiteitä, joilla voidaan käyttää vakioarvoista poikkeavia arvoja. (Ympäristöministeriö
2017a; Ympäristöministeriö 2017c)

Laskennalliselle energiatehokkuudelle vaihtoehtoinen tapa osoittaa rakennuksen ener-
giatehokkuus on rakenteellisen energiatehokkuuden tapa. Tällöin lämpöhäviöiden tasaus-
laskelma lasketaan rakenteellisen energiatehokkuuden vertailuarvoilla. Vertailuarvot ra-
kenteiden lämmönläpäisykertoimille, ilmavuotoluvulle ja ilmanvaihdon lämmöntalteeno-
ton vuosihyötysuhteelle on listattu taulukossa 3.3. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän omi-
naissähköteho saa olla enintään 1,5 kW/(m3/ s) ja lämmitysjärjestelmänä on oltava joko
kaukolämpö, maalämpö tai ilma-vesilämpöpumppu. (Ympäristöministeriö 2017c)

Rakennuksen energiatodistuksesta annetun lain 50/2013 mukaan uudisrakennukselle on
laadittava energiatodistus rakennuslupaa varten. Energiatodistuksen on oltava voimassa
myös rakennusta tai sen osaa myytäessä tai vuokrattaessa. Energiatodistus on voimassa
10 vuotta. (Laki rakennuksen energiatodistuksesta 2013) Energiatodistus kertoo raken-
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Taulukko 3.3. Lämpöhäviöden tasauslaskelman vertailuarvot tavallisesti ja rakenteellisen
energiatehokkuuden tapauksessa (Ympäristöministeriö 2017c).

Rakenneosa Vertailuarvo RakEne
vertailuarvo

Ulkoseinä 0,17 W/(m2 K) 0,14 W/(m2 K)

Massiivipuuseinä1 0,40 W/(m2 K) 0,14 W/(m2 K)

Yläpohja 0,09 W/(m2 K) 0,07 W/(m2 K)

Alapohja (ulkoilmaan rajoittuva) 0,09 W/(m2 K) 0,07 W/(m2 K)

Alapohja (ryömintätilaan rajoittuva) 0,17 W/(m2 K) 0,10 W/(m2 K)

Alapohja (maanvastainen) 0,16 W/(m2 K) 0,10 W/(m2 K)

Muu maanvastainen rakenneosa 0,16 W/(m2 K) 0,10 W/(m2 K)

Ikkunat 1,00 W/(m2 K) 0,70 W/(m2 K)

Ulko-ovet ja tuuletusluukut 1,00 W/(m2 K) 0,70 W/(m2 K)

Kattoikkunat ja kattovalokuvut 1,00 W/(m2 K) 0,70 W/(m2 K)

Rakennuksen ilmanvuotoluku (q50) 2,0 m3/(h m2) 0,60 m3/(h m2)

Poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde 55 % 65 %
1Massiivipuuseinä, jonka keskimääräinen paksuus on vähintään 180 mm

nuksen energiatehokkuusluokan ja E-luvun. Siitä selviää myös vakioidun käytön mukaan
laskettu energiankulutus energiamuodoittain eriteltynä, rakennusvaipan osien U-arvot, il-
manvaihtojärjestelmän SFP-luku ja hyötysuhde sekä muut laskennallisen energiankulu-
tuksen laskennan perustiedot. (Ympäristöministeriö 2018)

Uuden rakennuksen rakennuslupaa varten täytyy laatia myös energiaselvitys. Energia-
selvityksellä osoitetaan rakennuksen energiatehokkuuden määräystenmukaisuus. Ener-
giaselvityksessä ja energiatodistuksessa laskettava E-luku lasketaan samalla laskenta-
menetelmällä. Energiaselvitys sisältää E-luvun laskennan lisäksi myös muita selvityksiä
ja tarkasteluja, kuten lämpöhäviöiden tasauslaskelma ja kesäajan huonelämpötilatarkas-
telu. (Ympäristöministeriö 2017a; Ympäristöministeriö 2018)

Rakennuksen lämpöhäviöt ovat rakennusosien, ilmavuotojen ja ilmanvaihdon kautta ta-
pahtuvaa lämmön karkaamista rakennuksesta. Rakennuksen lämpöhäviöt saavat olla
enintään yhtä suuret kuin vertailuarvoilla lasketut lämpöhäviöt. Lämpöhäviöiden vaati-
mustenmukaisuus osoitetaan rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelmassa. Ympä-
ristöministeriön asetuksessa uuden rakennuksen energiatehokkuudesta on asetettu ra-
kenneosien U-arvoille, vaipan ilmanvuotoluvulle ja ilmanvaihdon lämmöntalteenotolle ver-
tailuarvot (taulukko 3.3). Tasauslaskelma antaa mahdollisuuden esimerkiksi kompensoi-
da huonosti eristävän rakennusosan lämpöhäviöitä jollain toisella vertailuarvoa paremmin
eristetyllä rakennusosalla. (Ympäristöministeriö 2017c)

Vertailuarvojen lisäksi asetuksessa on määrätty muutamalle parametrille suurin sallittu
arvo. Esimerkiksi ilmanvuotoluvun q50 suurin hyväksytty arvo on 4,0 m3/(h m2) ja ko-
neellisen tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmän suurin sallittu ominaissähköteho (SFP) on
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1,8 kW/(m3/s). Tavallisille rakennuksen vaipan osille ei ole asetettu lämpöhäviön maksi-
miarvoa, vaan ohjaus energiatehokkaisiin rakenteisiin tapahtuu lämpöhäviöiden tasaus-
laskelman vertailuarvojen kautta. (Ympäristöministeriö 2017c)

Taulukko 3.4. Energiatehokkuuden luokitteluasteikko käyttötarkoitusluokan 2 asuinker-
rostaloille (Ympäristöministeriö 2017a, liite 2).

Energiatehokkuusluokka E-luku (kWhE/(m2 a))

A E-luku ≤ 75

B 76 ≤ E-luku ≤ 100

C 101 ≤ E-luku ≤ 130

D 131 ≤ E-luku ≤ 160

E 161 ≤ E-luku ≤ 190

F 191 ≤ E-luku ≤ 240

G 241 ≤ E-luku

Energiatehokkuusasetuksessa määrätään, että asuinkerrostalon (käyttöluokka 2) sisäil-
man lämpötila ei saa ylittää 27 °C enempää kuin 150 astetunnin verran kesä- heinä ja
elokuun aikana. Kesäajan huonelämpötilojen vaatimustenmukaisuus on osoitettava dy-
naamisella laskentamenetelmällä. Laskennassa tulee käyttää samoja lähtöarvoja kuin
E-luvun laskennassa lukuun ottamatta ilmavirtaa, jota voidaan tehostaa. (Ympäristömi-
nisteriö 2017c)

Rakennuksen kosteusturvallisuudesta säädetään Maankäyttö- ja rakennuslaissa pykä-
lässä 117 c § Terveellisyys ja sen pohjalta annetussa ympäristöministeriön asetuksessa
rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017). Kosteusturvallisuudesta anne-
tut määräykset ovat pääasiassa toiminnallisia. Toiminnallisella tarkoitetaan ohjetta, jo-
ka määrittelee rakenteen toimivuutta ottamatta kantaa kuinka vaadittu toimivuus saavu-
tetaan. Esimerkiksi ympäristöministeriön asetuksessa mainitaan että ”Rakennuskosteu-
den ja rakenteisiin ulko- tai sisäpuolelta satunnaisesti kulkeutuvan kosteuden on voita-
va poistua haittaa aiheuttamatta. Pinnoiltaan kastuvien rakenteiden on kestettävä veden
vaikutus.” (Ympäristöministeriö 2017b). Ainoastaan maanvastaisen laatan korkotasosta
suhteessa ulkopuoliseen maanpintaan ja ryömintätilan korkeudesta on määrätty tarkasti.
Asetuksen mukaan maanvastaisen lattian yläpinnan on sijaittava 0,3 m rakennusta ulko-
puolelta ympäröivää maanpintaa ylempänä ja ryömintätilan korkeus on oltava vähintään
0,8 m (Ympäristöministeriö 2017b).

3.1.2 Ruotsin rakentamismääräykset

Ruotsissa yli rakentamista ohjaava laki on parlamentin hyväksymä suunnittelu- ja raken-
nuslaki (plan- och bygglagen, PBL). Suunnittelu- rakennuslaki määrää yleisellä tasolla
maa- ja vesialueiden käytöstä ja rakennusten rakentamisesta. Suunnittelu- ja rakennus-
lakia täydentävät hallituksen antamat suunnittelua ja rakentamista ohjaavat asetukset.
Laista ja asetuksista seuraava taso on rakentamismääräykset. Ruotsin rakentamismää-
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räyskokoelma (Boverkets byggregler, BBR) sisältää sitovia määräyksiä, joita täytyy nou-
dattaa, sekä yleisiä suosituksia kuinka täyttää pakolliset määräykset. Rakentamismää-
räyskokoelman laatimisesta ja ylläpidosta vastaa Boverket, eli Ruotsin asuntovirasto, jo-
ka toimii Ruotsin valtionvarainministeriön alaisuudessa. Rakentamismääräykset perustu-
vat asuntoviraston määräykseen BFS 2011:6 – BBR 18, jota on päivitetty myöhemmillä
määräyksillä. Viimeisin muutos rakentamismääräyskokoelmaan on asuntoviraston mää-
räys BFS 2020:4 – BBR 29.

Ruotsin rakennusmääräyksissä (Boverket 2018a) asetetaan rakennuksen energiankulu-
tukselle neljä raja-arvoa, joita ei saa ylittää; energiamuotokertoimilla painotettu energian-
kulutus lämmitettyä nettoalaa kohden (E-luku), asennetun sähkölämmityksen teho, kes-
kimääräinen rakenteiden lämmönjohtavuus ja rakennuksen ilmatiiviys.

Ruotsissa energiatehokkuusluku, EP-luku, lasketaan samantapaisesti vakioidun käytön
mukaan kuin E-luku Suomessa. Normaalin käytön mukainen energiankulutus normaali-
na vuonna lasketaan Ruotsin Asuntoviraston määräysten BFS 2016:12 – BEN 1, BFS
2017:6 – BEN 2 ja BFS 2018:5 – BEN 3 mukaan. Vakioidun käytön mukainen energian-
kulutus painotetaan energiamuotojen kertoimilla, jotka on listattu taulukossa 3.5. Ruot-
sin EP-luvussa ei huomioida asukkaiden käyttämää sähköä. Valaistuksesta mukana on
yleisten tilojen valaistus. Alueelliset erot lämmitysenergian tarpeessa huomioidaan kunta-
kohtaisilla kertoimilla EP-luvun laskelmissa. Rakennuspaikalla tuotettu energia pienentää
ostoenergian tarvetta siltä osin kuin energia voidaan hyödyntää rakennuksen lämmityk-
seen, jäähdytykseen, käyttöveden valmistamiseen tai kiinteistösähköön. Asuinkerrosta-
lon suurin sallittu EP-luku on 85 kWhE/(m2 a). (Boverket 2018a; Boverket 2020)

Taulukko 3.5. Energiamuotojen kertoimet Ruotsissa (Boverket 2020).

Energiamuoto Kerroin

Sähkö 1,8

Kaukolämpö 0,9

Kaukojäähdytys 0,6

Bio-polttoaineet 0,6

Öljy 1,8

Kaasu 1,8

BBR:n määräysten mukaan asuinkerrostalon vaipan keskimääräinen lämmönläpäisyker-
roin Um ei saa ylittää arvoa 0,4 W/(m2 K). Yksittäisten rakennusosien lämmönläpäisy-
kertoimille ei ole asetettu raja-arvoja. Lisäksi on rajoitettu sähkön käyttöä lämmitykseen.
Asennetun sähkölämmityksen teho ei saa ylittää 4,5 + 1,7 * (Fgeo - 1) kW, missä Fgeo on
paikkakunnasta riippuva kerroin.

Kosteusturvallisuudesta annettavat määräykset Ruotsin rakentamismääräyksissä (Bo-
verket 2018a) ovat toiminnallisia. Yleisohje on, että rakenteet on suunniteltava niin, et-
tei kosteus aiheuta vaurioita, hajuja tai mikrobiologista kasvua, joka voisi vaikuttaa hy-
gieniaan tai terveyteen. Määräysten mukaan rakennusmateriaalin kosteus ei saa ylittää
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arvoa, jossa se voi vaurioitua ja aiheuttaa terveyshaittoja. Mikäli tarkempaa luotettavaa
tutkimustietoa ei ole saatavilla, on materiaalin kriittisenä kosteuden arvona käytettävä
75 % RH.

Energiatodistus on laadittava uudelle rakennukselle, sekä kun rakennusta tai sen osaa
ollaan myymässä tai antamassa vuokralle. Ruotsin energiatodistus sisältää perustietoa
rakennuksesta, sen järjestelmistä sekä energiankulutuksesta. Energiatodistuksessa ra-
kennukset luokitellaan EP-luvun mukaan energiatehokkuusluokkiin A...G. Luokan C vaa-
timus EP-luvulle on 75–100 % uuden rakennuksen EP-luvun vaatimustasosta. B-luokan
rajat ovat 50–75 % ja A-luokkaan pääsee, kun EP-luku on enintään puolet suurimmasta
sallitusta uuden rakennuksen EP-luvusta.

3.1.3 Norjan rakentamismääräykset

Norjassa rakentamista ohjaa suunnittelu- ja rakennuslaki sekä rakentamismääräykset.
Viimeisin, vuonna 2017 julkaistu versio Norjan rakentamismääräyskokoelmasta, on ni-
meltään ”Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift TEK17)”. Norjan
energiatehokkuusmääräykset löytyvät rakentamismääräyskokoelman TEK17 luvusta 14
ja kosteusturvallisuuteen liittyvät määräykset luvusta 13. (Direktoratet for Byggkvalitet
2017)

Norjassa rakennuksen energiatehokkuuden määräystenmukaisuuden voi osoittaa kah-
della tavalla. Joko rakennuksen laskennallisen nettoenergiatarpeen on oltava alle raja-
arvon, tai rakennusvaipan osien on täytettävä rakenteellisen energiatehokkuuden vaati-
mukset. Rakennuksen laskennallinen energiankulutus arvioidaan vakioidun käytön mu-
kaisesti. Laskennassa ei ole käytössä energiamuotokertoimia. Laskennallisen energiate-
hokkuuden mukaan asuinkerrostalon suurin sallittu netto energian tarve on 95 kWh/(m2a).
Mikäli rakennuspaikalla tuotetaan vähintään 10 kWh/(m2a) sähköä uusiutuvalla energial-
la, voidaan 95 kWh/(m2a) arvo ylittää 10 kWh/(m2a). (Direktoratet for Byggkvalitet 2017)

Rakennuksen energiatehokkuuden voi osoittaa myös rakenteellisella energiatehokkuu-
della. Tällöin rakenneosien on täytettävä rakenteellisen energiatehokkuuden energian-
säästötason vaatimukset. Rakennusosien energiatehokkuus koskee vaipan osien U-arvoja,
vaipan ilmatiiviyttä, ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton hyötysuhdetta ja SFP-lukua
sekä kylmäsiltojen vaikutusta (taulukko 3.6 oikea sarake). Norjan rakentamismääräysten
minimivaatimukset rakenteiden energiatehokkuudelle on listattu taulukon 3.6 keskimmäi-
sessä sarakkeessa. (Direktoratet for Byggkvalitet 2017)

, jotka ovat listattuna taulukossa 3.6 oikeassa reunassa.

Norjan rakennusmääräyksissä (Direktoratet for Byggkvalitet 2017) on kosteusturvallisuu-
desta annettu ainoastaan toiminnallisia määräyksiä. Pohjavesi, pintavesi, sadevesi, käyt-
tövesi, tai ilmankosteus ei saa tunkeutua rakenteisiin haitallisesti vaurioittaen rakenteita
tai aiheuttaen mikrobikasvua tai muita hygieniaongelmia. Jos sadevesi pääsee tunkeutu-
maan rakennus osan läpi, on sen päästävä valumaan pois ja kuivumaan. Rakennuksen
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Taulukko 3.6. Rakenteellisen energiatehokkuuden vaatimukset (Direktoratet for Bygg-
kvalitet 2017).

Energiatehokkuusmittari Minimivaatimus RakEne-vaatimus

U-arvo ulkoseinä [W/(m2 K)] ≤ 0,22 ≤ 0,18

U-arvo yläpohja [W/(m2 K)] ≤ 0,18 ≤ 0,13

U-arvo alapohja [W/(m2 K)] ≤ 0,18 ≤ 0,10

U-arvo ikkunat ja over [W/(m2 K)] ≤ 1,2 ≤ 0,80

Ilmanvuotokulu 50 Pa paine-erolla [1/h] ≤ 1,5 ≤ 0,6

Ikkunoiden ja ovien pinta-alan suhde läm-
mitettyyn lattiapinta-alaan

≤ 25 %

Ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n lämpötila-
vuosihyötysuhde

≥ 80 %

Ilmanvaihtojärjestelmän SPF-luku ≤ 1,5

Normalisoitu kylmäsilta-arvo, jossa m2 on
lämmitetty nettoala [W/(m2 K)]

≤ 0,07

Kuva 3.2. Kuvakaappaus energiatodistuksen energiatehokkuus- ja lämmitysluokitukses-
ta (Enova SF 2020).

ympärillä on oltava riittävät kallistukset ja rakenteet on suojattava maakosteuden haitalli-
silta vaikutuksilta. Sisäilmasta kondensoitunut kosteus ei saa vaurioittaa rakenteita tai ai-
heuttaa mikrobien kasvua. Rakennustuotteiden ja rakenteiden täytyy olla riittävän kuivia
kun ne asennetaan, ettei kosteus aiheuta mikrobikasvua tai rakenteiden vaurioitumista.

Energiatodistus Norjassa on asuntokohtainen. Jokainen asukas voi itse laskea ja tulostaa
energiatodistuksen verkkopalvelussa (Enova SF 2020). Norjan energiatodistuksessa on
kaksi asteikkoa: energiatehokkuus ja lämmitysluokitus. Energiatehokkuutta kuvataan kir-
jainarvolla A...G ja lämmitysluokitusta värillä punaisesta vihreään. Kuvassa 3.2 esimerk-
ki luokituksista. Energiatehokkuus kuvaa asunnon energiankulutusta ja lämmitysluokitus
kertoo missä määrin asunnon lämpötarpeeseen voidaan vastata muilla, kuin fossiilisilla
polttoaineilla tuotetulla energialla ja sähköllä.
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3.1.4 Tanskan rakentamismääräykset

Tanskassa rakentamista ohjaa rakennuslaki ja rakentamismääräykset. Rakennuslaki mää-
rää yleisellä tasolla rakennuksista sekä niiden turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Ra-
kentamismääräykset asettavat tarkemmat tekniset vaatimukset. Viimeisin versio rakenta-
mismääräyskokoelmasta on vuonna 2018 julkaistu ”Bygningsreglementet” BR18.

Rakennukset on suunniteltava täyttämään energiakehyksen vaatimukset. Energiakehyk-
seen sisältyvät rakennuksen lämmitys, ilmanvaihto, jäähdytys, lämmin käyttövesi ja va-
laistus. Kuluttajasähkö ei sisälly energiakehykseen. Eri energiamuotojen energiankulu-
tukset painotetaan energiamuotokertoimilla, jotka on listattu taulukossa 3.7. Energiake-
hyksessä sallittu ostoenergian määrä asuinrakennuksille on kuvattu kaavassa 3.2.

E ≤ 30 kWhE/(m
2 a) +

1000 kWhE/(m
2 a)

Atemp
, (3.2)

missä
E on ostoenergian kulutus

Atemp on rakennuksen lämmitetty pinta-ala

Taulukko 3.7. Energiamuotojen kertoimet Tanskassa (Boverket 2018a).

Energiamuoto Kerroin

Sähkö 2,5

Kaukolämpö 0,8

Muut energiamuodot 1,0

Rakennuksen osille on rakentamismääräyskokoelmassa annettu suurimmat sallitut U-
arvot, mutta ne ovat niin suuret, että niillä ei käytännössä voida saavuttaa energiakehyk-
sen vaatimuksia. Lisäksi on annettu suurin sallittu johtumishäviö rakennuksen vaipan läpi,
pois lukien ikkunat, lasitetut seinät ja lasitetut katot. Yli kaksi kerroksiselle rakennukselle
tämä on 6 W/m2. Johtumishäviön laskentaa varten tarvittavat lämpötilaerot ja pinta-alat
on kuvattu standardissa DS 418. (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018)

Ikkunoille ja muille lasiaukollisille valoa läpäiseville rakenneosille on erillinen vaatimus
energiatehokkuudelle, joka ottaa huomioon myös ikkunan läpi tulevan auringon lämpö-
energian. Kaavan 3.3 mukaisesti laskettu ikkunan tai lasiseinän energiatasapaino ei saa
olla pienempi kuin -17 kWh/(m2 a). Pienempää g-arvoa voidaan käyttää, mikäli sen voi-
daan osoittaa säästävän energiaa. (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018)

Eref = 196, 4 ∗ gw − 90, 36 ∗ Uw, (3.3)
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Kuva 3.3. Kuvakaappaus tanskalaisen energiatodistuksen energiamerkistä (Energisty-
relsen 2020).

missä
gw on ikkunan auringon säteilyn kokonaisläpäisykerroin

Uw on ikkunan lämmönläpäisykerroin, W/(m2 K)

Tanskan rakennusmääräysten BR18:n (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen 2018) luvussa
14 on määräykset kosteusturvallisuudelle ja märkätiloille. Kaikki määräykset ovat toimin-
nallisia. Rakennukset on suunniteltava, rakennettava ja huollettava niin, ettei vesi ja kos-
teus aiheuta terveysriskiä ihmisille tai vaurioita rakenteita. Rakenteisiin ei saa kondensoi-
tua haitallisia määriä kosteutta sisäilmasta. Rakennus on suojattava pintavedeltä, pohja-
vedeltä ja kapillaarisesti nousevalta vedeltä. Rakennuksen vaippa on suunniteltava, ra-
kennettava ja ylläpidettävä niin että se on sade- ja sulamisvedenpitävä. Kattovedet on
johdettava sadevesiviemäriin.

Energiatodistus on Tanskassa pakollinen, kun rakennusta ollaan vuokraamassa tai myy-
mässä. Energiatodistuksen tarkoituksena on edistää energian säästöä visualisoimalla ra-
kennuksen energiankulutusta ja hahmottelemalla mahdollisia säästökohteita. Energiato-
distus kuvaa rakennuksen energiankulutusta ja lasketaan vakioidun käytön mukaan. (Da-
nish Energy Agency 2020)

Energiatehokkuusluokat on nimetty A-G, joista A jaetaan luokkiin A2020, A2015 ja A2010.
Näistä A2020 on energiatehokkain. A-luokkien vuosiluvut kytkeytyvät rakennusmääräyk-
siin. BR10 mininimivaatimusten mukaan rakennettu rakennus saa luokan A2010. Nykyi-
sen BR18 minimivaatimukset energiatehokkuudelle ovat samat kuin BR15, jolloin minimi-
vaatimusten mukaan rakennetulle rakennukselle energiatehokkuusluokaksi tulee A2015.
Energiansäästötason BR2020 vaatimukset ovat vapaaehtoiset ja niiden mukaan raken-
nettu rakennus saa energiatehokkuusluokan A2020. Kuvassa 3.3 on kuvakaappaus tans-
kalaisen energiatodistuksen energiatehokkuusluokituksesta. (Energistyrelsen 2020)

3.1.5 Pohjoismaiden rakentamismääräysten vertailu

Pohjoismaiden rakentamismääräyksiä tutkiessa kävi selväksi, että eri maiden energiate-
hokkuusmääräysten vertailu on hyvin haastavaa. Jokaisessa maassa on omanlaisensa
tapa mitkä energiankulutuksen osa-alueet lasketaan mukaan energiatehokkuuslukuun.
Myöskään laskennassa käytetty säädata ei ole maiden välillä yhteneväistä. Myös ener-
giamuotojen kertoimet vaikeuttavat vertailua. Jotta määräyksiä voisi aidosti verrata toi-
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Kuva 3.4. Referenssitalolle laskettu ostoenergiankulutus (vas.) ja primäärienergiankulu-
tus (oik.) kunkin maan määräysten mukaisesti ja yhtenäisellä säädatalla laskettuna. Ku-
van lyhenteet: DH = kaukolämpö, GB = kaasu, DWH = lämmin käyttövesi, PV = Aurinko-
sähköpaneeli. (Kurnitski 2020)

siinsa, olisi tehtävä tutkimus rakennuksen energiankulutuksesta yhdellä tai useammalla
referenssirakennuksella vertailtavien maiden määräysten mukaan.

Kurnitski et al. tutkimuksessaan (2018) vertasivat Viron, Suomen, Ruotsin ja Norjan lä-
hes nollaenergiarakennusten energiatehokkuusmääräyksiä Euroopan komission viralli-
siin suosituksiin. Kaikissa vertailun maissa oli toimeenpantu rakennusmääräyksissä lä-
hes nollaenergiarakentamisen vaatimus. Vertailussa käytetiin referenssiasuinkerrostaloa,
jolle tehtiin energiatehokkuuslaskelma kunkin maan rakentamismääräysten mukaises-
ti. Referenssirakennuksen U-arvot seinille, yläpohjalle, alapohjalle ja välipohjalle olivat
0,14 W/(m2 K), 0,10 W/(m2 K), 0,12 W/(m2 K) ja 1,5 W/(m2 K). Ikkunan U-arvo oli 0,9
W/(m2 K) ja g-arvo 0,45. Kaikki laskelmat suoritettiin samaa säädataa käyttäen jotta tu-
lokset olisivat vertailukelpoisia. Kuvassa 3.4 on esitetty ostoenergiankulutus ja primäärie-
nergiankulutus referenssitalolle laskettuna kunkin maan määräysten mukaan. Alhainen
energiankulutus tarkoittaa, että kyseisen maan määräyksillä pääsee helposti laskennal-
lisesti alhaiseen energiankulutukseen. Tulosten mukaan vertailun maista Virossa on tiu-
kimmat vaatimukset lähes nollaenergiarakennuksen energiatehokkuudelle. Seuraavana
tulivat Norja ja Suomi. Ruotsissa oli vertailun maista löysimmät vaatimukset lähes nol-
laenergiarakennukselle. Viro oli myös ainoa maa, jonka määräykset toteuttivat Euroopan
komission suositukset (EPBD) energiatehokkuudelle. (Kurnitski et al. 2018) Vertailusta
on hyvä huomauttaa, että Ruotsin energiamuotokertoimet ja suurin sallittu EP-luku ovat
muuttuneet tämän tutkimuksen julkaisun jälkeen.

3.2 A- ja B- energiatehokkuusluokan asuinkerrostaloissa
käytetyt ratkaisut ja niiden väliset erot

Tässä luvussa käsitellään Suomessa ja erityisesti Helsingissä rakennetuissa ja rakenteil-
la olevissa A- ja B-energiatehokkuusluokan asuinkerrostaloissa käytettyjä ratkaisuja sekä
tutkitaan millaisia eroja A- ja B-energiatehokkuusluokan asuinkerrostaloissa mahdollises-
ti on. Tarkastellut kohteet ovat uudiskohteita, joiden energiatodistus on tehty aikaisintaan
1.1.2018. Tutkimuksen tekohetkellä yksikään tarkastelluista betonirakenteisista kohteista
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Kuva 3.5. E-lukujen jakauma Helsingissä 1.1.2018–31.3.2020 rakennuslupaa hakeneis-
sa asuinkerrostalohankkeissa (n = 247) (ARA 2020). B-energiatehokkuusluokan yläraja
on 90 kWhE/(m2 a).

ei ollut lupapisteen tietojen mukaan vielä valmistunut. Betonirakenteisten asuinkerrosta-
lojen tarkastelun lisäksi luvussa 3.2.8 käsitellään suppeasti puukerrostalojen energiate-
hokkuutta ja niissä käytettyjä ratkaisuja. Tarkasteltujen otosten laajuustietoja on esitetty
taulukossa 3.8.

Energiatodistusrekisteristä ladattujen asuinkerrostalokohteiden (n = 247) E-lukujen kes-
kiarvo oli 81,4 kWhE/(m2 a) ja mediaani 80 kWhE/(m2 a). Kuvassa 3.5 havaittava piikki
E-luvun 80 kWhE/(m2 a) kohdalla johtuu siitä, että jo vuonna 2019 Helsingin kaupunki on
asettanut tontinluovutusehtoihin E-luvulle yläarvon 80 kWhE/(m2 a) (Helsingin kaupunki
2020). A-energiatehokkuusluokan kohteiden E-lukujen keskiarvo oli 73,4 kWhE/(m2 a) ja
mediaani 74 kWhE/(m2 a).

Energiatodistusrekisteriin (ARA 2020) 31.3.2020 tehdyn haun perusteella Helsinkiin oli
suunniteltu 247 asuinkerrostalohanketta, joista oli tehty energiatodistukset rakennuslupa-
vaiheessa aikavälillä 1.1.2018–31.3.2020 ja tallennettu energiatodistusrekisteriin. Joukko
sisältää kaikki kohteet, jotka energiatodistusrekisterin hakuehtoihin osuivat, myös mah-
dolliset kaksoiskappaleet ja toteutumattomat hankkeet. Kohteiden E-lukujen jakauma on
esitetty kuvassa 3.5. Kohteista 14 % (34 kpl) kuului A-energiatehokkuusluokkaan ja loput
B-energiatehokkuusluokkaan.

A-energiatehokkuusluokan listauksessa kuusi kohdetta oli sellaisia, että niistä oli tehty
kaksi energiatodistusta tai niitä ei löytynyt Helsingin kaupungin lupapisteen tiedoista. Lo-
pulliseen tarkasteltavaan otokseen A-energiatehokkuusluokan kohteita otettiin mukaan
kaikki loput 28 kohdetta. Vertailuotokseen valittiin 10 B-energiatehokkuusluokan koh-
detta, viisi kohdetta joiden E-luku oli 80 kWhE/(m2 a) ja viisi kohdetta joiden E-luku oli
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Taulukko 3.8. Tarkastellut otokset ja niiden keskimääräiset laajuustiedot ja E-luvut.

Otos n Nettoala Kerrokset E-luku
[m2] [kWhE/(m2 a)]

Betonirakenteiset asuinkerrostalot 38

A-energiatehokkuusluokka 28 5239 8 73

B-energiatehokkuusluokka 10 3550 5 85

Puurakenteiset asuinkerrostalot 11 3424 7 85

90 kWhE/(m2 a). Valitut B-energiatehokkuusluokan kohteet olivat kyseisen E-luvun vii-
si ensimmäistä kohdetta energiatodistusrekisterin listauksessa. Myöhemmin tässä tutki-
muksessa otoksella viitataan edellä määriteltyyn joukkoon A- ja B-energiatehokkuusluo-
kan betonirakenteisia asuinkerrostaloja (n = 38) ellei erikseen muuta mainita.

3.2.1 Lämpöhäviöt

Rakennuksen lämpöhäviöistä suurin osa syntyy johtumalla rakennuksen vaipan läpi. Ku-
vassa 3.6 on esitetty eri kautta tapahtuvien lämpöhäviöiden suhteelliset osuuden tarkas-
tellun otoksen osalta. Lämpöhäviöiden suuruudet on selvitetty rakennusten lämpöhäviöi-
den tasauslaskelmista. Kuvasta voidaan havaita, että suurin osa lämpöhäviöistä tapah-
tuu rakenneosien läpi johtumalla. Myös ilmanvaihdon osuus on merkittävä. Ilmanvaihdon
kautta tapahtuvia lämpöhäviöitä voi pienentää parantamalla lämmöntalteenoton hyöty-
suhdetta. Tutkittujen rakennusten suunniteltu ilmatiiviys oli hyvällä tasolla ilmanvuotolu-
vun q50 keskiarvon ollessa 1,2 ± 0,6 m3/(m2 h). Ilmanvuotoluvussa oli havaittavissa pieni
ero A- ja B-energiatehokkuusluokan rakennuksissa. Keskimääräinen ilmanvuotoluku q50

oli A-energiatehokkuusluokan rakennuksissa 1,1 ± 0,2 m3/(m2 h) ja B-energiatehokkuus-
luokan rakennuksissa 1,7 ± 1,0 m3/(m2 h).

Rakennusosien läpi tapahtuva lämpöhäviö on jaettu pienempiin osiin rakennusosien mu-
kaan kuvassa 3.7. Rakennusosista suurimman osan lämpöhäviöistä aiheuttavat ikkunat.
Rakennusten energiaselvitysten mukaan ikkunoiden osuus rakennusosien läpi tapahtu-
vista lämpöhäviöistä on 46 % ja kaikista lämpöhäviöistä 29 %. Ikkunoista ja niiden ominai-
suuksista on kerrottu tarkemmin luvussa 3.2.5. Pinta-alaltaan merkittävimmän rakennus-
osan, ulkoseinien, osuus rakennuksen vaipan läpi tapahtuvista lämpöhäviöistä on 26 %.

3.2.2 Ulkoseinät

Tarkastelluissa kohteissa vallitseva julkisivutyyppi oli betonirunko tiiliverhouksella. Tiilijul-
kisivujen suuri osuus johtuu Helsingin kaupungin kaavamääräyksistä ja tontinluovutuseh-
doista. Kuvassa 3.8 näkyy kunkin ulkoseinätyypin osuus otoksessa. Kaavion selitteeseen
on merkitty julkisivumateriaali ja seinän eristemateriaali. Tiiliverhoilluissa kohteissa sei-
närunkona oli 150–180 mm paksu betoninen sisäkuori, johon eriste oli kiinnitetty. SW-
merkintä viittaa betonisandwich seinärakenteeseen. Sandwich-seinässä oli tyypillisesti
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Kuva 3.6. Ominaislämpöhäviöiden suhteelliset osuudet otoksen betonirunkoisissa asuin-
kerrostaloissa. (n = 38)

Kuva 3.7. Rakennusosien läpi johtumalla tapahtuvien lämpöhäviöiden osuudet raken-
nusosittain otoksen betonirunkoisissa asuinkerrostaloissa. (n =38)

150–180 mm paksu betoninen sisäkuori, eristetyypin mukaan 180–220 mm paksu eriste-
kerros ja 80–100 mm paksu ulkokuori. Paksurappausseinässä oli 150 mm paksu betoni-
runko, johon oli kiinnitetty 220 mm paksu mineraalivillaeriste rappausalustaksi. Jos koh-
teessa oli useampaa ulkoseinätyyppiä, tilastointiin valittiin vallitseva julkisivu. Tyypillisesti
tiilijulkisivukohteissa parvekkeiden taustaseinät olivat betonisandwich-seiniä.

Seinäeristeistä mineraalivilla ja solumuovi olivat lähes yhtä käytettyjä mineraalivillan ol-
lessa hieman yleisempi otoksessa. Kaikki mineraalivillaeristeet olivat kivivillaa. Tiiliver-
hoilluissa ja solumuovilla eristetyissä kohteissa yhdessä oli käytetty polyisosyanyraatti-
eristettä (PIR) ja kaikissa lopuissa Kingspan Kooltherm K15 -fenolihartsieristettä (Kings-
pan 2020a).
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Kuva 3.8. Betonirunkoisten asuinkerrostalojen ulkoseinätyyppien jakautuminen otokses-
sa, pintamateriaali ja eristetyyppi. (n = 38)

Kuva 3.9. Betonirunkoisten asuinkerrostalojen seinien U-arvojen jakautuminen otokses-
sa. (n = 38)

Seinien U-arvoissa oli vain vähän hajontaa. 16 % kohteista oli vertailuarvon 0,17 W/(m2K)
alittava arvo ja 5 % vertailuarvoa suurempi arvo. U-arvojen jakauma on esitetty kuvassa
3.9.

3.2.3 Alapohjat

Betonirunkoisten asuinkerrostalojen otoksen kohteissa oli käytetty kahta erilaista alapoh-
jatyyppiä. Yleisin alapohjatyyppi oli maanvastainen alapohja (71 %) eristepaksuuden ol-
lessa 100–200 mm EPS-eristettä. Tuuletettu alapohja (29 %) oli kaikissa kohteissa on-
telolaattarakenteinen. Ontelolaatan alapintaan oli määrätty kaikissa kohteissa vakioeris-
te 170 mm EPS. 71 % kohteista alapohjan U-arvo oli lämpöhäviöiden tasauslaskelman
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vertailuarvon mukainen 0,16 W/(m2 K). 16 %:ssa U-arvo oli 0,17 W/(m2 K) ja 13 %:ssa
pienempi kuin vertailuarvo.

3.2.4 Yläpohjat

Tarkastelluissa kohteissa oli käytetty kolmea eri perusratkaisua yläpohjan eristyksessä
kuvan 3.10 mukaisesti. Yleisin ratkaisu oli heikosti tuulettuva kevytsorakatto, yhteensä 66
% osuudella. Kevytsorakatoista 20 % oli lisäeristetty EPS-eristeellä, jolloin osa kevytso-
rasta oli korvattu EPS-eristeellä. Kevytsorakaton EPS-lisäeristämisellä saadaan aikaisek-
si matalampia kattorakenteita. Puhallusvillalla eristetty tuulettuva yläpohja oli 31 %:ssa
kohteista. Eristemateriaali oli kaikissa puhallettava kivi- tai lasivilla. Osassa kohteista oli
puhallusvillan alle määrätty palavillaa. Niin sanottu pakettikatto, jossa vedeneriste kiinni-
tetään suoraan eristemateriaalin pintaan, oli käytössä yhdessä otoksen kohteessa.

Kuva 3.10. Betonirunkoisten asuinkerrostalojen yläpohjatyyppien jakauma otoksessa.
(n = 38)

3.2.5 Ikkunat ja ovet

Otoksen asuinkerrostaloissa oli käytetty pääasiassa tavanomaisen eristävyyden ikkunoi-
ta. Ikkunoiden U-arvojen ja g-arvojen jakaumat on esitetty kuvassa 3.11. 24 % kohteis-
ta ikkunan U-arvo oli pienempi tai yhtä suuri kuin 0,9 W/(m2 K). Ikkunan paremmalla
lämmöneristävyydellä olisi mahdollista pienentää merkittävästi rakennuksesta lämpöhä-
viöitä, kuten luvun 3.2.1 kuvaajista voi huomata. Ikkunoiden auringon lämpösäteilyn lä-
päisykertoimissa oli jonkin verran hajontaa. Auringonsuojalasit olivat varsin yleisiä. Aurin-
gonsuojaikkunoiksi luokiteltavia ikkunoita, joiden raja-arvoksi tässä tutkimuksessa valittiin
gkohtisuora ≤ 0,5, oli 71 %:ssa kohteita.
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Kuva 3.11. Betonirunkoisten asuinkerrostalojen ikkunoiden a. U-arvojen jakauma otok-
sessa, b. g-arvojen jakauma otoksessa. (n = 38)

3.2.6 Talotekniikka

Yleisin lämmitysmuoto otoksen asuinkerrostaloissa oli kaukolämpö (n = 33). Viidessä
kohteessa oli käytössä maalämpö. Lämmönjako tapahtui 37 %:ssa kohteita vesikiertoi-
sella lattialämmityksellä ja lopuissa vesikiertoisilla seinäpattereilla. Otoksen A-energia-
tehokkuusluokan kohteista 71 %:ssa (20 kpl) oli hyödynnetty rakennuksen ympäristöstä
otettua energiaa. Näistä viidessä oli pääasiallisena lämmitysenergianlähteenä maaläm-
pö. Jäteveden lämmöntalteenotto oli merkittävin yksittäinen rakennuksen energiatehok-
kuutta parantava järjestelmä. Sellainen oli käytössä 39 %:ssa (11 kpl) A-energialuokan
kohteita.

Otoksen kohteissa 68 %:ssa oli keskitetty ilmanvaihto ja lopuissa oli huoneistokohtainen
ilmanvaihto. Ilmanvaihdon lämmöntalteenoton vuosihyötysuhde oli A-energiatehokkuus-
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luokan kohteissa keskimäärin 75 % ± 3 prosenttyiksikköä ja B-energiatehokkuusluokan
kohteissa 72 % ± 4 prosenttyiksikköä. Ilmanvaihtokoneiden SFP-lukujen keskiarvo oli
1,6 ± 0,17 kW/(m3/s). Energiatodistuksessa annettujen tietojen mukaan suurimmassa
osassa kohteita oli tavallinen levylämmönvaihdinkenno ja yksittäisissä kohteissa pyöri-
vä lämmöntalteenotto. Tiedot lämmöntalteenoton tyypistä kuitenkin puuttuivat monesta
kohteesta, joten tarkempaa arvioita lämmönvaihtimien tyypeistä ei ole mahdollista tehdä.

3.2.7 Kesäajan lämpötilatarkastelut

Asuinkerrostaloihin tulee rakentamismääräysten mukaan tehdä suunnitteluvaiheessa ke-
säajan sisälämpötilan laskennallinen tarkastelu dynaamisella simulointiohjelmalla. Tar-
kastelujen kohteiden energiaselvitysten liitteiden perusteella kesäajan lämpötilasimuloin-
neissa keskimääräinen 27 °C astetuntiylityksen määrä otoksessa oli 112 ± 41 Kh. Ko-
neellinen jäähdytys oli 29 %:ssa A-energiatehokkuusluokan kohteita ja 20 % B-energia-
tehokkuusluokan kohteita. Jäähdyttämättömissä kohteissa astetuntiylitysten lämpösum-
man keskiarvo oli 124 ± 30 Kh ja jäähdytetyissä 80 ± 49 Kh. Astetuntiylitysten lämpö-
summien jakauma on esitetty kuvassa 3.12.

3.2.8 Puukerrostalot

Puukerrostalojen energiatehokkuustarkasteluja varten haettiin Puuinfon puukerrostalo-
listauksen perusteella energiatodistusrekisteristä puukerrostalojen energiatodistustieto-
ja. Tietoja haettiin 46 kohteesta, mutta viiden kohteen energiatodistuksia ei löytynyt ener-
giatodistusrekisteristä. Energiatodistusrekisteristä ladatuissa julkisissa tiedoissa oli ilmoi-
tettu rakennuksen laskennallinen energiankulutus energialuokittain, joten niistä oli mah-
dollista laskea rakennuksen E-luku 2018 määräysten mukaisilla primäärienergiakertoi-
milla. Haettujen tietojen mukaan puukerrostalon keskimääräinen E-luku vuoden 2018-
määräysten mukaisesti oli 85 kWhE/(m2 a). Kohteista 8 (20 %) kuului A2018-energiate-
hokkuusluokkaan, 29 (71 %) B2018-energiatehokkuusluokkaan ja 4 (10 %) C2018-energia-
tehokkuusluokkaan.

Puukerrostalojen aineistoja saatiin yhteensä 11 kohteesta. Rakennuttajilta saatu aineis-
to oli osin puutteellista puuttuvien asiakirjojen vuoksi eikä sen perusteella voi tehdä ko-
vin pitkälle meneviä johtopäätöksiä puukerrostalojen energiatehokkuudesta tai käytetyis-
tä ratkaisuista. Myös energiatodistusten tietojen vertailu oli haastavaa, sillä osa energia-
todistuksista oli laadittu vanhojen määräysten mukaan, jolloin niiden tiedot eivät suoraan
olleet vertailukelpoisia.

Rakennuttajilta pyydetyn ja saadun aineiston perusteella tarkastellussa 11 puukerrosta-
lon otoksessa CLT-runkoinen ulkoseinärakenne oli yleisin (10 kohdetta). Yhdessä koh-
teessa oli rankarunkoinen ulkoseinärakenne. Kaikissa CLT-runkoisissa ulkoseinäraken-
teissa oli samanlainen rakennetyyppi. CLT-runko oli ulkopuolelta eristetty 160–180 mm
paksulla tuulensuojapinnoitetulla jäykällä mineraalivillaeristeellä. Eristeen päälle oli kiin-



27

Kuva 3.12. Kesäajan lämpötilasimuloinneissa 27 °C astetuntiylitysten jakauma otoksen
a. kaikissa kohteissa, b. jäähdyttämättömissä kohteissa. (n = 38)

nitetty koolaus ja lautaverhoilu. Sisäpuolelta CLT-levy oli verhoiltu palonsuojakipsilevyllä.
Rankarakenteisessa ulkoseinässä oli runkovälissä 220 mm mineraalivilla. Rungon ulko-
puolella oli tuulensuojakipsilevy, ulkopuolinen 45 mm eristekoolaus sekä tuuletusrako en-
nen lautaverhoilua.

Puukerrostalo otoksessa (n = 11) käytettiin suurimmaksi osaksi maanvastaista betonira-
kenteista alapohjaa (n = 7), mutta myös ryömintätilaista alapohjaa käytettiin sekä ran-
karakenteisena (n = 3), että CLT-rakenteisena (n = 1). Maanvastaisen betonirakenteisen
alapohjan rakennetyyppi oli vastaava kuin betonirukoisissa asuinkerrostaloissa. Ranka-
runkoisissa ryömintätilaisissa alapohjissa eriste oli sijoitettu 260 mm korkeaan runkovä-
liin. Rungon ulkopuolella oli joko 9 mm tuulensuojakipsilevy tai 18 mm puukuitutuulen-
suojalevy, jotka oli tuettu tavallisilla laudoilla. CLT-rakenteisen ryömintätilaisen alapohjan
eristyksessä oli käytetty rungon ulkopuolista tuulensuojapinnoitettua mineraalivillaeristet-
tä. Yhden kohteen aineistosta kävi ilmi, että myös maanpinta oli eristetty EPS-eristeellä
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Tarkastelluissa puukerrostaloissa oli käytetty pääasiassa ristikkorakenteista yläpohjaa,
jossa oli höyrynsulun päällä puhallusvillaeristys. Yhdessä kohteessa oli CLT-rakenteinen
pakettikatto, jossa CLT-rungon päälle oli asennettu EPS-eristys ja vesikatemateriaali.

3.3 Vastaukset haastattelukysymyksiin

Tässä luvussa käsitellään haastatteluvastaukset. Esitettyihin haastattelupyyntöihin vas-
tasi viisi rakennusfysiikan asiantuntijaa, neljä Ruotsista (4/4), yksi Norjasta (1/5) ja ei yh-
tään Tanskasta (0/2). Vastausten käsittely on jaettu kolmeen osaan, rakenteet, määräyk-
set ja kokemukset. Alkuperäiset vastaukset haastattelukysymyksiin on esitetty liitteessä
A.

3.3.1 Tyypilliset rakenteet

Haastattelujen perusteella Ruotsissa käytetään hyvin pitkälti saman tyyppisiä rakentei-
ta kuin Suomessa. Asuinkerrostalon kantavat seinärakenteet tehdään usein betoniele-
menteistä, etenkin betonisandwich-elementeistä. Ei-kantavilla sivuilla voidaan käyttää
myös puurakenteisia seiniä. Parvekkeiden taustaseinät rakennetaan tyypillisesti keveinä,
ei kantavina seininä.

Ruotsissa ei juurikaan tehdä ryömintätilaisia alapohjia, vaan tyypillisesti tehdään alapuo-
lelta eristetty maanvastainen betonilaatta-alapohja. Ryömintätilaisia alapohjia tehdään
toisinaan elementtirakenteisissa taloissa (ontelolaatta) ja ei-ammattimaisessa rakenta-
misessa. Haastattelujen perusteella ryömintätilaiset alapohjat ovat olleet tyypillinen ho-
meongelma Ruotsissa.

Myös yläpohjarakenteet ovat Ruotsissa samantyyppiset kuin Suomessa. Tyypillisin ylä-
pohjaratkaisu on kantavan betonirakenteen päälle puhallettu eriste ja puuristikoilla koro-
tettu tuulettuva yläpohja. Yhdessä haastatteluvastauksessa mainittiin myös teräsprofiilin
käyttö yläpohjan vesikattorakenteissa.

Rakenteiden eristystasot ovat Ruotsissa seinän ja lattian osalta aavistuksen korkeam-
mat kuin suomessa. Vastausten perusteella ulkoseinien U-arvo on tyypillisesti 0,14–0,18
W/(m2 K). Lattiarakenteen tyypillinen U-arvo vaihtelee 0,08–0,15 W/(m2 K) välillä. Yleen-
sä tavallisen maanvastaisen lattian alle laitetaan 300 mm eristettä (0,08 W/(m2 K)) ja
kellarin alle 100 mm eristettä. Yläpohjan ja ikkunoiden ja ovien eristävyys oli haastattelu-
jen perusteella vastaava kuin Suomessa. Myös rakennusten ilmatiiviys oli samaa luokkaa
kuin suomessa, tyypillisesti ilmanvuotoluku q50 oli 0,7–1,5 m3/(m2 h).

Yhden haastatteluvastauksen perusteella Norjassa tyypillisin tapa rakentaa asuinker-
rostalon runko on pilari-palkkirunko ontelolaatoilla. Ulkoseinät voidaan silloin rakentaa
ei kantavina puuseininä. Betonirakenteiset ulkoseinät eivät ole kovin yleisiä Norjassa.
Alapohjissa käytetään maanvastaista paikallavalubetonilaattaa tai ryömintätilaista onte-
lolaattarakennetta. Yläpohjissa tyypillinen ratkaisu on kantavan rakenteen päälle asen-
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nettu kova eriste, jonka päälle liimataan vesieriste. Kysymykseen rakenteiden tyypillisistä
U-arvoista ei saatu vastausta.

Sekä Ruotsissa että Norjassa CLT-rakenteet ovat yleistymässä, mutta eivät ole vielä kovin
laajasti käytössä. Haastattelujen mukaan ne ovat kuitenkin keränneet viime aikoina yhä
enemmän suosiota etenkin ympäristösyiden vuoksi.

3.3.2 Rakentamismääräykset

Ruotsin rakentamismääräyksissä ei ole haastattelujen perusteella otettu huomioon ilmas-
tonmuutoksen vaikutusta. Rakenteille asetetut vaatimukset ovat lähinnä toiminnallisia ei-
vätkä teknisiä ratkaisuja. Yhdessä vastauksessa kuitenkin viitataan Boverket:n raporttiin,
jossa käsitellään ilmaston muutosta. Raportin yhteenvedossa todetaan, että ilmaston-
muutos ei vaikuta rakenteiden toiminnallisiin vaatimuksiin (Boverket 2018b). Toiminnalli-
set vaatimukset voivat pysyä saman vaikka teknistä ratkaisua, jolla toiminnallinen vaati-
mus täytetään, muutettaisiin.

Haastattelutulosten perusteella kosteusteknisestä toimivuudesta annetut määräykset ovat
myös Ruotsissa toiminnallisia, lukuun ottamatta määräystä rakennusmateriaalin kriittises-
tä kosteudesta, mikäli sen kosteuskestävyyttä ei ole erikseen tutkittu. Kesäajan lämpöti-
laa ei tarvitse Ruotsin rakentamismääräysten mukaan tarkistaa simuloimalla. Haastatte-
luvastausten perusteella kesäajan lämpötilasta ei ole säädelty rakentamismääräyksissä,
mutta siitä on määrätty muualla. Myös ohjeita kesälämpötilojen hallinnasta on olemassa.

Haastateltavien mukaan Ruotsin rakentamismääräyksiä ollaan parhaillaan päivittämäs-
sä. Tavoitteena on saada yksinkertaisemmat määräykset. Suurin muutos tulee olemaan
nykyisissä määräyksissä olevien suositusten poistaminen rakentamismääräyksistä. On
ehdotettu, että Boverket laatii ainoastaan pakolliset määräykset, ja suositukset laatisi jo-
kin toinen taho. Haastateltavan mukaan rakentamismääräysten muutos ei todennäköi-
sesti vaikuta kosteusturvallisuutta ja energian kulutusta koskevien määräyksien sisältöön.
Rakennuksen laskennallisen energiankulutuksen arvioinnissa (EP-luku) käytettävät ener-
giamuotokertoimet ovat juuri muuttuneet.

Myöskään Norjan rakentamismääräyksissä ei suoraan oteta huomioon ilmastonmuutok-
sen vaikutusta. Energiatehokkuusvaatimuksia on kiristetty 2007, 2010 ja 2017. Rakenteil-
le asetetut vaatimukset ovat lähinnä toiminnallisia. Asetetut vaatimukset rakenteiden kos-
teustekniselle toimivuudelle ovat toiminnallisia. Haastatteluvastauksen mukaan Norjassa
on samantyyppinen vaatimus kesäajan lämpötilan simuloinnille kuin Suomessa. Norjassa
ylilämpenemisen raja on asetettu vain hieman alemmaksi, 26 °C.

Norjan rakentamismääräykset uusiutuvat joka viides vuosi. Haastateltavan arvion mu-
kaan seuraavaksi määräyksiin voisi tulla mukaan elinkaarivaikutusten arviointi. Tulevai-
suudessa voidaan ottaa käyttöön keinoja, joilla rakennuskantaa saadaan nopeammin
muutettua energiatehokkaammaksi.
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3.3.3 Kokemukset energiatehokkaasta rakentamisesta

Ruotsalaisten rakennusfysiikan asiantuntijoiden vastauksissa toistui samat asiat lähes
kaikissa vastauksissa. Uudet erittäin energiatehokkaat rakennukset eivät toimi kaikilta
osin niin hyvin kuin suunniteltu. Etenkin toteutunut energiankulutus on usein suurem-
pi kuin suunniteltu. Monimutkaisimmissa rakennuksissa ja ilmanvaihtojärjestelmissä on
kasvanut riski kosteusvauriolle. Eristävyyden kasvu rakenteissa altistaa rakenteiden ulko-
osat kylmempään ilmastoon, mikä nostaa suhteellista kosteutta talvella. Myös ylilämpe-
nemisongelmien nähtiin yleistyneen erittäin energiatehokkaissa rakennuksissa. Yliläm-
penemisen syiksi mainittiin puutteellinen varjostus ja rakennuksen käyttäjien toiminta.
Haastateltavien mukaan ylilämpenemisongelma on mahdollista hallita huolellisemmalla
suunnittelulla.

Norjalaisen rakennusfysiikan asiantuntijan mukaan uudet rakennukset toimivat hyvin. Kos-
teusongelmien suhteen ei hänen mielestään ole syytä huoleen, kunhan noudatetaan kan-
sallisia ohjeistuksia ja työmaalla tehdään huolellista työtä. Myös Norjassa ylilämpenemi-
songelma on haastateltavan mukaan kasvava ongelma, mutta sekin on ratkaistavissa.

3.4 Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen
vaikutukset rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen
toimintaan

Tässä luvussa tarkastellaan lämmöneristyksen lisäyksen ja ilmastonmuutoksen vaikutus-
ta rakenteiden toimintaan. Rakennuksen toiminta on monimutkainen kokonaisuus. Yhden
asian muuttaminen voi vaikuttaa yllättävästi johonkin toiseen asiaan. Rakenteisiin tehtä-
vien muutosten tulee perustua huolelliseen suunnitteluun ja tutkimustietoon. Rakenteiden
suunnittelussa on otettava huomioon myös sellaiset asiat, jotka voivat muuttaa rakentei-
den toimintaa tulevaisuudessa.

3.4.1 Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset rakennettuun
ympäristöön

Tutkimustiedon ja tehtyjen havaintojen perusteella on kiistatonta, että maapallon keski-
lämpötila on noussut, merenpinnan korkeus on noussut ja jäätiköiden pinta-ala on su-
pistunut. Ilmakehän hiilidioksidi-, metaani- ja typpipitoisuudet ovat nousseet merkittävästi
ihmistoiminnan seurauksena noin vuodesta 1750 lähtien ja ovat nyt kaukana esiteollisen
ajan arvoista. Vaikka kasvihuonekaasujen pitoisuuksien kasvu ilmakehässä saataisiin py-
säytettyä, jatkaa ilmasto lämpenemistä ja meren pinta nousemistaan vielä vuosisatojen
ajan, sillä jo päästetyt kasvihuonekaasut lämmittävät ilmastoa vielä pitkän aikaa. (IPCC
2007)
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Monet havaitut muutokset maapallon ilmastossa ovat niin suuria, ettei vastaavaa ole ta-
pahtunut vuosikymmeniin tai vuosituhansiin. IPCC:n mukaan jokainen viimeisimmistä kol-
mesta vuosikymmenestä on ollut vuorollaan lämpimin vuosikymmen mittaushistorian ai-
kana (alkaen 1850). Pohjoisella pallonpuoliskolla 1983–2012 oli todennäköisesti lämpi-
min 30-vuotisjakso viimeiseen 1400 vuoteen. Meren pinnan nousu 1850 jälkeen on ollut
suurempaa kuin keskimäärin viimeisen kahden vuosituhannen aikana. Vuosien 1901 ja
2010 välisenä aikana keskimääräinen meren pinta on noussut 19 cm. (IPCC 2013) Hiili-
dioksidi on keskeisin ihmistoiminnasta syntyvä kasvihuonekaasu. Hiilidioksidin pitoisuus
ilmakehässä on noussut esiteollisen ajan arvosta noin 280 ppm arvoon 411 ppm. (IPCC
2007; NOAA 2020)

IPCC:n raportti ”Global Warming of 1.5°C” (2018) vastasi Pariisin ilmastokokouksessa
vuonna 2015 esitettyyn pyyntöön IPCC:lle tarkastella tavoitetta pysäyttää ilmaston läm-
peneminen 1,5 °C:n. Raportin mukaan ihmisen toiminta on jo aiheuttanut 1 °C ilmaston
lämpenemisen verrattuna esiteolliseen aikaan. Ilmaston lämpeneminen todennäköisesti
saavuttaa 1,5 °C jo vuosisadan puoliväliin mennessä, mikäli se jatkuu nykyistä vauhtia.
Rajan ylittäminen aiheuttaisi merkittäviä riskejä ihmisille ja luonnolle, mm. äärimmäisen
kuumuuden lisääntyminen, kuivuuden lisääntyminen ja rankkasateiden lisääntyminen.
Merenpinnan arvioidaan olevan 10 cm alempana vuonna 2100 jos ilmaston lämpenemi-
nen saadaan pysäytettyä 1,5:een °C verrattuna 2:een °C. Ilmastonmuutoksen aiheutta-
mien riskien terveydelle, toimeentulolle, turvallisuudelle ja talouskasvulle arvioidaan kas-
vavan ilmaston lämmetessä 1,5 °C ja kasvavan edelleen jos lämpeneminen jatkuu. Jotta
ilmaston lämpeneminen saataisiin rajoitettua 1,5:een °C, olisi hiilidioksidipäästöjä rajoitet-
tava 45 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2030 mennessä ja nollapäästötaso saavutettava
noin vuonna 2050. Päästöjen rajoittaminen ei yksistään riitä, vaan on myös pystyttävä si-
tomaan hiilidioksidia ilmakehästä. Lämpenemisen rajoittaminen 1,5 °C edellyttää nopeita
ja ennennäkemättömän laajoja päästövähennyksiä energiantuotannossa, maankäytös-
sä, infrastruktuurissa (mukaan lukien liikenne ja rakennukset) ja teollisuudessa. Rapor-
tin kirjoittajien mukaan Pariisin ilmastosopimuksessa sovitut päästövähennykset eivät rii-
tä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 °C:n. Ilmastonmuutoksen hillitseminen tukee
myös kestävän kehityksen tavoitteita, kuten puhtaan veden ja energian saatavuus. (IPCC
2018) Ilmastonmuutoksen hillitseminen hidastaa ja estää myös biodiversiteetin köyhty-
mistä (UNCBD 2020).

Ilmaston lämpeneminen johtuu niin sanotun kasvihuoneilmiön voimistumisesta. Maapal-
lon ilmakehä toimii kasvihuoneen katon tavoin päästäen auringosta tulevan lyhytaaltoi-
senlämpösäteilyn suurimmaksi osaksi lävitseen, mutta hidastaen samalla maanpinnalta
lähtevän pitkäaaltoisen säteilyn siirtymistä takaisin avaruuteen. Kasvihuoneilmiö itses-
sään on välttämätön elämälle maapallolla. Ilman kasvihuoneilmiötä maanpinnan keski-
lämpötila olisi -18 °C nykyisen +14 °C sijasta. Ilmakehän ja kasvihuoneilmiön vaikutuk-
sen maapallon energiatasapainoon voi havaita kuvan 3.13 oikeasta reunasta. Ilmakehän
merkittävimmät kasvihuonekaasut ovat vesihöyry ja hiilidioksidi. Niiden osuus ilmakehän
kaasuista on pieni mutta siitä huolimatta ne absorboivat noin 90 % maapallon säteile-
mästä pitkäaaltoisesta lämpösäteilystä. (Ilmasto-opas.fi 2020)
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Kuva 3.13. Maapallon energiatasapaino (IPCC 2007; Kiehl ja Trenberth 1997).

Ilmaston muutoksen etenemisen ennustamista varten hallitustenvälinen ilmastonmuutos-
paneeli IPCC on julkaissut päästöskenaarioita siitä, kuinka eri kasvihuonekaasujen pitoi-
suudet voisivat kehittyä tulevaisuudessa. Ensimmäiset päästöskenaariot, IS92-skenaariot,
IPCC julkaisi vuonna 1992. Vuonna 2000 julkaistiin päivitetyt, raportin nimen ”Special Re-
port on emissions scenarios”, mukaan nimetyt päästöskenaariot. Raportti esitteli 40 eria-
lista skenaariota ilmastonmuutoksen etenemisestä. Skenaariot on jaettu neljään skenaa-
rioperheeseen, A1, A2, B1, ja B2. A-kirjain kuvaa enemmän talouteen keskittyvää kehi-
tyskulkua ja B-kirjain enemmän ympäristöarvoihin keskittyvää kehityskulkua. Numero 1
kuvaa globalisaatiota ja numero 2 vahvempaa alueellistumista. A1 skenaarioperhe voi-
daan jakaa vielä kolmeen alaskenaarioon. A1FI-skenaariossa käytetään edelleen paljon
fossiilisia polttoaineita, A1T-skeaariossa siirrytään vahvasti uusiutuviin energiamuotoihin
ja A1B-skenaariossa käytetään tasapainoisesti sekä uusiutuvia että fossiilisia polttoai-
neita. SRES-skenaarioiden mahdollisia kehityskulkuja on esitetty kuvassa 3.14. (IPCC
2000)

IPCC:n viidennen arviointiraportin laatimisen yhteydessä tutkijat kehittivät uudet päivitetyt
päästöskenaariot, RCP-skenaariot (eng. Representative Concentration Pathways). RCP-
skenaarioita luotiin neljä kappaletta. Skenaarion nimessä oleva lukuarvo viittaa säteily-
pakotteen (yksikkö W/m2) suuruuteen vuonna 2100 vertailutason ollessa vuoden 1750
taso. Lukuun ottamatta RCP2.6-skenaariota, kaikkien skenaarioiden mukaan keskimää-
räinen lämpötila maapallolla nousee yli 1,5 °C vuosisadan loppuun mennessä. (IPCC
2013) Kuvassa 3.15 on esitetty SRES- ja RCP-päästöskenaarioiden mukaan mallinnet-
tuja kehityskulkuja ilmaston lämpenemiselle.

Päästöskenaariota käytetään ilmastomallien taustalla ennakoimaan esimerkiksi ilmake-
hän hiilidioksidipitoisuutta. Ilmastomallit ovat laskennallisia tietokoneohjelmia, jotka pyrki-
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Kuva 3.14. SRES-skenaarioiden mukaiset hiilidioksidipäästöjen kehityskulut (IPCC
2000).

Kuva 3.15. CIMP3- ja CIMP5-ilmastomallien mukaiset kehityskulut maapallon pintaläm-
pötilalle SRES- ja RCP-scenaarioiden mukaan (Knutti ja Sedláček 2013).

vä arvioimaan fysiikan peruslakien pohjalta tulevaisuuden ilmasto-olosuhteita ja kuinka
maapalloon ilmastojärjestelmä reagoi kasvaviin kasvihuonekaasupitoisuuksiin. On tär-
keä huomata, että ilmastomallit eivät ole sääennustuksia, vaan ennakoivat tulevaisuu-
den sään keskimääräisiä ominaisuuksia. Lisäksi joidenkin parametrien, kuten lämpöti-
lan, ennustaminen on helpompaa kuin toisien (esimerkiksi tuuli). Ilmastomallien tarkkuus
huononee mitä pienempien alueiden muutoksia tarkastellaan. Maailmanlaajuisten ilmas-
tomallien rinnalle on tullut myös alueellisia malleja, joilla pystytään arvioimaan tarkemmin
myös hieman pienempien alueiden muutoksia. (Ilmasto-opas.fi 2020; Mäkelä et al. 2016)

VTT:n tutkimuksen (Ala-Outinen et al. 2004) tavoitteena oli selvittää kuinka ennakoitu il-
mastonmuutos vaikuttaa rakennettuun ympäristöön ja kuinka ilmastonmuutoksen aiheut-
tamiin muutoksiin rakennetussa ympäristössä voitaisiin sopeutua mahdollisimman hyvin.
Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos olisi otettava paremmin huomioon sääilmiöiden ai-
heuttamien kuormien määrittämisessä. Nykyisin käytetään yleensä viimeisen 30 vuoden
säädataa. Keskilämpötilan Suomessa ennustetaan nousevan 4 °C vuosisadan loppuun
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mennessä. Sademäärien ennustetaan kasvavan, kasvun painottuessa talvikuukausiin.
Roudan syvyys tulee pienenemään, muuta routasuojauksen tarve tulee säilymään. Ulko-
verhousten rasituksen kasvavat viistosateen lisääntyessä ja 0 °C ohitusten lisääntyessä.
Ilmaston lämpeneminen tulee helpottamaan talvirakentamista, mutta talvisateiden yleis-
tyessä rakenteiden kuivatuksesta voi tulla lisää kustannuksia. Tutkijat toteavat, että ilmas-
tonmuutokseen varautumisella voidaan pienentää sen negatiivia vaikutuksia ja hyötyä
enemmän sen positiivista vaikutuksista. (Ala-Outinen et al. 2004)

Ruosteenoja et al. (2016) tarkastelivat 28:aa viimeisimmän sukupolven (CMIP5) maa-
ilmanlaajuista ilmastomallia. Malleista pyrittiin laskemaan miten Suomen ilmasto tulee
muuttumaan tulevaisuudessa. Kaikissa neljässä RCP-skenaariossa ennakoidut muutok-
set ovat samankaltaisia seuraavan muutaman vuosikymmenen aikana. Vuosisadan jäl-
kimmäisellä puoliskolla tapahtuvat muutokset riippuvat voimakkaasti kasvihuonekaasu-
päästöjen kehityskulusta. RCP8.5-skenaarion mukaan talvilämpötilat Suomessa ajanjak-
solla 2040–2069 nousisivat 2–7 °C vertailujaksoon 1981–2010 verrattuna. Samaan ai-
kaa sateisuus kasvaisi 4–30 % ja päivittäinen lämpötilan vaihtelu pienenisi. Kesälämpö-
tilojen kasvun ennakoidaan olevan 1–4 °C. Muiden muutosten osalta muutoksen suunta
on epävarma, vaikkakin sateisuus ja auringon säteilyn määrä todennäköisesti hiukan li-
sääntyisivät. Edelliseen ilmastomallisukupolveen verrattuna kesäajan lämpeneminen on
hiukan suurempaa. Sademäärän muutokset ovat molemmissa malleissa suunnilleen yhtä
suuret. Uuden mallisukupolven mukaan tuulisuudessa ei tapahtuisi suurta muutosta, kun
taas edellisen mallisukupolven mukaan pientä kasvua olisi ollut odotettavissa. Eri ilmas-
tomallien väliset erot tuulen nopeudessa ovat kuitenkin suuria, jopa ±15 %. (Ruosteenoja
et al. 2016)

Ilmatieteen laitos arvioi Helsingin seudun ympäristöpalvelu HSY:n toimeksiannosta kuin-
ka ilmasto muuttuu pääkaupunkiseudulla ilmastonmuutoksen seurauksena. Ilmakehään
päästetyt kasvihuonekaasut poistuvat sieltä hitaasti, joten kaupunkien on joka tapaukses-
sa varauduttava ilmaston lämpenemiseen. Viimeisimpien päästöskenaarioiden (tyydyttä-
vä onnistuminen RCP4.5) mukaan pääkaupunkiseudun ilmasto lämpenee talvisin noin
5 °C ja kesäisin noin 3 °C. Äärimmäisen kovat pakkaset harvinaistuvat voimakkaasti. Ke-
sän korkeimmat lämpötilat nousevat samassa suhteessa keskilämpötilan kanssa. Sade-
määrät ja sadepäivien lukumäärä kasvavat. Sademäärän kasvu painottuu talvikuukausil-
le. Rankkasateet voimistuvat noin 10 %. Keskimääräiset tuulenvoimakkuudet pysyvät sa-
mana. Merenpinnan keskivedenkorkeuden arvioidaan nousevan Helsingin edustalla yli
30 cm. (Mäkelä et al. 2016)

Ruosteenoja et al. (2020) selvittivät kuinka ilmastonmuutos vaikuttaa termisten vuode-
naikojen pituuksiin ja ajoituksiin Suomessa tämän vuosisadan puolivälin tienoilla. Selvitys
pohjautui RCP4.5-skenaarioon, jonka mukaan Suomen ilmasto lämpenisi 2 °C vuosisa-
dan puoliväliin mennessä verrattuna esiteolliseen aikaan. Vuodenaikojen kestoja ja ajoi-
tusta on arvioitu 23:n CMIP5 ilmastomallin tuloksista. Paikallisesti ilmaston lämpenemi-
nen vaikuttaa kesien pidentymiseen ja talvien lyhentymiseen. Välivuodenajoissa muutos
on pienempää. Tutkimuksen mukaan yli 20 päivää 1900-luvun lopun keskiarvoa pidempiä
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Kuva 3.16. Hiilidioksidipäästöjen ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehitys SRES- (va-
semmalla) ja RCP-päästöskenaarioiden (oikealla) mukaan (Melillo et al. 2014).

kesiä esiintyisi jo kaksi kertaa kolmessa vuodessa. Myös kevään alkaminen yli 10 päivää
1900-luvun lopun keskiarvoa aiemmin olisi yhtä todennäköistä. Vastaavasti terminen tal-
vi jäisi lounaisessa Suomessa tulematta jopa useammin kuin joka kolmas talvi. Yleisesti
ottaen ilmaston lämpeneminen yhdellä asteella pidentää kesää noin kymmenellä päivällä
ja lyhentää talvea 10–24 päivää. (Ruosteenoja et al. 2020)

Lehtonen et al. (2019) tutkivat ilmastonmuutoksen vaikutusta sääilmiöihin, jotka vaikutta-
vat oleellisimmin sähköverkkoliiketoimintaan. Raportin tuloksen pohjautuvat pääasiassa
RCP4.5 ja RPC8.5 -skenaarioiden mukaisiin ilmastomalleihin. Lämpötila on jo noussut yli
2 °C 1800-luvun puolivälistä lähtien. Lämpötilojen nousu on ollut suurinta talvella, jopa lä-
hes 5 °C. Seuraavan 20–30 vuoden ajan Suomen ilmasto lämpenee noin 0,3–0,4 °C vuo-
sikymmenessä. Myöhempi kehitys riippuu siitä, kuinka hyvin kasvihuonekaasupäästöjen
rajoittamisessa onnistutaan. Sademäärissä ei ole tapahtunut suurta muutosta, mutta odo-
tettavissa on noin 5–10 % kasvu vuosisadan puoliväliin mennessä. Tuulen nopeudessa
on havaittu heikko laskeva trendi. Tulevaisuudessa tuulen nopeus pysynee ennallaan,
mutta läntisten tuulten osuus kasvanee entisestään. Toistaiseksi maankohoaminen on
ollut nopeampaa kuin merenpinnan nousu, mutta vuosisadan jälkimmäisellä puoliskolla
on odotettavissa muutaman kymmenen senttimetrin merenpinnan nousu Suomenlahden
rannikolla. Myös Pohjalahden rannalla, jossa maankohoaminen on suurinta, merenpin-
nan korkeus kääntynee nousuun. (Lehtonen et al. 2019)
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Ennen vuotta 2013 julkaistut tutkimukset perustuvat SRES-päästöskenaarioiden mukai-
siin ilmastomalleihin. Vuodesta 2013 alkaen tutkijoilla on ollut käytettävissä päivitetyt
RCP-päästöskenaariot ja niiden mukaiset ilmastomallit. Tässä tutkimuksessa tarkastel-
luissa tutkimuksessa SRES-päästöskenaarioista käytetyin on ollut pessimistinen A2-ske-
naario, johon myös luvussa 3.4.2 esitettävät energialaskennan ja rakennusfysikaaliset
testivuodet tulevaisuuden ilmastossa pohjautuvat. Myöhemmissä tutkimuksissa, joissa
on käytetty RCP-päästöskenaarioiden mukaisia ilmastomalleja, on useimmiten käytet-
ty RCP8.5- ja RCP4.5-päästöskenaarioita. Kuvan 3.16 mukaisesti SRES A1FI vastaa
RCP8.5, SRES A1B vastaa RCP6.0 and SRES B1 vastaa RCP4.5. RCP2.6 on optimis-
tisempi kuin mikään SRES-skenaario ja sisältää oletuksen että hiilidioksidin nettopäästöt
onnistutaan saamaan negatiivisiksi ennen vuosisadan loppua. (Melillo et al. 2014) Myös
REFI-B tutkimuksessa vertailtiin lyhyesti SRES- ja RCP-skenaarioita. Alustavien tulos-
ten mukaan uusi mallisukupolvi ennustaa kesälämpötilojen nousevan Suomessa hieman
enemmän kuin edellinen mallisukupolvi, kun taas talven lämpötilat ja sademäärät eivät
juuri eroaisi. (Ruosteenoja et al. 2013)

3.4.2 Sisä- ja ulkoilman olosuhteet laskentatarkasteluissa

Rakennusfysikaalisten laskentaohjelmistojen yleistyessä niistä on tullut varteenotettava
tapa arvioida rakenteiden toimintaa ja energiankulusta. Niillä saadaan nopeasti tuloksia
verrattuna kokeelliseen tutkimukseen. Laskennallisia tarkasteluja varten tarvitaan sovel-
tuvat sisä- ja ulkoilman olosuhteet.

Olosuhteet rakenteen sisällä vaihtelevat ulkoilman ja sisäilman olosuhteiden mukaan. Si-
säilman olosuhteista merkitykselliset ovat lämpötila ja suhteellinen kosteus. Tutkimuksis-
sa on havaittu, että sisäilman vesihöyrypitoisuus seuraa ulkoilman vesihöyrypitoisuutta,
mutta lisäksi ihmisen toiminta rakennuksen sisällä tuottaa kosteutta ilmaan. Kirjassa RIL
107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet (RIL 107-2012) on määritet-
ty rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa käytettävät kosteuslisän arvot kolmessa eri kos-
teusluokassa. Tavallisin kosteusluokka on 2, siihen kuuluvat kaikki tavanomaiset raken-
nukset kuten asuin-, toimisto-, opetus- ja sairaalarakennukset. Kosteuslisän arvo kertoo,
kuinka paljon suurempi vesihöyrypitoisuus on sisätiloissa verrattuna ulkoilman vesihöy-
rypitoisuuteen. Kesällä kosteuslisän arvo on pienempi kuin talvella. Kosteuslisän mitoi-
tusarvot on esitetty kuvassa 3.17. Sisälämpötilana rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa
käytetään tavallisesti 21 °C. (RIL 107-2012 2012; Vinha et al. 2013a)

Ulkoilman olosuhteiden valinta riippuu siitä, mitä ollaan tutkimassa. Energiankulutuslas-
kelmia varten on muodostettu energialaskennan testivuodet ja rakennusfysikaalisia tar-
kasteluita varten rakennusfysikaaliset testivuodet. Testivuodet on muodostettu sekä ny-
kyilmastossa, että tulevaisuuden ilmastoissa. Tulevaisuuden ilmaston arvioimiseen on
käytetty SRES A2-päästöskenaarion mukaisia ilmastomalleja.

Energialaskennan testivuosi kuvaa keskimääräiset sääolot energialaskennan kannalta. Il-
matieteen laitoksen ja Aalto-yliopiston REFI-A-yhteisprojektissa muodostettiin rakennus-
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Kuva 3.17. Sisäilman kosteuslisän arvot ulkoilman lämpötilan funktiona (RIL 107-2012).

ten energialaskennan testivuodet nykyilmastossa (TRY2012) ja SRES A2-päästöskenaa-
rion mukaisissa tulevaisuuden ilmastoissa (TRY2030, TRY2050 ja TRY2100). Energialas-
kennan testivuosi on synteettinen vuosi, johon on yhdistetty usean eri vuoden yksittäinen
kuukausi. Testivuoden yksittäiset kuukaudet valittiin lämpötilan, kosteuden, auringon sä-
teilyn ja tuulen nopeuden perusteella. Valintamenetelmä perustui SFS EN ISO 15927-4
-standardiin, mutta sitä muokattiin vastaamaan paremmin tutkimustuloksia painottamalla
yksittäistä sääparametriä sen mukaan, kuinka paljon se vaikuttaa rakennuksen energian-
kulutukseen. Ulkoilman lämpötilalla havaittiin olevan suurin vaikutus rakennuksen ener-
giankulutukseen. Kesällä auringon säteilyn vaikutus on suunnilleen yhtä suuri, kuin läm-
pötilan vaikutus. Tulevaisuuden testivuosia määriteltäessä käytettiin sääsuureesta riip-
puen 7–19 maailmanlaajuisen ilmastomallin tuloksia. Ilmastomallit perustuvat SRES A2
-päästöskenaarioon. Talvilämpötilojen arvioidaan nousevan 2030 mennessä noin kaksi
astetta ja kesälämpötilojen vajaan asteen verrattuna TRY2012 lämpötiloihin. Mikäli tu-
losten pohjana ollut päästöskenaario toteutuu, rakennusten lämmitysenergian tarve pie-
nenee vuoteen 2030 tultaessa noin 10–13 % ja jäähdytysenergian tarve kasvaa 13–19
% nykyisestä. Kokonaisenergiankulutus pienenee noin 4–7 %. Energialaskennan tulevai-
suuden ilmastojen testivuosissa tapahtuvat muutokset lämpötilassa, suhteellisessa kos-
teudessa, ja säteilyssä on esitetty kuvassa 3.18. (Jylhä et al. 2012)

Rakennusfysikaalinen testivuosi aiheuttaa rakenteisiin poikkeuksellisen suuret kosteus-
rasitukset, jotka toistuvat keskimäärin vain kerran kymmenessä vuodessa. Rakennusfy-
sikaaliset testivuodet muodostettiin Tampereen teknillisen yliopiston ja Ilmatieteen laitok-
sen yhteistyönä. FRAME-projektin rinnakkaisprojektissa REFI-B-projektissa (Ruosteeno-
ja et al. 2013) muodostettiin sääaineisto, josta FRAME-tutkimusprojektissa valittiin kriitti-
set testivuodet nykyilmastossa ja tulevaisuuden ilmastossa. Ilmatieteen laitoksen sääha-
vaintoihin perustuvat 30-vuotiset (1980–2009) sääaineistot luotiin neljälle paikkakunnalle
(Sodankylä, Jyväskylä, Jokioinen ja Vantaa). Lopullinen aineisto sisältää tunnin välein in-
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Kuva 3.18. Lämpötilan, suhteellisen kosteuden, auringon sädettä vastaan kohtisuoralle
pinnalle projisoidun suoran säteilyn ja hajasäteilyn muutosten kuukausikeskiarvot Van-
taalla siirryttäessä testivuodesta TRY2012 vuoteen 2030 (sininen käyrä), 2050 (vihreä
käyrä) ja 2100 (punainen käyrä) (Jylhä et al. 2012).

terpoloidut arvot lämpötilalle, suhteelliselle kosteudelle, tuulen suunnasta ja nopeudesta,
auringon suorasta ja hajasäteilystä sekä sademäärästä. Havaintoihin perustuvan aineis-
ton pohjalta valittiin FRAME-hankkeessa kaksi vuotta, jotka olivat tavanomaisia vuosia
kosteusvaurioiden syntyä ajatellen vaikeampia (Jokioinen 2014 ja Vantaa 2007), raken-
nusfysiikan ilmastollisiksi testivuosiksi. Näiden vuosien ilmastorasitus havaittiin niin suu-
reksi, että keskimäärin vain kerran kymmenessä vuodessa homeen kasvun ja kosteuden
tiivistymisen vaara rakenteissa on suurempi. Sekä 30-vuotinen, että yksittäisten vuosien
aineisto muunnettiin tulevaisuuden ilmastoon delta-menetelmällä. Tulevaisuuden ilmas-
toa arvioitiin ilmastomalleilla, jotka perustuivat SRES A2 -päästöskenaarioon. (Ruostee-
noja et al. 2013; Vinha et al. 2013a)

Rakennusfysikaalisissa tarkasteluissa käytettävä testivuosi valitaan tarkasteltavan raken-
teen mukaan. FRAME-loppuraportin mukaan Vantaan testivuosi asetti kriittisemmät olo-
suhteet rakenteille, joiden kosteustekniseen toimivuuteen sade ja viistosade vaikuttavat
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merkittävästi. Esimerkkejä rakenteista, joille Vantaan testivuosi oli kriittinen ovat mm. tiili-
verhotut ulkoseinät, eristerapatut ulkoseinät ja käännetyt katot. Jokioisten testivuosi taas
oli kriittisempi rakenteille, joiden kosteustekniseen toimintaan sade ja viistosade eivät niin
merkittävästi vaikuta. Esimerkkejä rakenteista, joille Jokioisten testivuosi oli yleensä kriit-
tinen ovat mm. puu- ja metalliverhoillut ulkoseinät, yläpohjat ja ryömintätilaiset alapoh-
jat. Joissain rakenteissa, kuten betonisandwich-rakenteissa ja harkkorakenteissa kumpi
tahansa ilmastoista saattoi olla kriittinen. Myös muilla rakenteilla on syytä varmistaa ra-
kenteen toimivuus molemmissa ilmastoissa. Seinärakenteita tarkasteltaessa oli kriittisin
ilmansuunta Jokioisten ilmastossa yleensä pohjoinen ja Vantaan ilmastossa yleensä ete-
lä. (Vinha et al. 2013a) Vantaan ja Jokioisten ilmastojen erot tuulisuudessa yleisesti ja sa-
teen aikana voi hyvin huomata kuvasta 3.19. Nykyisen ohjeistuksen mukaan rakenteiden
kosteusteknistä toimivuutta laskennallisesti tarkasteltaessa tulisi ulkoilman olosuhteiksi
valita 2100-ilmaston rakennusfysikaalinen testivuosi (RIL 250-2020).

Testivuosien käytössä on hyvä huomioida, että rakennusfysikaaliset testivuodet eivät läh-
tökohtaisesti ole kriittisimpiä mahdollisia rakenteen kosteusteknisen toiminnan kannalta.
Jonain vuonna olosuhteet voivat olla huomattavastikin kriittisempiä. Testivuosien perusta-
na on avoimella paikalla sijaitsevan sääaseman mittaustulokset, joten myös testivuosi ku-
vaa vastaavalla paikalla olevan rakennuksen ympärillä vaikuttavaa ilmastoa. Rakennuk-
sen ympärillä vaikuttava mikroilmasto voi kuitenkin synnyttää kriittisemmät olosuhteet joi-
hinkin rakenteisiin. Edellä mainittujen epävarmuustekijöjen takia rakennusfysikaalisiin tar-
kasteluihin tulisi aina sisällyttää jonkin verran ylimääräistä varmuutta. (Vinha et al. 2013a)
Alkuperäisissä testivuosissa ei ollut mukana rakenteen ulkopinnasta lähtevän pitkäaaltoi-
sen lämpösäteilyn vaikutusta, mutta se on lisätty testivuosiin mukaan myöhemmässä tut-
kimuksessa (Jokela et al. 2019). Rakennusfysikaalisten testivuosien sääaineisto on saa-
tavilla Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän verkkosivuilta (Tampereen
yliopisto 2020a).

3.4.3 Materiaalien turmeltuminen ja Suomalainen homemalli

Kosteus ja lämpö altistavat materiaalit mikrobikasvulle. Mikrobikasvu voi vaurioittaa ra-
kenteita ja aiheuttaa hajuhaittoja tai terveyshaittoja rakennuksen käyttäjille. Mikrobikas-
vun edellytys on, että materiaalissa on mikrobeja. Koska materiaaleissa kuitenkin yleen-
sä aina on mikrobeja, riittää mikrobikasvun alkamiseen riittävä kosteus ja lämpötila. Myös
ravintoa mikrobeille on lähes aina tarjolla. Mikä tahansa eloperäinen materiaali kelpaa,
useimmiten jopa huonepöly tai ulkoilman pöly on riittävä ravinnonlähde. Mikrobikasvulle
mahdolliset olosuhteet ovat suhteellisen kosteuden ollessa vähintään 70 % ja lämpöti-
lan +0. . . +50 °C. Yleisimpiä mikrobikasvustoja rakenteissa ovat homeet, hiivat, bakteerit
(sädesienet) ja lahottajasienet. Homeen kasvu on ensimmäinen merkki rakenteen mikro-
bivauriosta. Kosteusrasituksen jatkuessa voi syntyä myös hiiva-, bakteeri- ja lahottajasie-
nikasvustoja. (Sisäilmayhdistys ry 2020b; Vinha et al. 2013b) Kuvassa 3.20 on esitetty
homeenkasvulle otolliset olosuhteet puumateriaalilla.
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Kuva 3.19. 30-vuotisen aineiston (1980–2009) perusteella muodostetut tuulijakaumat Jy-
väskylässä ja Vantaalla kylmän vuodenajan kuukausina syyskuusta huhtikuuhun. Vasem-
manpuoleisissa kuvissa (A ja C) kaikkien tuulien jakauma ja oikeanpuoleisissa kuvissa
(B ja D) tuulijakauma niissä tilanteissa kun on satanut vettä. (Ruosteenoja et al. 2013).

FRAME-tutkimusprojektin yhteydessä TTY:llä saatiin valmiiksi yli kymmenen vuoden ajan
kehitetty rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmä. Me-
netelmällä voidaan tutkia rakenteiden kosteuskäyttäytymistä kriittisiin sisä- ja ulkoilmao-
losuhteisiin perustuvien laskentatarkastelujen avulla. Analysointimenetelmän osat ovat
esitetty kuvassa 3.21. Merkittävimmät osat ovat kriittisiä ulkoilman olosuhteita kuvaavat
rakennusfysikaaliset testivuodet sekä parannettu VTT-TTY homemalli (Suomalainen ho-
memalli). Rakenteiden kosteusteknistä toimivuutta arvioidaan toimintakriteerien avulla.
Sisä- ja ulkoilmaolosuhteet valitaan niin, että ne luovat rakenteessa kriittiset olosuhteet
valituille toimintakriteereille. Rakennusfysikaalisia toimintakriteerejä ovat esimerkiksi kos-
teuden kondensoituminen, mikrobikasvu, puun lahoaminen, materiaalien korroosio, si-
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Kuva 3.20. Homeenkasvulle otolliset olosuhteet puumateriaalilla (Tampereen yliopisto
2020b).

Kuva 3.21. Kosteusteknisen analysointimenetelmän periaatekuvaus ja osat (Vinha et al.
2013a).

säilman lämpö- ja kosteusolot ja energiankulutus. Rakenteen kosteusteknistä toimivuutta
tarkasteltaessa voidaan toimintakriteereiksi valita homeen kasvu ja kosteuden konden-
soituminen, sillä näiden toimintakriteerien täyttyessä myös muut kosteuteen liittyvät toi-
mintakriteerit hyvin pitkälti täyttyvät. (Vinha et al. 2013a; Vinha et al. 2013b)

Homehtumisriskin matemaattisen mallinnuksen kehittäminen on aloitettu VTT:llä jo 1980-
luvulla. Ensimmäinen laskennallinen malli puumateriaalin homehtumisriskin arviointiin
saatiin valmiiksi 1990-luvulla. Mallin avulla oli mahdollista arvioida homehtumisriskiä muut-
tuvissa lämpö- ja kosteusolosuhteissa ajan funktiona. Samalla määriteltiin homeen kas-
vun kannalta kriittiset lämpö- ja kosteusolosuhteet, ks. kuva 3.20. (Vinha et al. 2013b)
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Kuva 3.22. Kuvakaappaus suomalaisen homemallin laskentataulukon kuvaajasta, jossa
on esitetty homeindeksin arvo ajan funktiona.

TTY:llä tutkittiin laajasti puurunkoisten ulkoseinien kosteusteknistä toimivuutta 1990-luvun
lopulla ja 2000-luvun alussa. Tutkimusten yhteydessä huomattiin, että VTT:n homemallis-
sa on vielä huomattavia puutteita ja ei sellaisenaan soveltunut suunnittelukäyttöön. Vuon-
na 2005 VTT ja TTY aloittivat yhteistyöprojektin, jonka tuloksena valmistui parannettu ho-
meriskin laskentamalli, joka tunnetaan nykyisin nimellä Suomalainen homemalli. (Vinha
et al. 2013b) Kirjallisuusselvityksen perusteella Suomalainen homemalli on laajasti käy-
tössä tutkijoilla ja suunnittelijoilla ympäri maailman. Homemallin pohjalta on luotu lasken-
tataulukko, johon syötetään tunneittain muuttuvat kosteus- ja lämpöolosuhteet sekä ma-
teriaalien ominaisuudet. Laskentataulukko näyttää graafisessa muodossa homeindeksin
kehittymisen ajan funktiona. Esimerkki homeindeksin kehittymisestä on esitetty kuvassa
3.22. Suomalaisen homemallin laskentataulukko on ladattavissa Tampereen yliopiston
rakennusfysiikan tutkimusryhmän kotisivuilta (Tampereen yliopisto 2020b).

Suomalaisessa homemallissa homeen kasvun riskiä kuvataan homeindeksillä 0. . . 6. Ho-
meindeksi kuvaa homeen kasvun riskiä yleisesti eikä siitä voi päätellä homekasvun ter-
veysriskiä. Joillain materiaaleilla tai olosuhteissa saman homeindeksin homekasvusto voi
olla huomattavasti toksisempi kuin jossain toisessa materiaalissa tai olosuhteissa. Ho-
meindeksin arvojen selitys on kuvassa 3.9. Uudessa homemallissa on mukana kattavasti
eri materiaaleja, jotka on jaettu homehtumisherkkyysluokkiin 1. . . 4. Materiaalit homeh-
tumisherkkyysluokittain on esitetty taulukossa 3.10. Myös homeenkasvun taannehtivuus
kuivissa ja kylmissä olosuhteissa on mukana mallissa.

Homehtumisherkkyysluokka kuvaa kuinka nopeasti homeenkasvu alkaa ja etenee ho-
meenkasvulle otollisten olosuhteiden syntyessä. Herkemmän luokan materiaaleissa myös
homehtumisen maksimimäärä on suurempi. Homehtumisherkkyysluokan HHL1 materi-
aali voi saada homeindeksin maksimiarvon M = 6, mutta luokan HHL4 homeindeksin
maksimiarvo on M = 2. Homehtumisherkkyysluokkien HHL2 ja HHL3 homeindeksin mak-
simiarvo ovat vastaavasti M = 3,5 ja M = 5,3. Mitä voimakkaampaa on homeen kas-
vu suotuisissa olosuhteissa, sitä voimakkaampaa on myös homeenkasvun taantuminen
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Taulukko 3.9. Suomalaisen homemallin homeindeksin M luokitustasot (Vinha et al.
2013b).

M Havaittu homeenkasvu Huomautuksia

0 Ei kasvua Pinta puhdas

1 Mikroskoopilla havaittava kasvu Paikoin alkavaa kasvua, muutama rihma

2 Selvä mikroskoopilla havaittava
kasvu

Homerihmasto peittää 10 % tutkittavasta
alasta (mikroskoopilla), useita rihmasto-
pesäkkeitä muodostunut

3 Silmin havaittava kasvu, selvä
mikroskoopilla havaittava kasvu

Alle 10 % peitto alasta (silmillä), alle 50
% peitto alasta (mikroskoopilla), uusia
itiöitä alkaa muodostua

4 Selvä silmin havaittava kasvu, runsas
mikroskoopilla havaittava kasvu

Yli 10 % peitto alasta (silmillä), yli 50 %
peitto alasta (mikroskoopilla)

5 Runsas silmin havaittava kasvu Yli 50 % peitto alasta (silmillä)

6 Erittäin runsas kasvu Lähes 100 % peitto, tiivis kasvusto

Taulukko 3.10. Rakennusmateriaalien luokittelu suomalaisen homemallin homehtumis-
herkkyysluokkiin (Vinha et al. 2013b).

Homehtumis-
herkkyysluokka

Rakennusmateriaali

Hyvin herkkä
HHL1

karkeasahattu ja mitallistettu puutavara (mänty ja kuusi), höylät-
ty mänty, kipsilevya

Herkkä
HHL2

höylätty kuusi, paperipohjaiset tuotteet ja kalvot, puupohjaiset
levyt

Kohtalaisen kestävä
HHL3

mineraalivillat, muovipohjaiset materiaalit, kevytbetonib, kevyt-
sorabetoni, karbonatisoitunut vanha betoni, sementtipohjaiset
tuotteet, tiilet

Kestävä
HHL4

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

aKuului aiemmin homehtumisherkkyysluokkaan HHL2, mutta myöhemmissä tutki-
muksissa on todettu, että paperipintainen kipsituulensuojalevy kuuluu homehtumis-
herkkyysluokkaan HHL1 (Tuominen et al. 2019).
bKevytbetoni kuuluu homehtumisominaisuuksiltaan kahteen eri homehtumisherk-
kyysluokkaan. Homeen kasvunopeus vastaa homehtumisherkkyysluokkaa HHL2,
mutta homeindeksin maksimiarvo jää homehtumisherkkyysluokan HHL3 tasolle.

epäsuotuisissa olosuhteissa. Homeenkasvulle epäsuotuisia olosuhteita ovat pakkanen
sekä alhaisen suhteellisen kosteuden ilma. (Vinha et al. 2013b)

Yleensä homeenkasvu tapahtuu materiaalin pinnalla. Avohuokoisilla materiaaleilla, kuten
mineraalivillalla, home voi kasvaa myös materiaalin sisällä, jolloin homeen kokonaismää-
rä voi olla huomattavasti suurempi kuin materiaaleissa, joissa home kasvaa vain pinnalla.
Tarkasteltaessa homeenkasvun riskiä kahden materiaalin rajapinnassa, tulee homehtu-
misherkkyysluokka valita herkemmän materiaalin mukaan. Herkemmässä materiaalissa
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kasvava home lisää homeen kasvua myös kestävämmässä materiaalissa. Homeensuoja-
aineita sisältävät materiaalit vähentävät homeenkasvua myös herkemmässä materiaalis-
sa, mikäli materiaalien rajapinta on tiivis. Esimerkiksi voimakkaasti alkalinen tuore be-
tonipinta suojaa mineraalivillaa homehtumiselta. Materiaalien välisessä rajapinnassa voi
kuitenkin olla epätasaisuuksia tai halkeamia, joissa home voi kasvaa. Homeenkasvua hi-
dastavien aineiden pitoisuus voi kuitenkin pienentyä ajan kuluessa. (Vinha et al. 2013b)

Homeindeksin sallittu yläraja-arvo rakenteen eri osissa on vaihdellut tutkimuksen riip-
puen. Kaikissa tutkimuksissa on oltu yhtä mieltä siitä, että höyrynsulun sisäpuolella ho-
meen kasvu ei ole sallittua, eli homeindeksin arvo M < 1. 2010-luvun alussa VTT:n tutki-
musraporteissa ja lausunnoissa (mm. Ojanen 2011; Ojanen et al. 2016) on sallittu pientä
homeenkasvua myös eristetilassa höyrynsulun ulkopuolella, sallitun homeindeksin ar-
von ollessa M < 3. TTY:n FRAME-tutkimusprojektissa linjattiin, että homeenkasvu ei ole
lainkaan sallittua (M < 1) kantavissa rakenteissa, lämmöneristyskerroksessa tai niiden
sisäpuolisissa rakenteissa. Ulkoilman olosuhteet ovat ajoittain otolliset homeen kasvul-
le, joten vaipparakenteiden ulko-osissa homeenkasvu joudutaan hyväksymään. (Vinha
et al. 2013a) Viime vuosina on yleisesti hyväksytty TTY:n linjaus rakenteiden homeetto-
muudesta ja se vaatimus on mukana myös heinäkuussa 2020 julkaistussa RIL 205-2020
Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjassa (RIL 250-2020).

3.4.4 Energiatehokkuus

Rakennuksen energiatehokkuus on monen asian summa. Sen lisäksi, että kuinka paljon
energiaa kuluu rakennuksen lämmittämiseen, on huomioitava myös rakennuksen viilen-
tämiseen tarvittava energia. Myös rakennuksen termisen massan on havaittu vaikuttavan
jossain määrin rakennuksen energiankulutukseen. Rakennusten energiatehokkuutta on
tutkittu paljon ja tähän lukuun on nostettu mukaan vain muutama tutkimus.

FRAME-hankkeen yhteydessä tutkittiin myös lämmöneristystason vaikutusta rakennuk-
sen lämmitys- ja jäähdytysenergian nettotarpeeseen. Laskennallista tarkastelua varten
mallinnettiin kolmikerroksinen (lisäksi kellari) asuinkerrostalo, jonka lämmitetty nettoala
oli 1627 m2. Rakennuksen ulkoseinien, yläpohjan ja alapohjan lämmöneristystasoa va-
rioitiin taulukon 3.11 mukaisesti, mutta muut ominaisuudet pidettiin muuttumattomana.
Kuvassa 3.23 on esitetty lämmitys- ja jäähdytysenergian nettotarve eri lämmöneristys-
tasoilla nykyilmastossa ja tulevaisuudenilmastossa. Kuvasta voidaan havaita, että läm-
möneristystason parantuessa lämmitystarpeen pieneneminen ja jäähdytystarpeen kas-
vaminen ovat lähes yhtä suuria. Laskennallisesti lämmöneristyksen parantaminen ny-
kyiseltä tasolta B passiivikerrostalotasolle D (taulukon 3.11 mukaan) pienentää raken-
nuksen ostoenergiantarvetta lämmitys- ja jäähdytystavasta riippuen 0,6–1,9 kWh/(m2 a).
Maalämpöpumpulla varustetuissa laskentatapauksissa saavutettu energiansäästö oli 61
% pienempi kuin kaukolämpöä käytettäessä. Ilmastonmuutoksen edetessä saavutettava
hyöty lämmöneristyksen lisäämisestä pienenee ulkolämpötilojen noustessa. (Vinha et al.
2013a)
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Taulukko 3.11. Energiankulutuslaskelmien esimerkkirakennuksen rakenteiden U-arvon
eri laskentatapauksissa. Ikkunoiden ominaisuudet, ilmanvuotoluku ja ilmanvaihdon läm-
möntalteenoton vuosihyötysuhde olivat kaikissa laskentatapauksissa samat. (Vinha et al.
2013a)

Lämmön-
eristystaso

U-arvo Lämmöneristystason valintaperiaate
US YP AP

A 0,24 0,15 0,24 RakMK C3 (2007) normitaso

B 0,17 0,09 0,16 RakMK C3 (2010) normitaso

C 0,14 0,08 0,12 Matalaenergiakerrostalo (RIL 249 2009)

D 0,12 0,08 0,10 Passiivikerrostalo (RIL 249 2009)

E 0,08 0,07 0,10 Passiivipientalo (RIL 249 2009)

Ikkunat: U-arvo = 1 W/(m2 K), g = 0,56

Ilmanvuotoluku n50 = 1,0 1/h

Ilmanvaihdon LTO:n vuosihyötysuhde 60 %

Kuva 3.23. Asuinkerrostalon tilojen ja ilmanvaihdon lämmitys- ja jäähdytysenergian net-
totarve eri lämmöneristystasoilla A...E taulukon 3.11 mukaisesti ja energialaskennan tes-
tivuosien TRY 2012, TRY 2050 ja TRY 2100 mukaan laskettuna. (Vinha et al. 2013a)

Tanskan rakennustutkimusviraston tutkimuksessa pyrittiin löytämään selitys sille, miksi
rakennusten todellinen energiakulutus on usein suurempi kuin laskennallinen kulutus.
Tutkijat analysoivat tanskalaisten omakotitalojen laskennallisia ja todellisia energianku-
lutuksia ja löysivät useita mahdollisia syitä laskennallista korkeammalle energiankulu-
tukselle. Suurin tekijä oli laskennallista korkeampi sisälämpötila, joka aiheutti 10–33 %
kasvun rakennuksen lämmöntarpeeseen. Myös laskennallista suurempi lämpimän käyt-
töveden kulutus (7–21 %) ja laskennallista pienempi sisäinen lämpökuorma (5–10 %)
kasvattivat merkittävästi lämmöntarvetta. (Kragh et al. 2017)

Rakennuksen termisellä massalla on vaikutusta sisäilman olosuhteisiin sen sitoessa ja
luovuttaessa lämpöä. Fadejev et al. (2017) tutkivat dynaamisella simuloinnilla IDA-ICE-
laskentaohjelmistolla rakenteen termisen massan vaikutusta rakennuksen energian huip-
putarpeisiin. Tutkimuksessa käytettiin Varsovan ilmastodataa. Tutkijoiden mukaan sisäti-
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lojen termisellä massalla on merkittävä vaikutus huippukuormituksiin ja energian koko-
naistarpeen vähentämiseen. Lyhyessä, yhden kuuman päivän testissä massiivisen be-
tonirakenteen jäähdytystarve oli 16 % pienempi kuin kevyen puurunkorakenteen jäähdy-
tystarve. Kuuman jakson jatkuessa viisi päivää pienenee ero 5 prosenttiin. (Fadejev et al.
2017) Myös FRAME-hankkeessa päädyttiin samansuuntaisiin tuloksiin termisen massan
vaikutusta energiankulutukseen. Simulointien mukaan raskasrakenteisen asuinkerrosta-
lon energiankulutus voi olla enimmillään 3 kWhE/(m2 a) pienempi kuin kevytrakenteisen
asuinkerrostalon. Tehostetulla yötuuletuksella havaittiin olevan merkittävä vaikutus tilojen
jäähdytystarpeeseen. (Vinha et al. 2013a)

3.4.5 Betonirakenteiset seinät

Lähtökohtaisesti betonin alkalisuus asettaa homeenkasvulle epäedulliset olosuhteet ho-
meenkasvulle ja suojaa eristeen ja betonin rajapintaa homeenkasvulta. Tuoreen beto-
nin pinnassa homehtumisherkkyysluokka on 4 (HHL4). Alkalisuus kuitenkin laskee beto-
nin ikääntyessä ja karbonatisoituessa hiilidioksidin vaikutuksesta. Karbonatisoitunut be-
toni luokitellaan HHL3:n. Avohuokoisessa mineraalivillassa homehtumista voi tapahtua
myös eristeen sisällä. Tutkimusten mukaan suhteellinen kosteus kuitenkin laskee no-
peasti mentäessä sisälle päin eristeen pinnasta, jolloin myös homeenkasvun edellytykset
heikkenevät. (Vinha et al. 2013a)

Betoni on valun jälkeen pitkään korkeassa kosteudessa. Viitanen (2004) selvitti tutkimuk-
sessaan tuoreen betonin ja siihen liittyvien materiaalien homehtumisherkkyyttä laborato-
riokokeilla. Tutkimuksen mukaan tuoreen betonin ja eristeiden rajapinnassa ei tavallisesti
kasva hometta korkeasta kosteudesta huolimatta, kunhan rajapinnassa ei ole ylimääräis-
tä orgaanista ainesta. Homeen kasvua havaittiin vasta usean kuukauden jälkeen 97–98
% RH altistuksessa.

Eristyspaksuuden kasvattaminen lisää kosteuden kondensoitumista mineraalivillalla eris-
tetyssä betonisandwichrakenteissa eristeen ulkopinnassa. Sitä vastoin sisäpinnassa ta-
pahtuva niin sanottu kesäkondensaatio vähenee lämmönvastuksen kasvaessa. Betoni-
sandwichrakenteessa mineraalivillaeristeessä tapahtuvan kondensaation ei ole todettu
olevan haitaksi rakenteen kosteustekniselle toimivuudelle, sillä kosteuskuorma on hetkel-
linen. Ilmastonmuutoksen ennakoidaan pienentävän hieman eristekerroksen ulkopinnas-
sa tapahtuvaa kondensoitumista, mutta kasvattavan sisäpinnassa tapahtuvaa konden-
soitumista. Solumuovieristetyssä betonisandwichrakenteessa ei simulointien perusteella
tapahdu kosteuden kondensoitumista. (Vinha et al. 2013a)

Ilmastonmuutoksen seurauksena ennakoitu viistosademäärien kasvaminen sekä kos-
teampi ja lämpimämpi ilmasto lisää hieman rakenteiden homehtumisriskiä. Betoniraken-
teissa betonin alkalisuus kuitenkin käytännössä suojaa homeenkasvulta myös ennakoi-
dussa vuoden 2100-ilmastossa. (Vinha et al. 2013a) Viistosaderasituksen kasvaminen
voi aiheuttaa aiempaa enemmän vaurioita eristerapattuihin julkisivuihin (Kvande et al.
2018).
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3.4.6 Betonirakenteisen ulkoseinän kuivuminen

Betonirakenteisen ulkoseinän kuivumiseen vaikuttaa suuresti sen eristämiseen käytetyn
eristeen materiaali. Mineraalivillaeristeen suhteellinen vesihöyryndiffuusiovastuskerroin
µ = 1, jolloin se ei hidasta rakenteen kuivumista lainkaan. Ulkoseinärakenteessa mine-
raalivilla päinvastoin parantaa betonirakenteen kuivumista pitämällä sitä lämpimänä. Vii-
me aikoina ulkoseinien eristämiseen on enenevissä määrin käytetty myös solumuovieris-
teitä. Solumuovieristeiden etuja ovat alhaisempi lämmönjohtavuus ja sitä kautta pienempi
eristyspaksuus, mutta haittapuolena on niiden suuremman vesihöyrynvastuksen aiheut-
tama betonin kuivumisen hidastuminen. (Sekki et al. 2020) Alla olevaan taulukkoon 3.12
on listattu tavallisten eristeiden lämmönjohtavuus, diffuusiovastuskerroin, U-arvoon 0,17
W/(m2 K) vaadittava eristyspaksuus ja suhteellinen diffuusiovastus tällä eristyspaksuu-
della. Diffuusiovastuskerroin on materiaalille ominainen kyky vastustaa diffuusiota verrat-
tuna seisovan ilman kykyyn vastustaa diffuusiota. Suhteellinen diffuusivastus on taas ky-
seessä olevalle rakenteelle tai rakennekerrokselle ominainen ominaisuus, ja kuvaa kuin-
ka paksu kerros seisovaa ilmaa vastaa samaa höyrynvastusta.

Taulukko 3.12. Eristemateriaalien lämmönjohtavuus, diffuusiovastuskerroin, eristepak-
suus ja suhteellinen diffuusiovastus U = 0,17 W/(m2 K) lämmönjohtavuutta vastaavasti.

Eristemateriaali λ µ t Sd

W/(m2 K) - mm m

Mineraalivillaa 0,033 1 190 0,2

EPSb 0,031 35 180 6,3

PIRc 0,025 150 150 22,5

Fenolivaahtoeristed 0,020 12–221 120 1,4–26,5
aParoc Cortex One (Paroc 2020)
bThermiSol Platina Rappari (ThermiSol 2020)
cKingspan Therma TW57 (Kingspan 2020b)
dKingspan Kooltherm K15 (Kingspan 2019; Kingspan 2020a)

Tutkitun otoksen solumuovilla eristetystä tiilijulkisivuista lähes kaikissa oli fenolivaahtoe-
riste. Suomessa on tällä hetkellä vain yksi kaupallinen fenolivaahtoeriste, Kingspan Koolt-
herm. Tuuletusraollisiin julkisivuihin on tuote Koolthert K15, jossa on fenolivaahtoydin,
sisäpinnassa mineraalilaminaatti ja tuuletusväliin päin palonsuojalaminaatti. Kooltherm-
eristeen fenolivaahtoytimen vesihöyrynläpäisevyys on solumuovieristeeksi varsin korkea,
etenkin korkeassa kosteudessa. Lisäksi ohuemman eristyspaksuuden ansiosta suhteel-
linen diffuusiovastus jää matalemmaksi kuin muilla solumuovieristeillä. Taulukossa 3.13
esitetään Kingspanin julkaisussa (Kingspan 2019) ilmoitetut, EN 12086 mukaisesti VTT:llä
mitatut, diffuusiovastuskertoimet Kooltherm K20 betonisandwich-eristeelle. Samassa jul-
kaisussa esitetään myös VTT:n toteuttaman simuloinnin tulokset betonisandwich-elemen-
tin kuivumisesta erialisilla eristetyypeillä (Kuva 3.24). Kooltherm K20 -eristeessä on feno-
livaahtoydin ja molemmissa pinnoissa mineraalilaminaatti. Pinnoitteiden eroista ei ollut



48

Kuva 3.24. Betonisandwich-rakenteen kuivuminen eri eristetyypeillä. Eristepaksuus vas-
taa noin U-arvoa 0,17 W/(m2 K). (Kingspan 2019)

saatavilla tarkkaa tietoa, mutta koko eristelevyn ominaisuuksien on tässä tutkimukses-
sa oletettu olevan samankaltaiset Kooltherm K15 kanssa. Tulosten perusteella voidaan
päätellä, että fenolivaahtoeristeellä eristetyn betoniseinän kuivumisnopeus on jossain mi-
neraalivillan ja EPS-eristeen välillä.

Taulukko 3.13. Kingspan Kooltherm eristeen diffuusiovastuskertoimet EN 12086 mukai-
sesti mitattuna (Kingspan 2019). Mittausolosuhteet ilmoitetaan eristeen molemmilta puo-
lilta.

Standardi Olosuhde
(RH, T = 23 °C)

Diffuusiovastus-
kerroin (µ)

EN 12086; osa A 0/50 % 211

EN 12086; osa B 0/85 % 67

EN 12086; osa C 50/93 % 23

EN 12086 85/93 % 12

Tampereen yliopiston tutkimuksessa vertailtiin eristetyypin, vesi-sementtisuhteen ja pin-
noituksen vaikutusta ulkopuolelta eristetyn sisäkuoribetoniseinän kuivumiseen rakennus-
kosteudestaan laboratoriokokein ja laskentasimulaatioilla. Tutkimusta varten valmistettiin
koekappaleet mineraalivilla-, EPS- ja PIR-eristeillä ja niiden kosteusjakaumaa tarkkailtiin
kuivumisen aikana. Lisäksi rakentamisvaiheen vaikutusta simuloitiin laskentaohjelmilla.
Tutkimuksessa betoniseinä kuivui valukosteudestaan nopeammin korkean höyrynläpäi-
sevyyden eristeillä kuin alhaisen höyrynläpäisevyyden eristeillä. Kosteusjakaumat kui-
vumisvaiheen jälkeen asennetun pinnoitteen takana olivat kuitenkin hyvin samanlaiset
kaikilla eristetyypeillä. Sisäpinnan pinnoitteen höyrynläpäisevyydellä oli suurempi vaiku-
tus lopputilanteen kosteusjakaumaan pinnan takana. Suomessa tavallisesti käytettävissä
maaleissa ja vesieristeissä on niin alhainen vesihöyrynvastus (Sd = 0,1–6 m), että vau-
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Kuva 3.25. Kosteusjakauma solumuovilla (vas.) ja mineraalivilla (oik.) eristetyissä seinä-
rakenteissa diffuusioavoimella (musta viiva) ja diffuusiotiiviillä (punainen katkoviiva) pin-
noitteella. (Sekki et al. 2020).

rioriski on alhainen. Tutkijoiden mukaan betonin itsekuivuminen ja diffusiviteetin muut-
tuminen betonin hydratoitumisprosessin seurauksena ovat merkittäviä ja olisi syytä ot-
taa huomioon alhaisen vesi-sementtisuhteen (v/s < 0,5) betoneissa. Mittausten mukaan
alhaisen vesi-sementtisuhteen betonin itsekuivuminen pudottaa varhaisen vaiheen suh-
teellista kosteutta jopa 10 prosenttiyksikköä. Kastumisjakson aikana betoniseinä altis-
tettiin laskentasimulaatioissa ulkoilman kosteudelle, mutta ei sateelle. Tulosten mukaan
kastumisjakson lyhentäminen oli tehokas tapa lyhentää tarvittavaa kuvatusaikaa ennen
rakenteen pinnoittamista. (Sekki et al. 2020)

Sekki et al. (2020) mukaan myös kosteusjakauma rakenteessa oli hyvin erilainen riippuen
käytetystä eristetyypistä. Kuvasta 3.25 voi hyvin huomata että mineraalivillalla eristetty
seinä kuivuu myös ulospäin, jolloin suhteellinen kosteus eristeen ja betoniseinän rajapin-
nassa on huomattavasti alhaisempi kuin yhteen suuntaan kuivuvassa solumuovilla eriste-
tyssä tapauksessa. Rakenteen kuivumisen luotettavaa arviointia varten työmaalla tehtä-
vät mittaukset pitää suorittaa eristetyypin mukaisesti. Työmaamittauksia varten ohjeet on
annettu RT-kortissa RT 14-10984 (Rakennustietosäätiö 2010). Betonirakenteen kosteus-
jakauman selvittämistä varten porareikämittaukset suoritetaan kahdesta syvyydestä, A ja
0,4 * A. Kahteen suuntaan kuivuvilla rakenteilla syvyys A on 0,2 kertaa rakennepaksuus.
Yhteen suuntaan kuivuvilla rakenteilla mittasyvyys A on 0,4 kertaa rakennepaksuus.

Kirjallisuuskatsauksen perusteella eristyspaksuuden maltillisella kasvattamisella ei näyt-
täisi olevan vaikutusta betonirakenteisen ulkoseinän kuivumiseen alkukosteudestaan. Toi-
saalta mikäli alhaisempien U-arvojen tavoittelun seurauksena siirrytään mineraalivillae-
risteestä solumuovieristeeseen, on huomattava eristeen vaikutus betonirakenteen kuivu-
miseen. Solumuovilla eristettyjä betonirakenteisia ulkoseiniä tulee käsitellä yhteen suun-
taan kuivuvina, vaikka jotkin solumuovieristeet sallivatkin kosteuden kuivumisen ulospäin
jossain määrin.

3.4.7 Eristerappausjärjestelmä

Eristerappausjärjestelmä on ollut käytössä Saksassa jo 1960-luvulta lähtien ja siellä on-
kin jo yli 500 miljoonaa m2 eristerapattua julkisivua. Eristerappauksen suosiota on kas-
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Kuva 3.26. Künzel et al. suorittaman seurantatutkimuksen kohteet, katselmusten tulokset
ja suoritetut korjaustoimenpiteet (Künzel et al. 2006).

vattanut etenkin helppous parantaa rakennuksen energiatehokkuutta julkisivukorjauksen
yhteydessä (Künzel et al. 2006). Suomessa eristerappausjärjestelmän käyttö uudis- ja
korjausrakentamisessa on yleistynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Vuonna 2018 noin 17 %
asuinkerrostalojen julkisivuista toteutettiin eristerappausjärjestelmällä (Annila 2019). Tar-
kastellussa betonirunkoisten asuinkerrostalojen otoksessa Helsingistä (luku 3.2) yhdessä
kohteessa oli käytetty eristerappausjärjestelmää.

Fraunhofer IBP:n pitkäaikaisissa seurantatutkimuksissa on seurattu saksalaisten eris-
terappausten pitkäaikaiskestävyyttä. Tutkimuksessa oli mukana 12 suurta rakennusta.
Rappauksen kunto arvioitiin visuaalisesti. Tarkasteltujen eristerappausjärjestelmien ikä
oli 18–35 vuotta. Kaikki yli 20 vuotta vanhat eristerappaukset oli pinnoitettu vähintään ker-
ran uudelleen. Vanhimmat edelleen käytössä olevat pinnoitteet olivat 23 vuotta. Kaikkien
rappausten kunto arvioitiin kolmeportaisella asteikolla. Parhaimpaan luokkaan pääsemi-
nen edellytti, että pinta on normaalilta katseluetäisyydeltä virheetön. Arviointien tuloksia
ja suoritettuja korjauksia on esitetty kuvassa 3.26. Tutkijoiden mukaan eristerappausjär-
jestelmän kestävyys on samalla tasolla kuin suoraan tiilimuurauksen päälle tehdyllä rap-
pauksella. Rappauksen pinnalla tapahtuvaa leväkasvua havaittiin useammin eristerapa-
tulla seinällä kuin tiilimuurauksen päälle tehdyllä rappauksella. Tutkimuksessa tarkastel-
luissa rakennuksissa oli rappausalustana käytetty pääasiassa EPS-eristettä, vain kah-
dessa uusimmassa kohteessa oli mineraalivillaeristys. Saksalaisten havainnoista ei voi
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tehdä suoria päätelmiä suomalaisista eristerappausjärjestelmistä. Tarkastelluissa saksa-
laisissa seinissä oli 20–90 mm eristekerros, kun taas suomessa eristyspaksuudet ovat
uudisrakentamisessa tyypillisesti vähintään 200 mm. Myös sääolot ovat Saksassa hyvin
erilaiset. (Künzel et al. 2006)

Norjassa tutkittiin eristerappausjärjestelmien kestävyyttä Norjan ilmastossa sekä kokeel-
lisilla menetelmillä että kenttätutkimuksella. Tutkijoiden mukaan lähtökohtaisesti nämä ra-
kenteet toimivat hyvin, kunhan ovat huolellisesti suunniteltuja ja toteutettuja. Tutkimuksen
mukaan eristerappausjärjestelmissä on ollut ongelmia etenkin voimakkaan viistosadera-
situksen alueilla. Rappaus antaa vain yksinkertaisen suojan viistosadetta vastaan, jolloin
sen täytyy pysäyttää sekä tuuli että sade. Jo suhteellisen pienet virheet suunnittelussa tai
toteutuksessa ovat johtaneet rappauksen vaurioitumiseen. Rappaus ei myöskään kastut-
tuaan kuivu kovin tehokkaasti (Kvande et al. 2018)

Tutkijat analysoivat 61 vaurioitunutta eristerappausta, joista oli tehty raportti SINTEF:n
rakennusvika-arkistoon. Rappausalustana tutkimuksessa tarkastelluissa kohteissa oli käy-
tetty sekä EPS- että mineraalivillaeristettä. Raporttien mukaan vauriot johtuivat usein
useamman tekijän yhteisvaikutuksesta. Eniten raportoituja vikoja olivat vuodot pellityk-
sistä. Tutkijat arvioivat, että pellityksiä ei ole suunniteltu osana eristerappausjärjestelmää,
vaan ne ovat ennemminkin olleet vain työmaalla sovellettavia ja jälkikäteen asennettavia
suojauksia. Tällöin pellityksen liitokset rappaukseen jäävät avonaisiksi ja vuotavat hel-
posti. Muita yleisesti raportoituja vikoja olivat väärä rappausverkko, liian ohut laastiker-
ros ja väärä rappauslaastivalinta ja/tai rappausolosuhteet. Tulosten perusteella tutkijat
esittivät, että eristerappausjärjestelmä on hyvin herkkä työvirheille. Jo pieni poikkeama
voi aiheuttaa halkeilua, josta seuraa kosteuden tunkeutumista rakenteeseen ja edelleen
eristyskyvyn heikkenemistä ja laajempia vaurioita rappaukseen. (Kvande et al. 2018)

Kvande et al. (2018) suosittelevat, että alueilla, joissa on voimakas viistosaderasitus, ei
tehtäisi eristerapattuja seiniä vaan aina kaksiosainen suojaus sadevettä vastaan. Eten-
kin mineraalivillan päälle toteutettu rappaus on osoittautunut haavoittuvaksi vesivuotojen
suhteen, sillä mineraalivillaan voi imeytyä hyvin suuria määriä vettä. Heidän mukaansa
eristerappausjärjestelmä on käyttökelpoinen alueilla, joissa viistosaderasitus julkisivulle
on alle 400 mm/vuosi. Viistosaderasituksen ollessa 400–600 mm/vuosi, tutkijoiden mu-
kaan eristerappaus ei ole suositeltava ja yli 600 mm/vuosi viistosaderasituksella sitä ei
pitäisi käyttää lainkaan. (Kvande et al. 2018) Vertailuna Lembergin (2019) SFS-EN ISO
15927-3 mukaisesti laskemat viistosaderasitukset mitoittavalle etelään suuntautuvalle jul-
kisivulle seuraavissa suomalaisissa kaupungeissa: Helsinki-Vantaa 546 mm/vuosi, Jo-
kioinen 382 mm/vuosi, Jyväskylä 252 mm/vuosi ja Sodankylä 189 mm/vuosi. Tuloksista
voidaan huomata että Helsinki-Vantaan mittausaseman olosuhteissa eristerappausjärjes-
telmä ei enää olisi suositeltava Kvande et al. mukaan. Lisäksi on huomattava, että meren-
rannan välittömässä läheisyydessä viistosaderasitukset voivat olla vieläkin suuremmat.

Lemberg selvitti Tampereen teknillisessä yliopistossa tekemässään diplomityössään eris-
terappausjärjestelmien käyttöikään vaikuttavia tekijöitä. Tutkimusta varten hän kävi lä-
pi 24 vaurioituneen eristerappauksen kuntotutkimusraportin. Lambergin mukaan tyypil-
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lisin vaurio sekä ohutrappaus- että paksurappausjärjestelmissä oli rappauksen halkeilu
ja vuotavat liitokset. Aineiston 24:stä kohteesta 22:ssa oli havaittu halkeilua. Yleisimmin
halkeilua esiintyi ikkuna- ja oviaukkojen kulmissa. Halkeilu johtui useimmiten (65 %) työ-
virheestä, kuten ohjearvoa pienempi laastikerros tai puutteet verkotuksessa. Halkeilu ja
liitosten vuotaminen kasvattavat rakenteen kosteusrasitusta sadeveden päästessä rap-
pausalustana toimivaan eristeeseen. Tutkimuksessa havaittiin, että etenkin mineraalivil-
lan toimiessa rappausalustana vesivuodot aiheuttivat ongelmia. Kosteus rappausalustas-
sa aiheuttaa muun muassa rappauksen pakkasrapautumista ja pinnoitteen irtoamista.
Pellitysten ja muiden liitosten suunnittelussa on oltava huolellinen. Huolellisella suunnit-
telulla ja toteutuksella sekä säännöllisellä halkeamien seurannalla (ja tarvittaessa kor-
jauksella) suunniteltu 25 vuoden käyttöikä on saavutettavissa. (Lemberg 2019)

Eristerappausjärjestelmä on herkkä työvirheille. Eristeen päälle tehtävän rappauksen käyt-
töön tulisi suhtautua kriittisesti etenkin suuren viistosaderasituksen alueilla, kuten ranni-
kolla. Lisäksi on huomioitava kasvavat sademäärät tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen
johdosta. EPS-eristeen päälle tehty rappaus on rakennusfysikaaliselta toimivuudeltaan
parempi kuin mineraalivillan päälle tehty rappaus. RIL 250-2020 -kirjan mukaan mineraa-
livillan päälle tehdyt rappaukset ovat suuressa vaarassa vaurioitua eikä niiden käyttöä
enää suositella Suomessa nykyisillä toimintatavoilla.

Puurakenteen päälle tehty tuulettumaton rappaus on todettu riskirakenteeksi. Kyseinen
rakenne tuli erittäin suosituksi Ruotsissa 2000-luvun alussa. Pian kuitenkin huomattiin ra-
kenteen olevan erittäin arka kosteudelle. Jo pieni vaurio tai työvirhe rappauksessa aiheutti
vakavia kosteusongelmia ja homeen kasvua, kun kosteus tunkeutui taustarakenteena ol-
leeseen puurankaseinään. Suositusten mukaisesti kyseistä rakennetta ei tule enää käyt-
tää. (Jansson ja Hansén 2015) Puurakenteen päälle tehtävä tuulettuva levyrappaus on
todettu toimivaksi Suomen ilmastossa (Mäkitalo 2012).

3.4.8 Puurakenteiset seinät

Puurakenteinen seinä on herkemmin pilaantuva kuin betonirakenteinen seinä, sillä puu
materiaalina on homehtuva, eikä lämmöneristeen rajapinnassa ole betonin alkalisuuden
tarjoamaa suojaa homehtumiselta. Puurakenteinen seinä myös usein koostuu useam-
masta kerroksesta, joka kasvattaa työvirheen mahdollisuutta. Lämmöneristyksen kasvat-
taminen voi aiheuttaa kosteusteknisessä toiminnassa riskejä, mutta niitä voidaan hallita
oikeanlaisella suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella. Huolellisen suunnittelun vaati-
mus korostuu entisestään suunniteltaessa erittäin hyvin eristettyjä puurakenteita. (Vinha
et al. 2013a)

Lämmöneristeen lisääminen pienentää lämmön johtumista rakenteen läpi ja viilentää ra-
kenteen ulko-osia. Lämpötilan laskiessa nousee suhteellinen kosteus. Kosteusvaurioil-
le otolliset olosuhteet lisääntyvät eristyspaksuutta kasvatettaessa (Mundt-Petersen et al.
2013). Useiden nykyisin käytössä olevien puurankarakenteiden kosteustekninen toiminta
heikkenee kriittisesti, mikäli lämmöneristepaksuutta kasvatetaan ilman muita muutoksia
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rakenteeseen. Myös ilmastonmuutoksen on ennakoitu kasvattavan rakenteiden kosteus-
rasitusta entisestään suuremman saderasituksen ja kosteamman ilman seurauksena. Ku-
vassa 3.27 voidaan havaita lämmöneristystason kiristämisen ja ilmastonmuutoksen vai-
kutus homeindeksin maksimiarvoihin eräällä rakenteella. Kriittinen kohta homeenkasvun
kannalta rankarunkoisissa seinissä on tuulensuojan sisäpinta. (Vinha et al. 2013a)

Useissa tutkimuksissa on havaittu, että rungon ulkopuolisen kerroksen lämmönvastuk-
sen kasvattaminen parantaa rakenteen kosteusteknistä toimivuutta (Mundt-Petersen et
al. 2013; Pihelo et al. 2016; Viljanen ja Lu 2019; Vinha et al. 2013a; Wang ja Ge 2018).
RIL 250-2020 -kirjan mukaan tuulensuojakerroksen lämmönvastuksen tulisi olla vähin-
tään 0,5 m2K/W, joka saadaan aikaan esimerkiksi noin 20 mm tuulensuojamineraalivil-
lalla tai 25 mm puukuitulevyllä. Käyttämällä hygroskooppisia tuulensuojalevyjä saadaan
hiukan lisää toimintavarmuutta mineraalivillatuulensuojalevyyn verrattuna. Hygroskoop-
pinen tuulensuojalevy pystyy tasaamaan kosteuden vaihtelun vaikutuksia, mistä on hyö-
tyä etenkin syksyn korkean suhteellisen kosteuden aikana. Tiiliverhotussa rankaseinässä
vaadittu lämmönvastus rungon ulkopuolella on edellä mainittua suurempi, ks. luku 3.4.11.
Riittävä lämmönvastus tuulensuojakerroksessa antaa varmuutta rakenteen toimivuudelle
myös tulevaisuuden ilmastossa. (Vinha et al. 2013a)

Ruotsalaisessa tutkimusprojektissa (Mundt-Petersen et al. 2013) arvioitiin tekijöitä, jot-
ka tuolisi ottaa huomioon rankarunkoisen seinän lämmöneristyspaksuutta kasvatettaes-
sa. Suoritettujen simulaatioiden perusteella kosteusongelma Pohjois-Eurooppalaisessa
ilmastossa ilmenee yleisimmin rakenteen ulko-osissa. Kriittisten kosteusolosuhteiden esiin-
tyvyys kasvaa eristyspaksuuden kasvaessa. Kantava rakenne ja muut herkästi vaurioi-
tuvat materiaalit tulisi eristää ulkopuolelta riittävällä lämmöneristekerroksella. Tarvittava
lämmöneristys riippuu rakenteen lämmöneristepaksuudesta, suuremmilla lämmöneriste-
paksuuksilla myös tarvittavan rungon ulkopuolisen eristeen paksuus kasvaa. Hyvin tuu-
letettu ilmaväli tuulensuojan ja verhouksen välissä parantaa rakenteen kosteusteknistä
toimivuutta. Tuuletusvälin merkitys korostuu hyvin eristetyissä rakenteissa, korkean viis-
tosaderasituksen alueilla ja käytettäessä vettä imevää verhousta, kuten tiilimuurausta.
Tutkijoiden mukaan rungon ulkopuolisen eristeen tulisi olla hyvin vesihöyryä läpäisevää,
jotta rakenne pääsee kuivumaan rakennuskosteudesta ja mahdollisista vesivuodoista.
(Mundt-Petersen et al. 2013)

Pihelo et al. (2016) tutkivat hyvin eristettyjen rankarunkoisten rakennusvaippojen lämpö-
ja kosteusteknistä toimivuutta virolaisessa passiivitason omakotitalossa. Rakennuksessa
tutkittiin kolmen erilaisen hyvin eristetyn rakennetyypin toimintaa. Rakenteessa oli 500
mm eristekerros selluvillaa. Sisäpinnan materiaaleissa ja ulkopinnan tuulensuojan raken-
teessa oli vaihtelua. Rakennetyypit on kuvattu kuvassa 3.28. Kenttätutkimusten lisäksi
tehtiin laskentatarkasteluja erilaisilla eristysmateriaalilla ja sisäpinta–tuulensuoja kombi-
naatioilla. Mittaus- ja simulointituloksia arvioitiin suomalaisen homemallin avulla.

Saatujen tulosten mukaan rakennusaikaisen kosteuden kuivumisjakso on suoraan riip-
puvainen rakenteen materiaalien sisäisestä kosteudesta. Tuulensuojakerroksen lämmön-
vastuksella, sisäpinnan vesihöyrynläpäisevyydellä ja lämmöneristeen hygroskooppisuu-
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Kuva 3.27. Ilmastonmuutoksen ja U-arvon vaikutus puurankarakenteisen ulkoseinän ho-
meindeksin maksimiarvoon runkotolpan ulkopinnassa, kun tuulensuojana käytetään tuu-
lensuojakalvoa (Mäkitalo 2012).

Kuva 3.28. Monitoroidut rankarakenteiset seinärakennetyypit (Pihelo et al. 2016).
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della havaittiin olevan suurin vaikutus suhteelliseen kosteuteen ja sitä kautta myös ho-
meen kasvuun hyvin eristetyn seinärakenteen kriittisessä pisteessä eristekerroksen ja
tuulensuojakerroksen rajapinnassa. Tuulensuojan vesihöyrynläpäisevyydellä on suuri vai-
kutus rakenteen kuivumiseen, kuten simulointituloksista kuvassa 3.29 voidaan havaita.
Simuloinnissa rakenteen alkukosteudeksi asetettiin 80 % RH ja kuivumista tarkkailtiin yh-
den vuoden ajan. Kuvan 3.28 mukaiset rakenteet (kuva 3.29 ylärivi) toimivat tyydyttävästi,
joskin tuulensuojakerroksen lämmönvastusta kasvattamalla ja sisäpuolisella höyrynsulul-
la saatiin vielä edelleen pienennettyä homeindeksin maksimiarvoja. Jos puukuitueriste
vaihdettiin mineraalivillaan (kuva 3.29 keskirivi), vaadittiin sisäpintaan höyrynsulku, jotta
homeenkasvua ei tapahtuisi. Rakenne, jossa tuulensuojakerroksen puukuitulevy oli vaih-
dettu OSB-levyyn (kuva 3.29 alarivi), sai todella suuria homeindeksin arvoja. Tulosten pe-
rusteella mineraalivillalla eristetyissä rakenteissa tulee olla sisäpinnassa riittävän suuren
diffuusiovastuksen omaava höyrynsulku. Hygroskooppisella eristeellä ei tarvita niin suur-
ta diffuusiovastusta, sillä eriste pystyy sitomaan ylimääräistä kosteutta itseensä ja luo-
vuttamaan sen myöhemmin. Tutkijoiden johtopäätösten mukaan hyvin eristettyjen ranka-
runkoisten rakenteiden suunnittelussa tulisi kiinnittää tavanomaista enemmän huomiota
lämpö- ja kosteustekniseen toimivuuteen ja kosteusturvallisuuden analysointiin. (Pihelo
et al. 2016)

Ylimääräisten kosteusvuotojen estäminen on keskeisessä osassa puurakenteisissa sei-
nissä. Ylimääräistä kosteutta rakenteeseen voi tulla sadevesivuotojen muodossa tai si-
säilmasta ilmavuotojen mukana. Wang ja Ge (2018) tarkastelivat stokastisella laskenta-
mallilla sadevesivuotojen ja sisäilmasta tapahtuvien ilmavuotojen vaikutusta rakenteen
kosteustekniseen toimivuuteen. Heidän tulosten mukaan Etelä-Suomen kaltaisessa Wa-
terloon ilmastossa 1 % sadevuoto viistosateen määrästä ei vaikuttanut rakenteen kos-
teustekniseen toimintaan kriittisesti. Sen sijaan ilmavuoto rakenteen läpi oli merkittäväm-
pi. Kosteassa rannikkoilmastossa Vancouverissa sadevuoto aiheutti ilmavuotoa suurem-
man riskin kosteusvauriolle. Myös Viljanen ja Lu (2019) tutkimuksessaan päätyivät sa-
mansuuntaisiin tuloksiin. Mineraalivillalla eristetty rakenne pystyi kuivattamaan joka toi-
nen päivä tapahtuvat 6,9 g vesivuodot mutta vuodon kasvaessa 20,7 grammaan aiheutti
se rakenteeseen vaurioita. Rakenteen vikasietoisuuden edellytyksenä Viljasen tutkimuk-
sessa oli riittävä kuivumiskyky rakenteella, joka saatiin aikaan 1,5–3 m2K/W lämmönvas-
tuksen tuulensuojakerroksella suhteellisen diffuusiovastuksen ollessa 0,07–0,17 m. Ra-
kennusfysiikkaseminaarin artikkelissaan (2019) Viljanen toteaa että ilmavuotojen tarkkaa
vaikutusta rakenteen kosteustekniseen toimivuuteen tulisi vielä tutkia tarkemmin.

Rankarunkoisissa seinissä käytetään toisinaan höyrynsulun sisäpuolista koolausta ja li-
säeristystä. Tämä edesauttaa höyrynsulun ehjänä pysymistä, kun esimerkiksi sähköve-
dot voidaan toteuttaa koolaustilassa. Tyypillinen ratkaisu on 50 mm koolaus ja lisäeristys.
Höyrynsulun sisäpuolisessa eristämisessä piilee kuitenkin riski kosteusongelmille höy-
rynsulun sisäpuolelle talviaikana. Rankarunko toimii kylmäsiltana ulkoilmasta ja sisäil-
man vesihöyrypitoisuus vallitsee myös koolaustilassa. Talviaikaan runko voi jäähtyä si-
säpinnastaankin niin kylmäksi, että koolaustilassa saavutetaan hyvin suuri suhteellinen
kosteus. Jotta kosteuden kondensoitumista ei tapahtuisi ja homeenkasvulle otolliset olo-
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Kuva 3.29. Simulaatiotulokset hyvin eristettyjen seinärakenteiden kuivumisesta raken-
nuskosteudesta 80 % RH. Vasemmassa sarakkeessa esitetään suhteellisen kosteuden
kehittyminen tarkasteluvuoden aikana ja oikeassa homeindeksin arvot. Ylimmässä rivis-
sä esitetään kuvan 3.28 mukaiset rakenteet. Keskimmäisessä rivissä puukuitueriste on
vaihdettu mineraalivillaan ja alarivissä puukuitutuulensuojalevy on vaihdettu OSB-levyyn.
(Pihelo et al. 2016)

suhteet vältetään, on vähintään 75 % eristyksestä oltava höyrynsulun ulkopuolella. Li-
säksi rungon ulkopuolella on oltava lämpöä eristävä kerros tai sisäpuolisen koolauksen
tulisi olla pystyssä. Korkean kosteuden tiloissa höyrynsulun sisäpuolelle ei saa asentaa
eristettä. Myös rakentamisenaikaisessa kosteudenhallinnassa on huomioitava mahdolli-
suus kosteuden tiivistymiseen höyrynsulun pinnassa. Suuria kosteuskuormia aiheuttavat
työvaiheet, kuten lattiavalu, tulisi tehdä ennen sisäpuolisen lämmöneristeen asentamista.
(Vinha et al. 2013a; Vinha et al. 2008)

Rakenteen kokonaisuuden toiminnan kannalta on oleellista, että myös liitosten toiminta
on varmistettu. Tampereen yliopistossa tehdyn tutkimuksen (Moisio et al. 2019a) mu-
kaan liitoksissa vallitsevat lämpö- ja kosteustekniset olosuhteet voivat poiketa suuresti-
kin suoran seinän olosuhteista. Tutkituissa rankarakenteisten seinien nurkkaliitoksissa,
sekä alaohjauspuussa havaittiin homehtumisriskejä. Kuvassa 3.30 on esitetty tutkittu-
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Kuva 3.30. Tutkimuksessa tarkasteltujen ulkoseinän ulkonurkkaliitosten kokoonpanoja.
Tarkastellut pisteet on merkitty kuvaan punaisilla renkailla (Moisio et al. 2019a)

jen ulkonurkkaliitosten kokoonpanoja. Liitosten d ja e tarkastelupisteissä homeindeksin
arvo nousi korkeaksi jo nykyilmastossa johtuen sisäpuolisen pystykoolauspuun sijain-
nista eristeiden sisällä. Näissä tapauksissa nurkassa olevan koolauspuun lämpötila las-
ki huoneilmaa huomattavasti alemmaksi runkotolppien kylmäsiltavaikutuksen johdosta,
mutta vesihöyrypitoisuus oli kuitenkin sisäilman mukainen, jolloin suhteellinen kosteus
saattoi nousta hyvin korkeaksi. Alaohjauspuun kuivuminen rakentamisaikaisesta kosteu-
desta havaittiin hyvin hitaaksi, joten sen suojeleminen kastumiselta arvioitiin tärkeäksi.
Tutkimuksessa simuloidut ilmavuodot höyrynsulun läpi liitokseen nostivat huomattavas-
ti homeindeksin arvoja. Myös tässä tutkimuksessa todettiin rungon ulkopuolelle lisättä-
vän lämmöneristekerroksen parantavan rankarunkoisten rakenteiden ja liitosten lämpö-
ja kosteusteknistä toimivuutta.

Massiivipuurakenteen kosteustekninen toiminta on lähtökohtaisesti hyvä. Yksiaineisen
seinän kosteuskäyttäytyminen on ennakoitavaa ja hyvin ymmärrettyä. Massiivipuuraken-
teiden käyttö sellaisenaan ei kutenkaan yleensä tule kyseeseen heikon lämmöneristä-
vyytensä vuoksi. Lähtökohtaisesti massiivipuurakenteet tulisi aina lisäeristää ulkopuolel-
ta korkean vesihöyrynläpäisevyyden lämmöneristeellä. Sisäpuolinen lämmöneristäminen
heikentää merkittävästi puurakenteen kosteusteknistä toimivuutta eikä sitä tulisi käyttää
ilman tarkempia tutkimuksia. Ulkopuolinen lämmöneristäminen sen sijaan siirtää kan-
tavan puurakenteen lämpimämpiin olosuhteisiin, jolloin kosteustekninen toimivuus säi-
lyy hyvänä tai jopa paranee. (Vinha et al. 2013a) Lapin ammattikorkeakoulun tutkimus-
projektissa CLT-rakenteisen koetalon rakenteisiin asennettiin rakennusaikana kosteus ja
lämpötila-antureita. Koerakennukseen toteutettiin kaksi erilaista ulkopuolelta lisäeristet-
tyä seinärakennetyyppiä, yhtenäisellä tuulensuojamineraalivillalla eristetty ja ristikoolattu
puukuitueristetty. Vuoden 2014 mittaustulosten analyysin perusteella homeindeksi pysyi
lähes nollassa kaikissa mittauspisteissä. Myöskään kesäkondensaatiota ei esiintynyt. Ku-
vasta 3.31 näkee hyvin, kuinka puukuitueristeen hygroskooppisuus tasaa kosteuspiikkejä
rakenteessa verrattuna mineraalivillaeristeeseen. (Autioniemi et al. 2015; Pirttinen 2016)

Luvussa 3.2 tarkastellussa puukerrostalojen otoksessa yleisin seinärakenne oli ulkopuo-
lelta eristetty CLT-runko lautaverhouksella. Tutkimustiedon valossa ulkopuolelta eristet-
ty massiivirakenne on kosteusturvallinen nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa. Myös-
kään maltillisen lämmöneristyspaksuuden lisääminen ei näyttäisi aiheuttavan rakennus-
fysikaalisia riskejä. Yhdessä otoksen kohteessa oli puurankarunkoinen ulkoseinä. Tämä-
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Kuva 3.31. Eristetyypin vaikutus rakenteen vesihöyrypitoisuuteen ulkopuolelta eristetys-
sä CLT-koetalon seinärakenteessa 20.10.–10.11.2014. Punaisella viivalla on esitetty puu-
kuitueristeen vesihöyrypitoisuus ja vihreällä mineraalivillan vesihöyrypitoisuus. Musta vii-
va esittää ulkoilman vesihöyrypitoisuutta. (Autioniemi et al. 2015)

kin rakenne on kosteusturvallinen, kunhan tuulensuojakerroksen lämmönvastus on riittä-
vän suuri. Klaus Viljanen totesi vuoden 2019 rakennusfysiikkaseminaarin artikkelissaan,
että nykyisin käytössä olevat puurankarakenteiset seinät 250–350 mm mineraalivillaeris-
tyksellä ovat kosteusturvallisia, kun rungon ulkopuolella noin 50 mm avohuokoinen tuu-
lensuojaeriste. Mikäli haluttaisiin edelleen pienentää rakenteen lämmönjohtavuutta, tulee
tuulensuojan lämmönvastusta kasvattaa entisestään, etteivät rakenteen ulko-osat jäähdy
liiaksi. (Viljanen 2019) Etenkin puurakenteisilla seinillä korostuu työmaa-aikainen kosteu-
denhallinta sekä lopputilanteen ilman- ja sadevedenpitävyys, jotta ylimääräisiltä kosteus-
rasituksilta vältyttäisiin.

3.4.9 Yläpohjarakenteet

Tavallisia yläpohjatyyppejä on kaksi, tuulettuva yläpohja ja vähän tuulettuva yläpohja.
Tuulettuvassa yläpohjassa on eristekerroksen yläpuolella tuuletustila ja vesikattoraken-
teet. Vähän tuulettuvassa yläpohjassa vesikattorakenteet ovat välittömästi eristekerrok-
sen päällä. Kuvassa 3.32 on esitetty kaksi yleisintä yläpohjatyyppiä otoksen (luku 3.2)
betonirakenteisissa kerrostaloissa. Liikennöidyille katoille ja pihakansille tehdään myös
niin kutsuttuja käännettyjä kattorakenteita, jotka eivät tuuletu lainkaan.

Tyypillinen vähän tuulettuva yläpohja tarkastellussa betonikerrostalojen otoksessa oli niin
kutsuttu kevytsorakatto, ks. oikeanpuoleinen rakenne kuvassa 3.32. Kevytsorakatossa
kantavan rakenteen päälle asennetaan höyrynsulku. Leca-kevytsorakaton suunnitteluoh-
jeessa suositellaan käyttämään BH1-luokan höyrynsulkua. Kevytsorakatossa kevytsora
muodostaa eristävän kerroksen. Tyypillinen paksuus on noin 1 m. Tarvittaessa osa ke-
vytsorasta voidaan korvata myös solumuovi- tai mineraalivillaeristeellä, jolloin rakenteen
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Kuva 3.32. Tarkasteltujen betonirakenteisten asunkerrostalojen tyypillisimmät yläpohjara-
kenteet. Vasemmalla puurakenteilla korotettu tuulettuva yläpohja mineraalivillaeristeellä,
oikealla kevytsoralla eristetty vähän tuulettuva yläpohjarakenne.

kokonaispaksuus pienenee. Kevytsorakerroksen pinta muotoillaan kallistamaan kattokai-
voja kohden. Suositeltu kallistus on vähintään 1:60, myös jiireissä. Minimikallistus katolle
on 1:80. Minimikallistuksen tulee toteutua myös kattorakenteen jiireissä. Kattokaltevuu-
den ollessa 1:40 tai pienempi, veden virtausmatka kaivoon ei saa ylittää 15 m (RIL 107-
2012). Kevytsorakerroksen päällä valetaan ohut pintalaatta tai ladotaan betonilaatoista
tasainen alusta varsinaiselle vesieristeelle. Vedeneriste on katon käyttötarkoituksen mu-
kaisesti VE80 tai VE80R luokan kumibitumikermitys. (Leca Finland Oy 2020)

Kevytsorakaton tuuletus järjestetään räystäiltä ja tarvittaessa käytetään lisänä alipaine-
tuulettimia. Räystästuuletuksen periaateratkaisu on esitetty kuvassa 3.33. Laajoilla ka-
toilla ja tuuletusesteiden kohdalla voidaan käyttää myös salaojaputkia tuuletuksen järjes-
tämiseksi. Kevytsoran raekoko vaikuttaa tuuletukseen ja oikea raekoko tulee valita kevyt-
soran kerrospaksuuden mukaan kevytsoratoimittajan ohjeiden mukaisesti. (Leca Finland
Oy 2020) Kevytsorakaton tuuletus on niin vähäistä, että rakenteisiin päässyt vesi kuivuu
sieltä hitaasti. Tämä asettaa tiukat vaatimukset työmaa-aikaiselle kosteudenhallinnalle ja
sadevedensuojaukselle sekä vesikatteen vedenpitävyydelle. Myös höyrynsulun on oltava
tiivis, ettei kostea sisäilma tuo ylimääräistä kosteutta rakenteeseen. (Kosteudenhallinta.fi
2020)

Tavanomainen tuulettuva yläpohjarakenne betonirakenteisessa asuinkerrostalossa on mi-
neraalivillalla eristetty puukorotettu katto. Tyypillinen rakenneleikkaus on esitetty kuvassa
3.32. Kantavana alusrakenteena toimii yleensä yläpuolelta kumibitumikermillä tiivistet-
ty teräsbetoni- tai ontelolaatta. Höyrynsulun päälle asennetaan mineraalivillaeriste sekä
vesikattoa varten puurakenteiset kattotuolit. Kattotuolit voidaan toteuttaa tehdastekoisilla



60

Kuva 3.33. Kevytsorakattojen tuuletusperiaate räystäältä (Leca Finland Oy 2020).

naulalevyristikoilla tai työmaalla rakennettavilla puupukeilla ja kattoniskoilla. Kattonisko-
jen päälle asennetaan vesikatteesta ja työmenetelmistä riippuen ruodelaudoitus tai vane-
ri. Katon kaltevuuden ollessa suurempi kuin 1:10, voidaan käyttää myös epäjatkuvia kat-
teita, kuten metallikatteita tai tiilikatteita. Tällöin on kuitenkin aina käytettävä aluskatetta,
jolloin aluskate ja vesikate yhdessä muodostavat vedenpitävän rakenteen

Tuulettuvassa yläpohjassa voi toisinaan olla hyvin korkea suhteellinen kosteus. Kosteutta
voi tulla tuuletustilaan ilmavuotoina yläpohjan läpi tai tuuletusilman mukana ulkoa. Selkei-
nä öinä katon lämpötila voi laskea useita asteita ympäröivää ilmaa alhaisemmaksi ulos-
säteilyn johdosta. Katon jäähtyminen voi aiheuttaa kosteuden kondensoitumista kattora-
kenteisiin ja suhteellisen kosteuden nousua tuuletustilassa sen lämpötilan laskiessa. (RIL
255-1-2014) Kosteat olosuhteet aiheuttavat puurakenteisiin homehtumista. Ruotsalaisis-
sa tutkimuksissa on havaittu, että jopa 60–80 %:ssa omakotitalojen tuulettuvissa yläpoh-
jissa on homeen kasvua. Tutkijoiden mukaan toimivan ullakon lähtökohtia ovat ilmatiivis
yläpohja, rakennuskosteus kuivatetaan heti kun mahdollista ja sisäilma on riittävän hy-
vin tuuletettu, jottei sen kosteuslisä kasva liian suureksi. (Hagentoft ja Sasic Kalagasidis
2014)

Ulkoilman olosuhteet ovat usein homeenkasvulle otolliset. Kuvassa 3.34 on esitetty eri
vuosien ilmastodatalla laskettuja homeindeksin maksimiarvoja eri paikkakunnilla, sekä
lämpötilan muuttamisen vaikutus homeindeksiin. Tutkijat havaitsivat, että lämpötila oli erit-
täin keskeinen tekijä homeindeksin maksimiarvon kannalta. Jo 0,5 °C lämpötilan muutos
muutti homeindeksin maksimiarvoa kahdella yksiköllä asteikon ollessa 0...6. Tulokset oli-
vat merkittäviä etenkin vaipparakenteiden homehtumisherkkien osien kannalta. Mikäli ul-
koilman lämpötilaa saadaan nostettua noin 1 °C, paranee esimerkiksi tuulettuvan yläpoh-
jan olosuhteet niin merkittävästi, että homeenkasvulle otollisia olosuhteita ei juuri esiinny.
Toisaalta jo pieni lasku ulkoilman lämpötilasta voi aiheuttaa hyvinkin otolliset olosuhteet
homeen kasvulle. (Laukkarinen et al. 2014)
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Kuva 3.34. Lämpötilan muuttamisen vaikutus tarkastellun vuoden homeindeksin maksi-
miarvoon. Homeindeksi on laskettu HHL1 materiaalille. Ulkoilman vesihöyrypitoisuuden
arvo on pidetty muuttumattomana, vaikka lämpötilaa on nostettu tai laskettu. Eri väriset
viivat kuvaavat eri vuosia. Vaaka-akselilla on lämpötilan poikkeutus mitatuista arvoista ja
pystyakselilla homeindeksin arvo. (Laukkarinen et al. 2014)

Homeenkasvua yläpohjassa on pidetty aiemmin jossain määrin hyväksyttävänä, sillä ra-
kennuksen yläosissa vallitseva ylipaine aiheuttaa ilman kulkeutumisen vuotokohdista ylä-
pohjaan eikä toisinpäin. Näin homeitiöt ja muut epäpuhtaudet eivät pääse yläpohjasta
huoneilmaan. (Vinha et al. 2008) Uuden RIL 250-2020 -kirjan mukaan homeenkasvu on
hyväksyttävissä vain ilman virtausaukkoja ulkoilmaan. Tuulettuvan yläpohjan olosuhtei-
ta on kuitenkin mahdollista parantaa oikeanlaisella tuuletuksella ja vesikatteen alle lisät-
tävällä lämmöneristeellä. Yläpohjan tuuletuksen suunnittelussa joutuu tasapainoilemaan
vastakkaisten vaikutusten kanssa. Yläpohjaa kannattaa tuulettaa kuivalla ulkoilmalla. Kui-
tenkin välillä ulkoilman olosuhteet muuttuvat homeenkasvulle suotuisiksi, jolloin tuuletus
ei ole kannattavaa. Tuuletus myös yleensä kuljettaa yläpohjasta lämpöä pois, jolloin läm-
pöhäviöt kasvavat. Tuuletuksen on oltava riittävää, jotta se kuljettaa ylimääräisen raken-
tamiskosteuden ja ilmavuotojen mukana tulleen kosteuden pois, mutta se ei saa kuiten-
kaan olla niin suuri, että se kuljettaa ulkoilmasta liikaa kosteutta yläpohjaan kosteana
ajanjaksona. (Vinha et al. 2013a)
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Ruotsalaisen Chalmersin teknillisen yliopiston tutkijat analysoivat tutkimuksessaan kyl-
mien tuuletettujen yläpohjien kosteusriskejä ja kustannuksia. Tavanomaisissa räystääl-
tä tuuletetuissa ullakoissa tapahtuu homeen kasvua. Vesikaton alla oleva eriste yhdes-
sä tiiviin yläpohjan kanssa mahdollistaa kosteusturvallisen räystäiltä tuulettuvan kylmän
yläpohjan. Hallitusti koneellisesti tuuletettu ullakko havaittiin kaikkein kosteusturvallisim-
maksi vaihtoehdoksi. Tuuletusta ohjataan automaattisesti sen mukaan millaiset olosuh-
teet vallitsevat ulkoilmassa ja yläpohjan tuuletustilassa. Hallitusti tuuletettu yläpohja kes-
tää myös ilmavuodot yläpohjaan. Kun koko elinkaaren kustannukset, myös kustannuksen
mahdollisista vauriokorjauksista, sisällytetään laskuihin, on hallitusti koneellisesti tuule-
tettu kylmä ullakko edullisin ratkaisu. Koneellinen ratkaisu edellyttää jonkin ratkaisun val-
vomaan tuuletuksen toimivuutta esim. laiterikon varalta. (Hagentoft ja Sasic Kalagasidis
2014)

Boråsin yliopiston tutkimuksessa seurattiin kosteusolosuhteita Boråsissa sijaitsevan ra-
kennuksen puurakenteisessa tuulettuvassa yläpohjassa. Vesikatteen alle oli asennettu
20 mm kivivilla eristelevy. Yläpohjan höyrynsulun päällä oli 400 mm puhalluskivivillaa.
Yläpohjasta saadun mittausdatan perusteella homeenkasvulle otolliset olosuhteet (M >
1) toteutuivat vain yhden kerran koko 659 vuorokauden mittausjakson aikana. Samana
ajanjaksona ulkoilman olosuhteet olivat otollisia homeenkasvulle 358 kertaa. Aiemmassa
tutkimuksessa (Kurkinen ja Hagentoft 2011) samalla ullakolla heti rakentamisen jälkeen
homeen kasvulle otolliset olosuhteet toteutuivat 75 kertaa länteen kaltevalla katolla ja 45
kertaa itään kaltevalla katolla mittausjakson ollessa 234 vuorokautta. Ulkoilmassa tänä
aikana homeen kasvuolosuhteet saavutettiin 95 kertaa. Kurkisen mukaan korkeammat
vesihöyrypitoisuudet voisivat selittyä rakentamisaikaisen kosteuden kuivumiseen raken-
teista. (Kurkinen 2014)

Kanadalainen tutkimusryhmä tutki tuuletetun yläpohjan kosteusteknistä toimivuutta ra-
kennuksissa eteläisessä Brittiläisessä Kolumbiassa, Kanadassa. Tutkittavassa yläpohjas-
sa oli höyrynsulun päällä 300 mm lasipuhallusvillaa. Vesikatteena toimi huopakatto, jonka
alusrakenteena oli havuvaneri. Höyrynsulku oli toteutettu erityisen huolellisesti asuintilo-
jen ja yläpojan välillä ja tiiveys todennettu mittauksilla. Mittauksissa havaittiin yläpohjan
tuuletustilan ilman vesihöyrypitoisuuden olevan hyvin pitkälti sama kuin ulkoilman vesi-
höyrypitoisuus. Vaikka sisäilman kosteutta ei juurikaan päässyt yläpohjaan, havaittiin ylä-
pohjan tuuletustilassa siitä huolimatta korkeita vesihöyrypitoisuuksia ja katon alusvanerin
tummumista lähellä räystäitä. Tutkijoiden mukaan tiivis höyrynsulku ja hyvä tuuletus ei-
vät riitä pitämään kosteusolosuhteita riittävän alhaisina, etteivät puurakenteet homehtuisi.
Tutkijat esittivät kysymyksen ”onko pintahome yläpohjarakenteissa ongelma?”. Tehtyjen
merkkikaasutestien mukaan ullakolta ei kulkeudu ilmaa asuintiloihin eikä mikrobien ai-
neenvaihduntatuotteet näin pääse huoneilmaan. Mikäli höyrynsulussa on epäjatkuvuus-
kohtia ilmavirta käy sisätiloista ullakolle. Tutkijat tarjosivat useita vaihtoehtoja, kuinka ho-
meen kasvua voisi estää ullakolla: Puun suojaaminen pinnoitteella tai kyllästeellä, siirtää
koko eristekerros kattorakenteiden ulkopuolelle/väliin tai asettamalla vesikaton alle läm-
möneristekerros, joka pienentää katon ulossäteilyn aiheuttamaan viilentymistä ullakolla.
Suurin vaikutus kosteuteen ullakolla on kirkkaina öinä tapahtuva katon negatiivinen ulos-
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säteily, joka jäähdyttää ullakkoa. Myös puun suuri ominaislämpökapasiteetti pitää puun
kylmänä aamulla, kun ulkoilma alkaa lämpenemään aiheuttaen mahdollisesti kosteuden
tiivistymistä puun pinnalla. (Roppel et al. 2013)

Kirjallisuuskatsauksen perusteella vähän tuulettuvissa tai tuulettumattomissa yläpohjissa
rakennusfysikaaliset riskit liittyvät lähinnä virheellisiin suunnitelmiin ja/tai virheisiin työ-
maalla. Kevytsorakatossa suurimmat riskit liittyvät tuuletuksen toimivuuteen ja työaikai-
seen kosteudenhallintaan. Mahdollisella eristyspaksuuden lisäämisellä ei näyttäisi olevan
vaikutusta rakennusfysikaalisiin riskeihin.

Tuulettuvissa puukorotetuissa yläpohjissa on suuri riski homeen kasvulle. Pienellä ho-
meenkasvulla ei kuitenkaan ole vaikutusta rakenteen lujuuteen. Homeitiöt eivät pääse si-
säilmaan, jos rakennuksen sisällä yläosissa vaikuttaa ylipaine suhteessa yläpohjaan. Täl-
löin mahdollisista vuotokohdista ilma virtaa sisältä yläpohjaan. Paine-erot voivat kuiten-
kin ajoittain muuttua mm. tuulen vaikutuksesta tai suodattimien likaantuessa, jolloin ylä-
pohjan kohdallakin voi sisällä vallita alipaine. Rakenteen kosteusteknistä toimivuutta on
mahdollista parantaa hallitulla koneellisella tuuletuksella tai vesikatteen alapuolisella läm-
möneristeellä. Näillä toimenpiteillä on mahdollista estää homeen kasvu yläpohjan puura-
kenteissa. RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjan mukaan
vähintään 0,5 m2K/W lämmönvastuksen tuulensuojalevyllä voidaan parantaa puuraken-
teisen tuulettuvan yläpohjan toimintaa. (RIL 250-2020) Mikäli tuulettuvan yläpohjan läm-
möneristävyyttä parannetaan, aiheuttaa se tuuletustilan viilenemistä ja suhteellisen kos-
teuden nousemista, jolloin myös homeenkasvulle otollisten olosuhteiden esiintyvyys kas-
vaa. Tällöin yläpohjan ilmatiiviys korostuu ja vesikatteen alapuolinen eriste on entistäkin
suositeltavampi.

3.4.10 Alapohjarakenteet

Asuinkerrostalojen suosituin alapohjaratkaisu tutkitun otoksen perusteella on maanvas-
tainen betonilaatta-alapohja. Toinen otoksessa esiintynyt alapohjatyyppi oli eristetyistä
ontelolaatoista rakennettu ryömintätilallinen alapohja. Puukerrostalo-otoksessa oli myös
puurakenteisia tuulettuvia alapohjia. Alapohjan tehtävänä on eristää sisätilat viileästä
maasta, sen kosteudesta ja mahdollisista terveyshaittaa aiheuttavista aineista.

Kaikissa alapohjarakenteissa on tärkeää estää ylimääräisen kosteuden pääsy rakentei-
siin. Hulevedet on ohjattava poispäin rakennuksesta riittävillä kallistuksilla ja sadevesien
keräysjärjestelmillä. Rakennuspohjan kuivatus täytyy suunnitella niin että veden kapil-
laarinen nousu katkaistaan ennen perustuksia ja muita alapohjarakenteita. Kapillaarinen
vedennousu maassa katkaistaan riittävän karkealla salaojitusmurskeella. Salaojitusker-
ros rakennetaan salaojiin päin kallistetun perusmaan tai täyttömaan päälle niin, että sen
paksuus on aina vähintään 200 mm. Perusmaan sekoittuminen salaojasoraan estetään
suodatinkankaalla. Salaojituskerroksen tulee olla yhteydessä rakennusta ympäröiviin sa-
laojiin. (RIL 107-2012)
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Maanvastainen betonirakenteinen alapohja on todettu toimivaksi suomalaisessa ilmas-
tossa. Toimivuuden edellytyksiä ovat yhtenäinen lämmöneristys koko alapohjan alueel-
la ja betonilaatan tiiveys. Laatan ja liittymien tiivistys estää terveydelle haitallisten ainei-
den, kuten radonin, maaperän mikrobien ja muiden epäpuhtauksien pääsyn huoneilmaan
(RIL 107-2012). Maanvastaiseen alapohjaan ei tule kuitenkaan asentaa erillistä höyryn-
sulkukerrosta, sillä eri aikoina kosteuden kulkusuunta muuttuu. Rakennusaikainen kos-
teus poistuu lämpimästä betonilaatasta molempiin suuntiin. Normaaleissa käyttöolosuh-
teissa maapohjan huokosilman korkeampi vesihöyrypitoisuus pyrkii diffuusiolla alhaisem-
man vesihöyrypitoisuuden huoneilmaan. Mahdollisessa vesivuototilanteessa ylimääräi-
sen kosteuden tulisi päästä poistumaan molempiin suuntiin. (Leivo ja Rantala 2002)

Maanvastaisen betonilattian alla on jatkuvasti korkeat kosteusolosuhteet, noin 100 % RH.
Vesihöyrypitoisuus on suurempi kuin huoneilman vesihöyrypitoisuus, joten pitoisuuse-
ro pyrkii tasoittumaan diffuusiolla huoneilmaan päin. Maanvastaisen laatan alapuolisel-
la lämpöeristämisellä saadaan aikaa maapohjan viileneminen. Viileneminen pienentää
myös maan huokosilman vesihöyrypitoisuutta, jolloin vesihöyryn diffuusion potentiaa-
li pienenee. Myös eristämiseen käytettyjen solumuovieristeiden pieni vesihöyrynläpäi-
sevyys hidastaa vesihöyryn diffuusiota alapohjarakenteen läpi. (Leivo ja Rantala 2002)
Maanvastaisten lattioiden pinnoittamisessa tulee käyttää riittävän pienen vesihöyrynvas-
tuksen tuotteita suhteessa alapuolisiin rakenteisiin, etteivät lattiapäällyste tai sen kiinni-
tysmateriaali vaurioituisi (RIL 255-1-2014).

Ulkotilaan tuuletetussa ryömintätilassa voi vallita ajoittain pitkäänkin homeenkasvulle otol-
liset olosuhteet. Jos maapohjaa ja muita massiivisia rakenteita ei ole lämmöneristetty,
talven aikana jäähtynyt suuren lämpökapasiteetin maapohja viilentää pitkään ryömintäti-
lan ilmaa. Samaan aikaan ulkolämpötila on noussut ja ilman vesihöyrypitoisuus kasvanut.
Kun ulkoilma tulee ryömintätilaan, se jäähtyy ja sen suhteellinen kosteus nousee vesihöy-
rypitoisuuden säilyessä. Ryömintätilan olosuhteita kesällä ja talvella on havainnollistettu
kuvassa 3.35. Tehokkain tapa parantaa ryömintätilan olosuhteita on maapohjan lämmö-
neristäminen, jolloin ryömintätilan lämpötila reagoi nopeammin muuttuviin ulkoilman olo-
suhteisiin. Maapohjan lämmöneristäminen pienentää myös maapohjasta diffuusiolla siir-
tyvän kosteuden määrää. (RIL 255-1-2014) Maapohjan päälle ei kuitenkaan tule laittaa
höyrynsulkukalvoa, sillä sen alle syntyy hyvin otolliset olosuhteet mikrobikasvulle ja nii-
den aineenvaihduntatuotteet voivat levitä höyrynsulun läpi ryömintätilaan (RIL 250-2020).
Sopiva eristyksen määrä on esimerkiksi 50–100 mm solumuovieristettä tai 300 mm ke-
vytsoraa. Kevytsora toimii eristeen lisäksi kapillaarikatkona ja hygroskooppisena materi-
aalina tasaa ryömintätilan kosteusolosuhteita.

Ryömintätilan tuuletus järjestetään yleensä ulkoilmasta tuuletusaukkojen ja/tai tuuletti-
mien avulla. Tuuletusaukkojen ohjeellinen ala on tavallisesti noin 1 ‰ja tuulisella paikalla
noin 0,5 ‰ryömintätilan pinta-alasta. Ryömintätilan tuuletus perustuu pitkälti tuulenpai-
neeseen, joten hyvin tuulelta suojatussa paikassa koneellinen tuuletus voi olla tarpeen.
Sopiva ilmanvaihto ryömintätilassa on 0,5–1 vaihtoa tunnissa. Ryömintätilan korkeudeksi
suositellaan vähintään 0,8 m ja alueilla, jossa on putkia tai muuta talotekniikkaa, suositel-
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Kuva 3.35. Esimerkkitilanteet ryömintätilaisen alapohjan olosuhteista kesällä ja talvella
(RIL 255-1-2014).

laan ryömintätilan korkeudeksi 1,2 m. (RIL 107-2012) Ryömintätilassa vallitsee yleensä
ylipaine suhteessa sisäilmaan. Tästä syystä alapohjan ilmatiiviyden toteuttamisessa on
oltava erityisen huolellinen, jottei radon ja maaperän mikrobit pääse sisäilmaan. Tyypil-
lisesti puurakenteisessa alapohjassa ilmatiiviyden aikaansaaminen on työläämpää kuin
betonirakenteisessa. (RIL 107-2012; RIL 250-2020)

Betonirakenteisen alapohjan tapauksessa voidaan hyväksyä ajoittainen korkea suhteelli-
nen kosteus ryömintätilassa, kunhan siellä ei ole mitään eloperäistä materiaalia. Tällöin-
kin alapohjarakenteen on oltava tiivis, ettei ryömintätilan ilman epäpuhtaudet pääse si-
säilmaan. FRAME-tutkimusprojektin simuloinneissa ontelolaattarakenteisen, alapuolelta
solumuovilla lämmöneristetyn alapohjarakenteen homeindeksin arvot pysyivät alle yhden
myös 2100-ilmastossa. Laskennassa käytettiin 1/h ilmanvaihtuvuutta ja alapohjan U-arvo
oli 0,14 W/(m2 K). Simulointien mukaan maanpinnassa käytetty ei-kapillaarinen murske
pienentää maapohjan kosteustuottoa ryömintätilaan. (Vinha et al. 2013a)

Puurakenteiset ryömintätilalliset alapohjat ovat betonirakenteisia herkempiä kosteille olo-
suhteille. Puurakenne homehtuu herkästi, jolloin homeitiöt ja homehtumisen aineenvaih-
duntatuotteet voivat päästä huoneilmaan.

Airaksinen (2008) tutki ryömintätilaisten alapohjien lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa
simulointimallien avulla. Tutkittavana oli 0,4 W/(m2 K) ja 0,2 W/(m2 K) U-arvon puu- ja be-
tonirakenteisia alapohjarakenteita. Tulosten mukaan suhteellisen lämpimäksi jäävä ryö-
mintätila alapohjan 0,4 W/(m2 K) U-arvolla oli helppo saada toimimaan kunhan maakos-
teuden nousu oli estetty ja ilmanvaihtuvuus alapohjassa oli vähintään 0,5 1/h. Paremmin
eristetty alapohja (0,2 W/(m2 K)), ja siten myös viileämpi ryömintätila, vaatii toimiakseen
ryömintätilan maanpinnalle lämmöneristystä ja kosteuskatkoa. Käytettäessä kohtalaista
lämmöneristystä maanpinnassa, kuten 15 cm kevytsoraa, vaaditaan korkeampi ilman-
vaihtuvuus, noin 2 1/h jotta ryömintätila lämpenee keväällä. Korkean kosteuskapasiteetin
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materiaali ryömintätilan maanpinnassa voi tasapainottaa vesihöyrypitoisuutta ryömintäti-
lassa estäen kriittisen korkeat vesihöyrypitoisuudet. Airaksisen mukaan turvallisin alhai-
sen U-arvon alapohjan ratkaisu oli maanpinnassa paksu kerros korkean kosteuskapasi-
teetin materiaalia ja hyvä maapohjan lämmöneristys yhdessä alhaisen 0,5 1/h ilmanvaih-
tuvuuden kanssa. (Airaksinen 2008)

Tavallisesti ryömintätilat ovat tuuletettu ulkoilmaan, joka voi, etenkin alkukesästä, johtaa
hyvin suuriin vesihöyrypitoisuuksiin ryömintätilassa sen ollessa talven jäljiltä vielä viileä.
Airaksinen et al. (Airaksinen et al. 2020) tutkivat mahdollisuutta toteuttaa ryömintätilainen
erittäin energiatehokas alapohja kosteusturvallisesti. Alapohjan toimivuus on varmistet-
tu simulaatioilla ja neljän omakotitalon kenttätesteillä. Ratkaisussa maapohja oli tehok-
kaasti lämpöeristetty (300 mm EPS) ja lisäksi kosteuden nouseminen maapohjasta oli
estetty höyrynsulkumuovilla. Myös perusmuuri oli tehokkaasti lämpöeristetty. Puuraken-
teisessa alapojassa oli 250 mm eristettä ja konseptin ideana on, että maapohja on aina
paremmin eristetty kuin varsinainen lattiarakenne. Alapohjaan luodaan alipaineohjatul-
la tuulettimella 2–3 Pa alipaine verrattuna yläpuolisiin asuintiloihin. Alipaineen ansiosta
ilmavirta lattiarakenteen läpi on ryömintätilaan päin ja mahdolliset epäpuhtaudet eivät
pääse huoneilmaan. Vuoden kestäneessä seurannassa neljässä omakotitalossa Ruot-
sissa suhteellinen kosteus pysyi koko ajan alle 80 % RH ja lähes koko ajan myös alle 75
% RH. (Airaksinen et al. 2020) Vastaavan tyyppisiä ratkaisuja on esitelty jo aiemmissakin
tutkimuksissa (Kristo 2017; Laukkarinen et al. 2013).

FRAME-tutkimusprojektin osana tutkittiin simulointimalleilla ryömintätilaisen alapohjan toi-
mintaa. Tulosten mukaan ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan jatkossa entistä rankem-
mat olot ryömintätilassa. Jotta puurakenteiset alapohjat toimisivat nykyisissä ja tulevis-
sa olosuhteissa, on muutettava ryömintätilan olosuhteita vähemmän rasittaviksi ja lisäksi
huolehdittava runko riittävän lämpimiin olosuhteisiin. Ryömintätilan olosuhteita saadaan
parannettua lämmöneristämällä maanpinta, jolloin ryömintätilan lämpökapasiteetti pie-
nenee ja tila lämpenee keväällä nopeammin. Kosteuden diffuusiota maapohjasta saa-
tiin pienennettyä kapillaarikatkokerroksella, jolloin pintamaa ryömintätilassa ei ole niin
kosteaa. Tutkimusten mukaan olosuhdeparannusten lisäksi rungon ulkopuolelle on lai-
tettava korkean lämmönvastuksen tuulensuojalevy, jotta runko pysyy riittävän lämpimä-
nä eikä homeen kasvua esiinny. Kuvassa 3.36 näkyy tuulensuojan lämmönvastuksen
vaikutus rakenteen kosteustekniseen toimivuuteen. Puukuitutuulensuojalevyn havaittiin
hygroskooppisuutensa ansiosta tasaavan hieman kosteusvaihteluita levyn pinnalla. (Vin-
ha et al. 2013a)

Uudessa RIL 205-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjassa an-
netaan viimeisimpään tutkimustietoon perustuvat ohjeet puurakenteisen ryömintätilaisen
alapohjan suunnitteluun. Rungon alapuolella tulee käyttää kosteutta kestävää ja hyvin ve-
sihöyryä läpäisevää tuulensuojalevyä, jonka lämmönvastus on vähintään 0,5 m2K/W. Täl-
laisia tuulensuojalevyjä ovat esimerkiksi 25 mm puukuitutuulensuojalevy tai 20 mm mine-
raalivillatuulensuojalevy. Tuulensuojalevyn homehtumisherkkyysluokan tulee olla HHL2
tai kestävämpi. Ryömintätilan maanpinta lämmöneristetään 50–100 mm solumuovieris-
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Kuva 3.36. Tuulensuojan lämmönvastuksen vaikutus homeindeksin arvoon lattian kan-
natinpalkin alareunassa. Lattiarakenteen U-arvo oli 0,14 W/(m2 K) ja eristeenä mineraali-
villa. Ryömintätilan ilmanvaihtuvuus oli 1/h ja maanpinta oli lämmöneristetty 50 mm solu-
muovieristeellä. Simuloiniti-ilmasto oli rakennusfysiikan testivuosi Jokioinen 2050. (Vinha
et al. 2013a)

teellä tai 200 mm kevytsoralla. Solumuovilämmöneristeen alle tulee laittaa vähintään 200
mm kerros kapillaarikatkosoraa ja päälle sen verran mursketta, että sen paino kumoaa
eristelevyn nosteen mahdollisessa tulvatilanteessa. Ryömintätilan olosuhteita voi paran-
taa myös ilmankuivaimella tai lämmittimellä. (RIL 250-2020) Tällöinkin maanpinta täy-
tyy lämmöneristää, jotta kosteusvirta maasta ei olisi liian suuri. Pahimmillaan lämmitti-
men käyttö ilman maapohjan eristämistä voi aiheuttaa sen, että ryömintätilan lämpötila
nousee, mutta suhteellinen kosteus pysyy korkealla maasta nousevan kosteuden ansios-
ta. Tällöin ryömintätilassa on entistä otollisemmat olosuhteet homeen kasvulle. (Vinha
et al. 2013a)

Kirjallisuusselvityksen perusteella maanvastaisen betonialapohjan kosteustekninen toi-
minta on hyvä. Laatan alla on kosteat olosuhteet ja mikrobikasvua voi tapahtua, joten
alapohjan tiiveyteen on kiinnitettävä huomiota. Ilmastonmuutos ei kirjallisuuden perus-
teella vaikuta rakenteen toimintaan. Maanvastaisissa betonilaatoissa lämmöneristepak-
suuden lisääminen voi aiheuttaa painumisen lisääntymistä. Kosteusteknisestä näkökul-
masta eristävyyden kasvaminen olisi positiivista maasta laattaan tapahtuvan diffuusion
pienentyessä, mutta toisaalta jo nykyinenkin taso on riittävä (Vinha et al. 2008). Paksum-
pi eristekerros laatan alla pitää betonilaattaa lämpimämmissä olosuhteissa, jolloin myös
laatan kosteus on alhaisempi. Tällöin muovimattojen ja muiden liimattavien pinnoitteiden
käyttö on turvallisempaa. Myös betonilaatan pintaan levitettävä matala-alkalinen tasoite
parantaa mattoliimojen toimintaolosuhteita (Leivo et al. 2019). Aiempaa kuivempien be-
tonilaattojen radonläpäisevyyden on havaittu kasvavan, joka voi tulla ongelmaksi etenkin
korkean radonpitoisuuden alueilla (Kettunen 2019).



68

Ryömintätilaisissa alapohjissa on havaittu olevan ajoittain haastavat kosteusolosuhteet jo
nykyisessä ilmastossa ja tulevaisuuden ilmasto tulee aiheuttamaan entistä rajummat olo-
suhteet. Ryömintätilan olosuhteita on kuitenkin mahdollista parantaa maanpinnan läm-
möneristämisellä tai koneellisilla ilmanvaihtoratkaisuilla. Betonirakenteinen alapohja sie-
tää hyvin rajutkin olosuhteet ryömintätilassa. Alapuolinen eristäminen pitää betoniraken-
teet lämpimänä ja mahdollistaa niiden kuivumisen. Puurakenteisen alapohjan kosteus-
tekniselle toimivuudelle on välttämätöntä pitää homehtumisherkät puurakenteet riittävän
lämpimässä. CLT-rakenteisessa alapohjassa eristeet tulee sijoittaa suurimmaksi osaksi
kantavan rakenteen alapuolelle ja rankarunkoisissa rakenteissa rungon alapuoliselta tuu-
lensuorakerrokselta vaaditaan riittävä lämmönvastus.

3.4.11 Tiilimuurattu julkisivu

Tiilimuuraus on yleisin julkisivumateriaali suomalaisissa asuinkerrostaloissa. 2000-luvulla
tiilijulkisivun osuus kaikista asuinkerrostalojen julkisivuista on ollut 40–60 %. (Annila 2019)
Myös tutkitun otoksen betonirunkoisissa asuinkerrostaloissa tiilimuuraus oli yleisin julkisi-
vumateriaali.

Tiili on huokoinen materiaali ja imee itseensä vettä viistosateesta, kunnes se on kapillaari-
sesti täyttynyt. Tämän jälkeen satava vesi valuu tiilipintaa pitkin alas. (Hens 2010) Tiiliver-
houkseen imeytynyt vesi kuivuu sekä ulospäin että tuuletusväliin tiiliverhouksen takana.
Aurinkoisella säällä kuivuminen nopeutuu tiilen lämmetessä ja vesihöyrynpitoisuuseron
kasvaessa. Tiilimuurauksen takana olevan tuuletusvälin ilmanvaihtuvuus on tyypillisesti
pieni ja se ei kykene kuljettamaan suuria hetkittäisiä määriä kosteutta pois rakenteesta.
Kosteuserot rakenteessa pyrkivät tasoittumaan, jolloin kosteutta siirtyy diffuusiolla myös
rakenteen sisäosiin. Kosteus taustarakenteessa saattaa kondensoitua ja/tai aiheuttaa ho-
mehtumista. (Vinha et al. 2013a) Esimerkkitilanne tiiliverhoillun betonirunkoisen seinän
kosteusjakaumasta sateen jälkeen on esitetty kuvassa 3.37.

Betonirakenteinen runko kestää kohtuullisen hyvin märän tiiliverhouksen aiheuttaman
kosteusrasituksen. Kosteutta voi kondensoitua, mutta sen aiheuttama kosteusrasitus sei-
närakenteelle on hetkellinen, sillä mineraalivilla sallii rakenteen kuivumisen tehokkaas-
ti (Vinha et al. 2013a). Betonirakenteisessakin seinässä on tyypillisesti homehtumiselle
herkät puurakenteiset ikkunat ja apukarmipuut. RIL 250 -julkaisun suositusten mukaan
tällaiset apukarmipuut tulisi suojata eristävällä tuulensuojalevyllä, jonka lämmönvastus
on vähintään 2 m2K/W. Mikäli apukarmipuut vaihdetaan teräksisiin karmikenkiin ja ikku-
nan karmipuiden taustapuolet käsitellään suoja-aineella, mikä nostaa ne homehtumis-
herkkyysluokkaan HHL3, voidaan käyttää 1 m2K/W lämmönvastuksen tuulensuojalevyä.
Myös kermitys apukarmipuun ulkopuolella kuvan 3.38 mukaisesti parantaa sen kosteus-
teknistä toimivuutta. Julkaisun mukaan yli 10 m korkeiden tiiliverhoiltujen betonirunkoisten
seinien kosteustekninen toiminta tulisi kuitenkin tarkistaa lisäksi laskennallisilla simulaa-
tioilla. (RIL 250-2020)
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Kuva 3.37. Esimerkkitilanne tiilijulkisivun kosteusjakaumasta sateen jälkeen auringon sä-
teilyn lämmittäessä seinää. Vesihöyryn kondensoitumista voi tapahtua taustarakenteen
pinnassa. Katkoviivalla kuvattu kosteusjakauma ennen vesisadetta. Esimerkkiin on valit-
tu sisäilman olosuhteiksi RIL 107-2012 mukainen mitoituslämpötila, joka vastataa koneel-
lisesti jäähdytettyä sisätilaa ja on samalla kesäkondenssin kannalta mitoittava tilanne.

FRAME-tutkimusprojektin simuloinneissa havaittiin, että viistosateen aiheuttama kosteus-
rasitus tiiliverhoilluissa puurunkoisissa seinissä on hyvin suuri ja aiheuttaa riskin homeen-
kasvulle. Alle 10 m korkeilla puurunkoisilla seinillä rakenne on mahdollista saada kos-
teusteknisesti toimivaksi lisäämällä tuulensuojan lämmönvastusta tai vaihtamalla runko-
materiaali homehtumista kestävämpään materiaaliin. Kuvan 3.39 perusteella tavallisesta
mitallistetusta puutavarasta (HHL1) tehdyn 0,17 U-arvon seinän tuulensuojalta vaaditaan
noin 2,5 m2K/W lämmönvastus 2100-ilmastossa. Mikäli käytetään homehtumisherkkyys-
luokan HHL2 puutavaraa, olisi 1,5 m2K/W lämmönvastus tuulensuojalle riittävä. Mikäli
seinässä on muu kuin koko eristekerroksen läpi menevä tavallinen rankarunko, vaaditta-
va lämmönvastus tuulensuojalle olisi jo yli 2,5 m2K/W myös HHL2-luokan puutavaralla.
Lisäksi kuvasta 3.40 havaitaan että tavallisen höyrynsulkumuovin käyttäminen aiheuttaa
riskin homeenkasvulle runkotolpan sisäpinnassa 2100-ilmastossa yli 0,14 W/(m2 K) U-
arvon seinillä. Tämä johtuu märän tiiliverhoilun aiheuttamasta kosteusrasituksesta ja ke-
säkondensaatiosta. Ongelma on ratkaistavissa korvaamalla höyrynsulkumuovi niin sano-
tulla hygrokalvolla, jonka vesihöyrynvastus pienenee suhteellisen kosteuden kasvaessa.
(Vinha et al. 2013a) Tarkasteluissa käytetty sisälämpötila oli huomattavan alhainen, RIL
107-2012 2012 mukainen 21 °C, joten todellisissa rakennuksissa kesäkondenssiriski ei
välttämättä ole ihan niin suuri kuin mitä laskelmat näyttävät.
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Kuva 3.38. Tiiliverhoillun betonirunkoisen seinän ja ikkunan liitos. Kuvassa harmaalla
pohjalla esitetty alue, jossa homeen kasvu ei ole sallittua. (RIL 250-2020)

Kuva 3.39. Tiiliverhoillun rankarunkoisen seinän tuulensuojalta vaadittava lämmönvastus
eri rakenteen U-arvoilla
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Kuva 3.40. Homeindeksin arvo alle 10 m korkean tiiliverhoillun rankarunkoisen seinän
runkotolpan sisäpinnassa eri U-arvoilla. Rakenteessa oli 75 mm mineraalivillatuulensuoja
ja sisäpinnassa höyrynsulkumuovi. (Vinha et al. 2013a)

Viistosateen aiheuttaman rasituksen vuoksi puurankarunkoinen seinärakenne tiilijulkisi-
vulla vaatii erityistoimenpiteitä yli 10 m korkeiden puurunkoisten rakennusten kanssa.
Korkeuden kasvaessa viistosateen seinään osuva määrä kasvaa, mutta nykyisin käy-
tössä olevissa tuuletusratkaisuissa kosteudenvälityskyky ei juurikaan kasva. Jotta raken-
ne olisi mahdollista saada kosteusteknisesti toimivaksi, on kosteuskuormitusta pienen-
nettävä. Tämä saadaan aikaan tekemällä tiiliverhouksen ja puurungon väliin molemmin
puolin tuulettuva höyrynsulkukerros. Niin sanottu sadetakkirakenne toimii myös työmaa-
aikaisena sadesuojana puurungolle. Rakenteellisesti suojatuissa tiiliverhoilluissa puura-
kenteissa vaadittu tuulensuojan lämmönvastus on vastaava kuin puuverhoilluissa ranka-
rakenteissa. (Vinha et al. 2013a)

RIL 250-2020 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen -kirjassa ohjeistetaan ma-
taliin, alle 10 m korkeisiin tiiliverhoiltuihin puurankarunkoisiin tuulensuojalevyä, jonka läm-
mönvastus on vähintään 3 m2K/W. Tällainen saadaan aikaan esimerkiksi 100 mm mine-
raalivillatuulensuojalevyllä. Lisäksi höyrynsulkukalvona tulisi käyttää hygrokalvoa, jolloin
höyrynsulun ulkopintaan ei synny niin herkästi homeenkasvulle otollisia olosuhteita. Tiili-
verhouksen aiheuttaman kosteusrasituksen voi estää myös käyttämällä umpisoluisia eris-
teitä, jolloin myöskään erillistä höyrynsulkukalvoa ei tarvita. Yli 10 m korkeissa tiiliverhoil-
luissa puurankaseinissä vaaditaan erillinen sadetakkirakenne. (RIL 250-2020)

Kirjallisuusselvityksen perusteella tiiliverhoillun seinän kosteustekniseen toimivuuteen on
syytä kiinnittää erityistä huomiota. Viistosade aiheuttaa suuret kosteuskuormitukset ra-
kenteen sisälle. Betonirunkoisissa rakenteissa tulee kiinnittää huomiota erityisesti puura-
kenteisten ikkunoiden apukarmipuiden suojaamiseen kosteudelta. Puurunkoisissa seinis-
sä on puurakenteet saatava riittävän lämpimiin ja kuiviin olosuhteisiin, jotta homehtumista
ei tapahtuisi. Yli 10 m korkeissa puurankarunkoisissa tiiliverhoilluissa rakenteissa nykyiset
ratkaisut eivät olleet riittäviä kosteusteknisen toimivuuden saavuttamiseksi, vaan niiden
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Kuva 3.41. Esimerkki sisä- ja ulkoilman välisen lämpötilaeron aiheuttamista paine-eroista
rakennuksen vaipan yli talvella (RIL 107-2012).

toteutustapaa tulisi muuttaa esimerkiksi käyttämällä sadetakkiratkaisua tiiliverhouksen ja
rungon välissä.

Tutkimusten mukaan lämmöneristepaksuuden lisääminen voi aiheuttaa kosteusteknisen
toimivuuden heikkenemistä tiiliverhoillun puurunkoisen seinärakenteen ulko-osissa, mut-
ta ongelma on korjattavissa paksummalla eristävällä tuulensuojalevyllä. Sen sijaan kesä-
kondensaatiota tarkasteltaessa eristepaksuuden lisäämisellä vaikuttaisi olevan positiivi-
sia vaikutuksia. Massiivipuurakenteiden toimivuudesta tiiliverhoillussa seinässä ei löydet-
ty soveltuvaa tutkimusaineistoa. Yleiskäsitys on, että ulkopuolelta eristetty massiivipuu-
rakenne toimisi kosteusteknisesti paremmin kuin rankarunkoinen rakenne.

3.4.12 Rakennuksen painesuhteet ja ilmatiiviys

Rakennuksen sisällä vallitsee paine-ero rakennuksen ylä- ja alaosien välillä. Paine-ero
johtuu sisä- ja ulkoilman välisestä lämpötilaerosta. Rakennuksen vaipan ilmavuotojen vai-
kutuksesta paine-ero tasautuu kuvan 3.41 mukaisesti niin, että neutraaliakseli vaipan yli
vaikuttavalle paine-erolle on aukotuksesta riippuen noin rakennuksen vapaan korkeuden
puolivälissä. Mitä suurempi on ulko- ja sisäilman välinen lämpötilaero, sitä suuremmaksi
muodostuu myös paine-ero vaipan yli. 20 °C lämpötilaerolla paine pienenee rakennuksen
sisällä noin 0,9 Pa/m ylhäältä alaspäin mentäessä (Sisäilmayhdistys ry 2020a). Raken-
nuksen painesuhteisiin vaikuttaa myös ilmanvaihto ja tuuli. Tuulen vaikutus painesuhtei-
siin on vaikeasti hallittava. (RIL 107-2012)

Paine-erot rakennuksen vaipan yli aiheuttavat ilman siirtymistä vaipan läpi vuotokohdista.
Alipaine rakennuksen sisällä imee ilmaa rakenteiden läpi ja voi aiheuttaa epäpuhtauk-
sien pääsyn sisäilmaan. Erityisen haitallista on alapohjan läpi tapahtuvat ilmavuodot, sil-
lä alapohjarakenteiden alla voi olla suuria pitoisuuksia radonia ja maaperän mikrobeja.
Ylipaine aiheuttaa kostean ja lämpimän sisäilman vuotamisen rakenteeseen. Jos vuodot
ovat suuria, syntyy riski kosteusvauriolle etenkin, sisäilman kosteuslisän ollessa suuri.
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Kuva 3.42. Ilmanvaihdon aiheuttama alipaine rakennuksen sisällä eri tulo- ja poistoilma-
virran suhteilla ja vaipan ilmatiiviyden arvoilla (Moisio et al. 2019b).

Riskialtteimpia rakenteita ylipaineen aiheuttamille kostean ilman vuodoille ovat avohuo-
koisilla eristeillä eristetyt rakenteet. (RIL 250-2020)

Hyvä ilmatiiviys on perusedellytys rakennuksen tarkoituksenmukaiselle toiminnalle. Il-
mavuodot voivat aiheuttaa terveys- ja kosteusvaurioriskin. Ilmatiiviys vaikuttaa myös ra-
kennuksen energiankulutukseen merkittävästi. Ilmansulkukerros voi olla kalvo-, levy- tai
massiivirakenne. Rankarunkoisissa rakennuksissa yleisimpiä ilmansulkurakenteita ovat
muovi- paperi- ja hygrokalvot. Massiivirakenteissa rakenne itse toimii ilmansulkuna, joten
rakenteiden liitoskohtien suunnittelussa on huomioitava myös ilmatiiviys. Ilmansulkura-
kenne toimii usein myös höyrynsulkurakenteena. (RIL 107-2012)

Ilmatiiviys vaikuttaa ilmanvaihdon säätämiseen. Erittäin tiiviissä rakennuksessa ilman-
vaihdon säätäminen on vaikeampaa, kun ylimääräisiä vuotoilmoja ei ole. Tästä syystä
suositeltu minimiarvo ilmanvuotoluvulle on q50 = 0,5–1 m3/(m2 h). Kerrostaloissa väli-
pohjien ja väliseinien ilmatiiviyteen tulee kiinnittää huomioita. Erityisesti porrashuoneen
ja asunnon välinen rakenne tulisi olla hyvin ilmatiivis, jotta porrashuoneessa vallitsevat
paine-erot eivät vaikuttaisi asunnon ilmanvaihtoon ja painesuhteisiin. Ilmanvaihto tulee
säätää mahdollisimman lähelle tasapainoista tilaa, jolloin se ei vaikuta rakennuksen pai-
nesuhteisiin. (RIL 250-2020) Ilmatiiviyden vaikutusta rakennuksen ilmanvaihdon säätämi-
seen on kuvattu kuvassa 3.42. Nykyisin on mahdollista ja suositeltavaa mitata paine-eroa
vaipan yli reaaliaikaisesti ja säätää ilmanvaihdon tulo- ja menoilmamäärät sen mukaisesti
(Björkroth ja Eskola 2019). Tällöin ilmanvuotoluvulle ei ole tarvetta asettaa minimiarvoa.

Ruotsalainen tutkimusryhmä selvitti huonon ilmatiiviyden vaikutuksia rakennukseen ja
sen elinkaarikustannuksiin. Huono ilmatiiviys kasvattaa energiankulutusta, kun osa si-
sään tulevasta ja ulos menevästä ilmasta ei kulje ilmanvaihtokoneen lämmön talteeno-
ton kautta. Otoksessa keskimääräinen ilmanvuotoluku q50 oli 1,2 m3/(m2 h). Ilmavuo-
tojen osuus lämpöhäviöistä oli 6 %. Mikäli ilmanvuotoluku olisi suurin sallittu 4 m3/(m2

h), kasvaisi lämpöhäviöiden suuruus 14 %:iin ja ilmavuotojen osuus koko rakennuksen
lämpöhäviöistä olisi jo 18 %. Tutkijoiden mukaan kylmällä ja tuulisella paikalla ilmavuoto-
jen vaikutus voi olla vielä huomattavastikin suurempi. Ilmavuodot voivat aiheuttaa myös
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kosteusongelmia rakenteissa, kun kylmä ulkoilma viilentää rakenteen sisäosia aiheuttaen
kosteuden tiivistymistä tai kun kostea sisäilma vuotaa rakenteeseen aiheuttaen kosteu-
den kondensoitumista lähempänä ulkopintaa. Ilmavuodot voivat myös kuljettaa raken-
teista epäpuhtauksia, kuten radonia tai mikrobikasvun aineenvaihduntatuotteita huoneil-
maan. Suuret ilmavuodot aiheuttavat suuret elinkaarikustannukset kasvaneina energian-
kulutuksena ja kosteus- ja terveysongelmina, mutta erittäin ilmatiiviin rakennuksen ra-
kennuskustannukset voivat nousta hallitsemattomasti. Tutkijoiden mukaan elinkaarikus-
tannuksiltaan järkevä ilmatiiviyden taso on q50 = 0,7–2,2 m3/(m2 h). (Sandberg et al.
2007)

3.4.13 Ikkunat ja kesäajan olosuhteet

Asuntojen ylilämpeneminen on yleinen ongelma asuinkerrostaloissa. Yhdeksi syyksi on
esitetty Suomessa yleistä käytäntöä, jossa arkkitehti suunnittelee rakennuksen massoi-
tuksen ja ikkunoiden sijainnit hyvin itsenäisesti. LVI-suunnittelijan tehtäväksi jää ilman-
vaihto- ja lämmitysjärjestelmien mitoitus arkkitehdin valintojen pohjata ja yrittää saada
laskennallisen sisälämpötilan pysymään määräysten mukaisella tasolla. Ylilämpöongel-
mia on vaikea korjata eikä asunnon ostajalla ole yleensä mahdollista tietää ylilämpene-
misestä kuin vasta jälkikäteen. Rakennusliikkeet ovat alkaneet käyttämään jäähdytystä
arvokkaammissa asunnoissa ja voidaan olettaa sen yleistyvän myös tavallisissa asun-
noissa. (Kurnitski 2007)

Ikkunoiden koolla ja suuntauksella on merkittävin vaikutus asunnon kuumenemiseen ke-
säaikaan. Ikkunoista tulevan lämpösäteilyn määrää voidaan pienentää auringonsuoja-
laseilla tai rakenteellisilla auringonsuojilla. Tuuletusikkunoilla voidaan tehostaa asunnon
tuuletusta. (Kurnitski 2007) Ikkunoille määritellään niin sanottu g-arvo, joka kuvaa kuinka
suuri osa ikkunan ulkopintaan tulevasta auringonsäteilystä tulee lämpökuormaksi ikkunan
sisäpuolelle huonetiloihin. g-arvon pienentyessä pienenee myös näkyvän valon läpäisy.
Kuvassa 3.43 on esitetty IDA ICE -laskentaohjelmiston lasitietokannasta löytyneiden la-
sikombinaatioiden g-arvot suhteessa näkyvän valon läpäisyyn.

Norjalainen tutkimusryhmä tutki ikkunoiden varjostuksen vaikutusta rakennuksen ener-
giankulutukseen pohjoismaisessa ilmastossa. Tarkastelut suoritettiin simulointiohjelmis-
tolla. Tuloksista oli havaittavissa, että mitä suurempi varjostus ikkunalla oli, sitä pienempi
oli jäähdytyksen tarve rakennuksella. Toisaalta ikkunoiden varjostus heikensi myös au-
ringon lämpösäteilyn hyödyntämistä lämmityskaudella, jolloin varjostuksen vaikutus ko-
konaisenergiankulutukseen oli hyvin pieni. Huonosti toteutettu ja/tai säädetty auringon
suojaus voi jopa kasvattaa rakennuksen kokonaisenergiankulutusta. Tutkijat havaitsivat
että ikkunan U-arvon pienentäminen arvosta 1,2 W/(m2 K) arvoon 0,7 W/(m2 K) kasvat-
ti jäähdytyksen tarvetta 10 %:lla mutta samalla lämmitystarve pieneni vielä enemmän,
jolloin myös energian kokonaiskulutus pieneni. (Grynning et al. 2011)

Hans Baggen tutkimuksessa selvitettiin, kuinka auringon lämpösäteily ikkunoista sisäl-
le vaikuttaa lämmityksen tarpeeseen rakennuksessa. Tutkimuksessa havaittiin, että tal-
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Kuva 3.43. IDA ICE -laskentaohjelmiston lasitietokannan lasiyhdistelmien g-arvot suh-
teessa näkyvän valon läpäisyyn (EQUA Simulation AB 2020).

vella auringon lämpöä ei ollut juurikaan saatavilla. Vähäisetkin hyödyt voidaan menet-
tää käyttäjien toimesta. Esimerkiksi eräässä tapauksessa aurinko lämmitti helmikuussa
asuntoa hyvin lämpimäksi, jolloin asukas avasi ikkunan jäähdyttääkseen asuntoa. Ikku-
nan avaaminen aiheutti kylmän ilman kulkeutumisen termostaattiin, jolloin lämmitysteho
pysyi korkeana. Ikkunoista voi saada apua lämmitystarpeen pienenemiseen, mutta niis-
tä voi tulla myös niin paljon auringon lämpösäteilyä, että tulee tarve jäähdyttää asuntoa
kesällä. Ikkunat ovat usein suunnattu näkymien mukaan, ei optimaalisen auringon läm-
pösäteilyn hyödyntämisen kannalta. Talvella ikkunat ovat vain huonosti eristäviä läpinä-
kyviä rakenneosia. Tutkija esittääkin, että enemmän energiaa säästetään vähentämällä
ikkunapinta-alaa kuin mitä auringon lämpösäteilystä voidaan saada apua lämmitykseen
suurentamalla ikkunapinta-alaa. (Bagge 2011)

Kirjallisuuden perusteella ikkunat ovat merkittävin yksittäinen rakenneosa kesäajan läm-
pöviihtyisyyden kannalta. Ikkunoista tuleva auringon lämpösäteily lämmittää tehokkaas-
ti asuntoa. Asuntojen ylilämpenemistä on mahdollista pienentää passiivisilla jäähdytys-
ratkaisuilla, eli rakenteellista auringonsuojausta lisäämällä ja auringonsuojalasituksilla.
Toisaalta ikkunan varjostus ja auringonsuojalasit kasvattavat lämmöntarvetta lämmitys-
kauden aikana. Ikkunan U-arvon pienentäminen lisää jäähdytystarvetta kesällä, mutta
myös pienentää merkittävästi lämpöhäviöitä lämmityskaudella. Ilmastonmuutos tulee li-
säämään jäähdytystarvetta kuten kuvista 3.23 ja 3.45 voi havaita.

3.4.14 Koneellinen jäähdytys

Rakennuksissa on ongelmia ylilämpenemisen kanssa jo nyt (Kurnitski 2007) ja tulevai-
suudessa ylilämpenemisongelmat tulevat yleistymään ilmaston lämmetessä (Dodoo 2020).
Koneellisen jäähdytyksen voidaan olettaa yleistyvän jatkuvasti (Kurnitski 2007). Kuvassa
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Kuva 3.44. Lämmitys- ja jäähdytystarve historiallisessa ja nykyisessä ilmastossa sekä eri
päästöskenaarioiden mukaisissa tulevaisuuden ilmastoissa (Dodoo 2020).

Kuva 3.45. Jäähdytystarve historiallisessa ja nykyisessä ilmastossa sekä eri päästös-
kenaarioiden mukaisissa tulevaisuuden ilmastoissa. Lisäksi passiivisten jäähdytyksen ja
tuuletuksen tehostamisen vaikutukset jäähdytystarpeeseen on kuvattu jokaiselle ilmas-
tolle. (Dodoo 2020)

3.44 on esitetty, kuinka rakennuksen lämmitystarve pienenee ja jäähdytystarve kasvaa
tulevaisuudessa. Kuvassa 3.45 on kuvattu passiivisten ratkaisuiden ja tuuletuksen tehos-
tamisen vaikutukset jäähdytystarpeeseen. Myös FRAME-projektin energiankulutussimu-
laatioista (kuva 3.23) oli havaittavissa jäähdytystarpeen selkeä kasvaminen tulevaisuu-
dessa.

Rakennusten jäähdyttäminen vaikuttaa rakenteen kosteustekniseen toimintaan. Ulkoil-
man ollessa lämpimämpää kuin sisäilma, voi eristekerroksen sisäpinnassa tapahtua kos-
teuden tiivistymistä. Etenkin rakenteissa, joissa julkisivun vesihöyrynvastus ja kosteuden-
sitomiskyky ovat pieniä ja eriste on hyvin vesihöyryä läpäisevä, on mahdollista, että höy-
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rynsulun ulkopintaan tiivistyy kosteutta. Höyrynsulkukalvollisissa rakenteissa kosteuden
tiivistymistä voi vähentää vaihtamalla höyrynsulkumuovi hygrokalvoon, jonka vesihöyryn-
vastus pienenee suhteellisen kosteuden kasvaessa. Kuitenkin jäähdytystä käytetään vain
lyhyen ajanjakson ajan ja ulkolämpötila on lähes aina sisälämpötilaa alhaisempi, ei jääh-
dytyksen aiheuttama kesäkondensaatio ole ongelma nykyisillä rakenteilla. (RIL 255-1-
2014) Myös FRAME-tutkimusprojektissa annettujen suositusten mukaisten rakenteiden
toimivuus arvioitiin 2100-ilmastossa ja 21 °C sisälämpötilalla (Vinha et al. 2013a).
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4 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO

Rakennus on kokonaisuus ja sen käyttöikä on pitkä. Energiatehokkuusluokkaa parannet-
taessa on otettava huomioon sen vaikutukset rakennuksen toimintaan nyt ja tulevaisuu-
dessa. Yksi keskeinen huomioitava asia on ilmastonmuutos, joten nyt tehtävien muutos-
ten toimintaa on arvioitava sekä nykyilmastossa että tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa.
Ilmastonmuutos vaikuttaa rakenteiden toimintaan energiatehokkuuden tasosta riippumat-
ta. Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen vaikuttaa rakenteiden lämpö- ja kos-
teustekniseen toimintaan, mikäli se tehdään kasvattamalla rakenteiden lämmöneristysta-
soa. Energiatehokkaita ja hyvin toimivia rakennuksia on mahdollista rakentaa edelleen
myös tulevaisuuden ilmasto-olosuhteet huomioon ottaen, mutta niiden suunnittelussa,
rakentamisessa ja ylläpidossa on huomioitava tiukentuneet vaatimukset.

Pohjoismaiden rakentamismääräysten vertailussa havaittiin maiden kesken paljon yhtä-
läisyyksiä. Energiatehokkuuden vaatimustason tarkempi vertailu havaittiin kuitenkin mah-
dottomaksi tämän tutkimuksen puitteissa. Yhden aihetta käsittelevän tutkimuksen (2018)
mukaan Suomen energiatehokkuusvaatimukset ovat tiukemmat kuin Ruotsissa, mutta
löysemmät kuin Norjassa. Kosteusturvallisuudelle asetetut vaatimukset olivat kaikissa
vertailun maissa pääasiassa toiminnallisia. Haastattelujen perusteella Suomessa ja Ruot-
sissa rakennetaan asuinkerrostaloja pitkälti samoilla rakennejärjestelmillä, kun taas Nor-
jassa käytetään yleensä pilari-palkkirunkoa.

Hyvin lämmöneristettyjen vaipparakenteiden homehtumisriskiä kasvattaa rakenteiden ul-
ko-osien lämpötilan lasku verrattuna heikommin lämmöneristettyyn tilanteeseen. Ilmas-
tonmuutoksen myötä sateen määrä rakennuksen ulkopinnoille kasvaa ja myös ulkoil-
man suhteellinen kosteus nousee hieman, jolloin homeenkasvulle otollisten olosuhteiden
esiintyvyys kasvaa. Riskin hallitsemiseksi rakennetyyppien valinnassa ja yksityiskohtien
suunnittelussa pitää ottaa huomioon aiempaa rasittavammat olosuhteet. Rakennusfysi-
kaalisia laskentatarkasteluja tehdessä tulisi ulkoilman olosuhteina käyttää rakennusfysi-
kaalisia testivuosia 2100-ilmastossa.

Vaipan eristävyyden kasvattaminen pienentää lämpöenergiankulutusta talvella, mutta sa-
malla voi aiheuttaa huonelämpötilojen nousemista kesällä, kun ulkolämpötila on korkea ja
aurinko lämmittää asuntoa. Tutkimusten perusteella asuinkerrostaloissa ja muissa suuris-
sa rakennuksissa vaipan lämmöneristyksen lisäämisellä saavutettu lämmitystarpeen pie-
neneminen kasvattaa lähes saman verran kesäaikaista jäähdytystarvetta. Myös ilmas-
tonmuutoksen ennakoidaan nostavan kesäaikaista huoneiston sisälämpötilaa. Ylilämpe-
nemisongelman hillitsemiseksi kesäaikaiseen auringonsuojaukseen tulisi panostaa aiem-
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paa enemmän, käyttämällä esimerkiksi tehokkaita auringonsuojalasituksia tai rakennuk-
sen ulkopuolisia auringonsuojia sekä huomioimalla pohjaratkaisussa sisäilman olosuh-
teet. Koneellisen jäähdytyksen käyttö voi lisääntyä aikaisempaa energiatehokkaampien
rakennusten myötä, mutta myös ilmastonmuutoksen seurauksena.

Tarkastellun aineiston betonirunkoisissa asuinkerrostaloissa A-energiatehokkuusluokka
oli saavutettu pääasiassa muilla keinoilla kuin rakenteiden eristyspaksuuksia kasvatta-
malla. Käytetyt rakenteet olivat pääasiassa samoja sekä A- että B-energiatehokkuus-
luokan rakennuksissa. Suurimmassa osassa A-energiatehokkuusluokan rakennuksissa
osa vakioidun käytön mukaisesta energiankulutuksesta oli katettu rakennuksen ympäris-
töstä otetulla energialla. Merkittävin yksittäinen toimenpide, jolla oli päästy B-energiate-
hokkuusluokasta A-luokkaan, oli jäteveden lämmöntalteenotto. A-energiatehokkuusluo-
kan rakennuksissa oli B-luokan rakennuksia useammin tehty erillistarkasteluita tai mui-
ta toimenpiteitä, joilla energiankulutuslaskelmissa voitiin käyttää vakioarvoja pienempiä
energiantarpeita.

Betonirunkoisten kerrostalojen tavanomaiset rakenteet havaittiin rakennusfysikaalisesti
varsin turvallisiksi. Lähtökohtaisesti määräysten mukaan toteutetut betonirakenteet ovat
kosteusturvallisia nyt ja tulevaisuudessa. Mineraalivillalla eristetyissä seinissä, joissa on
vettä läpäisevä julkisivu, tulee kiinnittää huomiota puisten ikkunoiden ja apukarmipuiden
suojaamiseen kosteudelta tai korvata herkästi pilaantuvat materiaalit paremmin kosteutta
kestävillä ratkaisuilla. Mineraalivillan päälle tehdyn eristerappauksen käyttöä tulisi välttää
rannikko-olosuhteissa, joissa viistosade aiheuttaa suuria kuormituksia julkisivulle.

Betonirakenteen kuivumista hidastaa siirtyminen mineraalivillaeristeistä solumuovieristei-
siin. Solumuovieristeillä hyvin energiatehokkaat rakenteet voidaan toteuttaa ohuempana,
mutta rakentamisaikaisen kosteuden kuivuminen eristeen läpi heikkenee. Riskin hallit-
semiseksi työmaan aikatauluissa on otettava huomioon solumuovilla eristettyjen raken-
teiden vaatima pidempi kuivumisaika verrattuna mineraalivillalla eristettyihin rakenteisiin.
Solumuovilla eristettyjä rakenteita tulisi käsitellä yhteen suuntaan kuivuvina rakenteita ja
työmaamittaukset suoritettava sen mukaisesti. Helsingistä tutkituissa betonirunkoisissa
asuinkerrosaloissa havaittiin käytettävän jo laajasti mineraalivillaa vesihöyrytiiviimpää fe-
nolivaahtoeristettä, joten eristeiden osalta uudet käytännöt ovat jo yleistyneet.

Puurakenteiden suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, että homehtumiselle her-
kät puiset runkorakenteet ovat riittävän lämpimissä ja kuivissa oloissa. Rungon ulkopuo-
lelle tulee asentaa riittävän hyvin lämpöä eristävä tuulensuojakerros ja sen materiaalin
tullee olla hyvin vesihöyryä läpäisevää, jotta se mahdollistaa rakenteen kuivumisen. Ran-
karakenteisissa seinissä on varmistuttava sisäpinnan riittävästä vesihöyrynvastuksesta.
Massiivipuurakenteet ovat lähtökohtaisesti kosteusteknisesti turvallisia, kunhan eriste on
asennettu massiivirungon ulkopuolelle.

Energiatehokkuus on monen asian summa ja sen parantamiseen tähtäävät toimet on
suunniteltava tarkasti. Kun johonkin osa-alueeseen tehdään muutoksia, vaikuttaa se mui-
hinkin asioihin. Muutaman erikoistapauksen kanssa on mahdollisesti pystytty paneutu-
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maan tarkemmin ratkaisujen toimivuuteen mutta kun suuri massa siirtyy energiatehok-
kaampaan rakentamiseen, on suurempi riski, että toteutukseen pääsee huonoja ratkai-
suja. Rakentaminen on laaja teollisuuden ala ja toimijoita on Helsingissä paljon. Hyvät
ja toimivat käytännöt eivät välttämättä saavuta kaikkia toimijoita riittävän nopeasti. Mikäli
vaatimuksia muutetaan, olisi mukaan hyvä ottaa mahdollisuuksien mukaan myös ohjeis-
tusta ja koulutusta.

Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen tulisi ensisijaisesti toteuttaa muilla kei-
noilla kuin rakenteiden U-arvoja kiristämällä, sillä eristävyyden kasvattaminen kasvattaa
homehtumisriskiä, ei ole taloudellisesti kannattavaa ja kasvattaa kesäajan ylilämpenemi-
songelmaa. Ainoastaan ikkunoiden ja ovien kohdalla on mahdollista saada merkittävää
hyötyä energiatehokkuusasetuksen vertailuarvoja pienemmillä U-arvoilla. Ensisijainen ta-
pa parantaa energiatehokkuutta tulee olla energiatehokkaampien järjestelmien käyttöön-
otto sekä rakennuksen ympäristöstä otettavan energian käyttö, hyvinä esimerkkeinä jä-
teveden lämmöntalteenotto ja maalämpö.
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A HAASTATTELUT

Haastateltavien vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Kunkin haastateltavan vastaus ky-
symykseen on liitetty kyseisen kysymyksen alle. Tässä liitteessä näytetään ruotsalaisille
esitetyt kysymykset. Norjalaisille lähetetyt kysymykset oli tarkennettu joiltain osin Norjaan
sopiviksi. Haastateltavat A...D ovat ruotsalaisia rakennusfysiikan asiantuntijoita. Haasta-
teltava E on norjalainen rakennusfysiikan asiantuntija.

Haastateltavat olivat:
A) Pär Johansson
B) Lars-Erik Harderup (kysymykset 1 ja 2 Stephen Burke)
C) Kristina Mjörnell
D) Olle Åberg
E) Berit Time

1st question

Could you shortly explain what are typical envelope structures that are commonly used in
multi-storey apartment buildings? Are the same structures used in more energy efficient
buildings as well? In Finland the typical envelope structures are:

a. Wall: Prefabricated concrete sandwich panel wall and prefabricated insulated inner co-
re concrete wall with a brick façade. To some extent also ETICS (insulated inner core
concrete element with plastering on top of thermal insulation).
b. Floor: Slab-on-ground and crawl space made with insulated hollow core slabs.
c. Roof: Load bearing concrete slab (hollow core or cast-in-site) with thermal insulation
and trusses on top of it. To some extent also Light Expanded Clay Aggregate (LECA) in-
sulation.
d. Note: Few multi-storey apartment buildings have been also made with Cross Lamina-
ted Timber (CLT) or Laminated Veneer Lumber (LVL) as load-bearing structure, but the
number of these buildings is still clearly smaller compared to multi-storey buildings with
concrete structures.

A) a. Prefabricated concrete sandwich panels are very common in Sweden as well.
b. Slab on ground or a basement with parking garage made in cast in situ concrete.
c. Concrete with a ventilated attic in wood or cathedral ceiling in wood.
d. Wood is becoming more popular, but the bulk is still built in concrete.
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B) In Sweden, we usually use a mix of different constructions depending on the price
class or the owner’s wishes.
a. The external walls are usually prefabricated and are typically light-framed con-
structions (both wood and steel-studded walls) with brick. Sometimes you can have
a concrete wall with external insulation and a ventilated/drained façade or a conc-
rete sandwich element.
b. Slab on the ground and basement constructions are most common. Basements
are more common in urban areas particularly if the multi-story apartment needs the
parking space.
c. Concrete (cast-in-situ) or hollow-core with steel-stud/TRP and loose-wool over
that. Some have wooden trusses with an asphalt paper roof if they have a low slo-
pe.
d. In general, I do not see any difference in building technology if it is a more energy-
efficient building or not. Just thick external walls, and better building services. CLT
buildings are still a new thing here but are gaining popularity due to the environ-
mental advantages.

C) a. Yes this is also used in Sweden. But many houses have curtain walls behind the
balconies. These are typically made of wood studs with insulation and a board. You
can read more in: https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-hus
en-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostads

hus-under-120-ar/

b. Yes, mainly slab on ground (in the 1970-ties), crawl space or cellar. https://ww
w.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-ko

nstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/

c. Yes, see https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-188

0-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-un

der-120-ar/

d. Yes but only during the last 10 years. The first multifamily house in CLT was
Portvakten in Växjö, built in 2009.

D) a. Prefab concrete wall (type sandwich) with insulation was common between the
1970’s to around 1990. The gables in concrete constructions are usually made of
load bearing concrete with insulation airgap and a 12 cm brick as the facade or
plaster on the insulation. Thin concrete outer walls with insulation airgap and faça-
de is common as long side walls in concrete buildings
Another common solution for not load bearing outer walls are wooden framed walls.
These are used since the 1960’s.
ETIC wooden frame walls became very popular from around 1990 up to 2007 when
it was discovered that they were damaged by moisture from rain penetration. The
building regulations was changed in 2014 with the purpose to stop building wooden
framed walls without drainage behind the facade.
b. Slab on the ground is the common construction, often with floor heating and
thick insulation, about 300 mm. Crawl spaces are used for prefab volume element

https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/
https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/
https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/
https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/
https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/
https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/
https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/
https://www.bokus.com/bok/9789173336185/sa-byggdes-husen-1880-2000-arkitektur-konstruktion-och-material-i-vara-flerbostadshus-under-120-ar/
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houses, and houses not built by professional builders. It’s common with mould
problems in these. There are solutions to avoid these types of problems, but of-
ten people chose the slab on the ground.
c. Load bearing concrete slab as your description. Wooden frame construction is
sometimes also used. LECA is not common today and specially not in attics. LECA
or aerated concrete blocks with PUR insulation are sometimes used, but it’s not
common.
d. CLT has become popular the last 10 years and especially now. The fire regula-
tions were changed to allow multistory houses built by wood about 20 years ago.

E) The most typical structure is pillars/columns and hollowcore concrete slabs with
insulated walls (bindingsverk).
a. These are not very common in Norway
b. Floor: Slab-on-ground this is most common and crawl space made with insulated
hollow core slabs this is most common.
c. Trusses is not common. Only insulation and a roofing membrane on top.
d. CLT structures are becoming more popular, but they are still rare.

2nd question

I found it quite difficult to compare the minimum building energy efficiency requirements
between Nordic countries, since different energy flows are included in different count-
ries. However, it would still be interesting to compare the typical thermal insulation levels.
Would it be possible for you to describe, what are the typical U-values for different en-
velope parts in your country? Naturally there is some amount of variation, but in Finland
the U-values are in many cases very close to the reference values given in the Finnish
Building Code for heat loss balancing calculations. (Heat loss balancing calculations: The
total calculated heat loss (W/K) of the building shall not exceed the total building heat loss
calculated with reference values.) The Finnish reference values are:

a. Wall 0.17 W/(m2 K)
b. Floor 0.16 W/(m2 K)
c. Roof 0.09 W/(m2 K)
d. Windows and doors 1 W/(m2 K)
e. Airtightness value q50 = m3/(h m2) (minimum requirement m3/(h m2)).

A) a. 0.18 W/(m2 K) (BBR Reference value)
b. 0.15 W/(m2 K)
c. 0.13 W/(m2 K)
d. 1.2 W/(m2 K)

B) This is a little more difficult since the Swedish building code is performance-based
and defines a maximum energy use (assuming “normal” use, also defined in the
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building code as BEN) without defining the individual components. One important
number is the average U-Value of the climate shell. In Sweden this is 0,4 W/(m2 K).
In theory, if you have this average U-value, then the building services need to be
very good so that your “primary” energy use is still below 85 kWh/m2 Atemp (area
heated to more than 10 degrees C). In practice, the average U-value needs to be
less than 0,4 W/(m2 K) just to fulfill the energy requirement.
Like you say, there is a variation in the different U-values we see, however here are
the typical ranges. . .

a. Wall 0,14 W/(m2 K)
b. Floor 0,08 – 0,15 W/(m2 K) (300 mm insulation to 100 mm insulation). 300 mm
is more common on slab on the ground while 100 mm is more common under
basements.
c. Roof 0,1 W/(m2 K)
d. Windows and doors 0,9 – 1,1 W/(m2 K)
(depends on the budget and energy requirement).
e. Airtightness value q50 = (now value in Sweden, refers to both the energy and
moisture requirements. So, you can have an airtightness of about 0,3 l/sm2 @ 50
Pa and still not fulfill the building code if you develop a moisture problem because
of that air leakage. Typically, we try to build for 0,4 l/(s m2) @ 50 Pa and usually fulfil
between 0,2 and 0,4 l/(s m2) @ 50 Pa in practice.

Like I mentioned before, these values are all balanced against the budget, which
energy use the client wants to fulfill, and the building services so they can vary a bit
between projects. The floor and roof are two examples of values that can change
since in a multi-story building they do not have a large impact on the total energy
use.

C) You can find the information in the handbook: https://www.boverket.se/global
assets/publikationer/dokument/2012/handbok-for-energihushallning-enlig

t-boverkets-byggregler.pdf

D) The Swedish building energy regulations is following the EU regulations. It is based
on “primary energy”. There have been a lot of changes in the rules and I am not up-
dated on them. The energy experts have been on vacation. In BBR chapter 9 table
9.2 there are some values that you should be following but you are not forced to
use them. In table 9.2b and 9.2c there are adjustments. As an example it’s negative
to buy electricity for heating. There have been adjustments in the energy rules from
July 1st 2020. (BFS 2020:4)

a. Wall, floor, roof, windows and doors are about the same in Sweden. I recognize
your typical U-values. It is common to put as much insulation as possible on the
attic and under the slab on the ground. About 500 mm loose wool on the attic and
about 300 mm EPS in the ground.
e. The level of leakage for one family house is 0,6 l/sm2 and for multistory houses
with dwellings there is no specific value.

https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/handbok-for-energihushallning-enligt-boverkets-byggregler.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/handbok-for-energihushallning-enligt-boverkets-byggregler.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/handbok-for-energihushallning-enligt-boverkets-byggregler.pdf
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E) Here is the relevant page in the regulation. https://dibk.no/byggereglene/byg
gteknisk-forskrift-tek17/14/14-2/

We can choose to document the energy requirements either by energyframe (ener-
giramme) og reference values like you refer (energitiltak)
But, if you choose energyframe, you still have to be better than minimum values:
See table a here: https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek
17/14/14-3/

3rd question

The Finnish Building Code currently sets requirements only in a more general (functional)
level and there are currently no specific requirements for building physics design related
to climate change. Do the building regulations in your country take into account the impact
of climate change? If they do, how?

A) No they don’t take climate change, more than that the energy performance and
maximum heating and cooling power should be below a maximum value. The ener-
gy performance is based on a primary energy factor where electricity has 1.6 times
the energy use and other sources (district heating, district cooling, biobased, oil
and gas) has 1.0 times the energy use. There is also a factor to take into account
different climate conditions in different parts of the country, varying from 0.8 in the
south to 1.8 in the north, based on the municipality. Climate impact will be taken
into the code in the future with requirements on simplified LCA being performed (no
requirements on any level that would be acceptable).

B) I don’t think that the current building code takes climate change into account. But
“Boverket” is working on a new and slimmer version of the building code. Maybe
they will include climate change in the new code.

C) Yes to some extent. There is a report from Boverket that analyses to what extent
the climate change must be considered in future updates of the Building regulations.
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/bover

kets-byggregler-och-klimatanpassning.pdf

There have been changes in the building regulations considering i. e. calculation of
energy use that came into force in July 2020. https://rinfo.boverket.se/BBR/
PDF/BFS2020-4-BBR-29.pdf

D) There have been some changes in the Swedish data for the construction rules
(eurocodes) due to updated historical data. The regulations for moisture safety are
based on functional rules and they are independent of the climate changes.

E) Still not climate change in a direct way. But the energy requirements have been
sharpended 2007, 2010 and 2017. We also have functional requirements.

https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-2/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-2/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/14/14-3/
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/boverkets-byggregler-och-klimatanpassning.pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2018/boverkets-byggregler-och-klimatanpassning.pdf
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2020-4-BBR-29.pdf
https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2020-4-BBR-29.pdf
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4th question

Regarding the moisture safety of envelope structures, the Finnish Building Code also
sets mostly only general (functional) requirements, that excess moisture must not cause
deterioration or other problems. In Swedish BBR I found 75 % RH for critical moisture
level for material shall be used if not further researching has been done. This can be
seen to be connected to e.g. new more energy-efficient envelope structures, but are there
any other mandatory requirements, that couple moisture safety and energy efficiency of
building envelope structures?

A) There are no other requirements in the building code. A popular industry environ-
mental classification ‘Miljöbyggnad’ have stricter requirements in moisture. For sil-
ver classification there should e.g. be a moisture coordinator involved in the project
and for gold a moisture expert.

B) Not in the existing building code.

C) Yes, for moisture safety design and air tightness:
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-b

yggnader/nyproduktion--fuktsakerhetsprojektering/hogsta-tillatna-fuktt

illstand-bbr-652-och-653/

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-b

yggnader/nyproduktion--fuktsakerhetsprojektering/lufttathet/

D) No, all rules should be followed. In practice there has been a change in the way that
you put insulation (50-80, sometimes 100 mm) outside the outer wall framework. In
Sweden we are also planning for a higher water table layer in the Baltic sea and the
North Sea.

E) Only functional requirements. See above. Point 2 and 3

5th question

When designing a new multi-storey apartment buildings, the Finnish Building Code sets
a design requirement that the maximum indoor air temperature must be 27 °C at most.
It is allowed to be exceeded for 150 degree hours (Kh) during summer months (June
– August). When designing new apartment buildings this must be studied using hourly
dynamical simulations (like IDA ICE). In the Swedish BBR I could not find any numerical
requirements for indoor air temperature, but are there any?

A) Not in the code. Summer comfort is not treated for dwellings only offices and public
buildings. This is stated in other legislations.

B) Not in the building code, but there are recommendations in guideline books for
an indoor climate similar to what you mentioned above. In these guidelines, the
recommended maximum temperature is lower in winter than in summer.

https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/nyproduktion--fuktsakerhetsprojektering/hogsta-tillatna-fukttillstand-bbr-652-och-653/
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/nyproduktion--fuktsakerhetsprojektering/hogsta-tillatna-fukttillstand-bbr-652-och-653/
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/nyproduktion--fuktsakerhetsprojektering/hogsta-tillatna-fukttillstand-bbr-652-och-653/
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/nyproduktion--fuktsakerhetsprojektering/lufttathet/
https://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/om-fukt-i-byggnader/nyproduktion--fuktsakerhetsprojektering/lufttathet/
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C) Yes, Allmänt råd Byggnader bör vid DVUT utformas så att – den lägsta riktade ope-
rativa temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 18 ºC i bostads- och arbetsrum
och 20 ºC i hygienrum och vårdlokaler samt i rum för barn i förskolor och för äldre
i servicehus och dylikt, – den riktade operativa temperaturens differenser vid oli-
ka punkter i rummets vistelsezon beräknas bli högst 5K, och – yttemperaturen på
golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 16 ºC (i hygienrum lägst 18 ºC och i
lokaler avsedda för barn lägst 20 ºC) och kan begränsas till högst 26 ºC. Dessutom
bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas överstiga 0,15 m/s under
uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelsezonen från ventilationssyste-
met inte överstiga 0,25 m/s under övrig tid på året. https://www.boverket.se/gl
obalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-6

D) There are building regulations in BBR about minimum indoor temperature, but not
about maximum indoor temperature. The Public Health Agency also have regula-
tions about indoor climate. In some newly designed buildings with big windows there
are problems with overheating.

E) Yes, the same type of requirement is set for Norway, but for us it is 26 degrees.

6th question

How do you think the currently new energy-efficient buildings in your country have per-
formed in general? Have the energy-efficiency goals been achieved, are they moisture
safe and do they have good indoor environmental conditions? Do you think the risks for
moisture problems or overheating increase as the building energy efficiency is improved?

A) The buildings are becoming more complex with complicated systems that need to
operate as designed. Seldom everything works as intended and the energy use
has been underestimated in buildings. This was common in the early 2000s when
solar gains were overestimated in buildings with large glass areas. After two years
of operation the energy use is followed up in EPC and if the building is classified
in Miljöbyggnad the classification in dependent on an approved energy audit. More
insulation in the façade and more complex ventilation systems for sure increases
the risk for moisture damage. Overheating may be caused by poor design of solar
shading. This is commonly designed together with requirements on daylight which
is hard to fulfil without proper design process.

B) My feeling is that the risk of overheating is increasing in more energy-efficient buil-
dings. A problem that we have seen in some studies is that people want to open
their windows even if the indoor climate is good. The common belief is that those
people in general open windows because they are used to it and that they can fell
an immediate change in the climate. With technical malfunctions, there is a risk for
moisture problems. A lower U-value will also put the outer parts of the envelope in
a colder climate which will increase the RH during winter. In some parts of Sweden,
climate change will give more driving rain during winter, combined with higher wind

https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-6
https://www.boverket.se/globalassets/vagledningar/kunskapsbanken/bbr/bbr-22/bbr-avsnitt-6
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speed. Rian with higher intensity is also predicted for the future climate. This will
increase the risk of moisture problems in the foundations.

C) There are several reports on this. In general, there is a gap between design va-
lues and outcome in the ready building. Moisture issues are even more important
in energy efficient buildings. There have been problems with overheating in so-
me cases but it is mainly due to lack of shading. Please read reports: https:

//www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/byggprocessen/beslutsunderl

ag-foer-laagenergihus-inom-allmaennyttan/

D) I think that they perform better, but they don’t reach the level set by the energy rules.
People’s behavior has increased the energy consumption. The indoor temperature
has increased. There are new studies of the energy performance. May I return
to that question later? I have to ask some experts, there are some delays at the
moment, due to vacation periods and the pandemic.

E) The impression is that new buildings perform well. When it comes to moistu-
re we are not concerned as long as "national guidelines"are followed and good
workmanship is performed. (See e.g. Gullbrekken, B., Geving, S., Time, B.,
Andresen, I., Holme, J.,2015 Moisture Conditions in well insulated wood frame
walls. Simualtions, laboratory measurements and field measurements, Jour-
nal of Wood Material Science and Engineering, Vol 10, Issue 3, p 232 – 244
DOI:10.1080/17480272.2015.1064473). The impression is that overheating is mo-
re challenging, but I think there are ways to solve it.
See e.g https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778

817322880?via%3Dihub

7th question

Are there any specific areas or neighbourhoods where better-than-regulations level of
energy performance has been required or targeted and how these areas have performed?
Can you point out to any publications that have evaluated the actual performance of these
more energy efficient neighbourhoods? If you can name any other sources or contacts
for further information, that would also be very useful.

A) There are several of these areas. Almost every municipality sets own higher de-
mands on the energy performance for buildings on the municipalities’ land. One of
the more recent developments is Norra Djurgårdsstaden in Stockholm:
https://vaxer.stockholm/globalassets/omraden/-stadsutvecklingsomraden/

ostermalm-norra-djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-doku

ment/uppfoljning-hallbarhetskrav-byggherrar_dec-2015.pdf

https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/nybyggda-

hus-anvander-mer-energi-an-projekterat/

B) My former colleague — is an expert in this area, but she is running her own com-
pany nowadays so I don’t think she has time to help you. You can also try to get

https://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/byggprocessen/beslutsunderlag-foer-laagenergihus-inom-allmaennyttan/
https://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/byggprocessen/beslutsunderlag-foer-laagenergihus-inom-allmaennyttan/
https://www.e2b2.se/forskningsprojekt-i-e2b2/byggprocessen/beslutsunderlag-foer-laagenergihus-inom-allmaennyttan/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778817322880?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378778817322880?via%3Dihub
https://vaxer.stockholm/globalassets/omraden/-stadsutvecklingsomraden/ostermalm-norra-djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-dokument/uppfoljning-hallbarhetskrav-byggherrar_dec-2015.pdf
https://vaxer.stockholm/globalassets/omraden/-stadsutvecklingsomraden/ostermalm-norra-djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-dokument/uppfoljning-hallbarhetskrav-byggherrar_dec-2015.pdf
https://vaxer.stockholm/globalassets/omraden/-stadsutvecklingsomraden/ostermalm-norra-djurgardsstaden/informationsmaterial/broschyr-och-dokument/uppfoljning-hallbarhetskrav-byggherrar_dec-2015.pdf
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/nybyggda-hus-anvander-mer-energi-an-projekterat/
https://www.byggindustrin.se/affarer-och-samhalle/hallbarhet/nybyggda-hus-anvander-mer-energi-an-projekterat/
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in contact with — who also is very good at this subject. If you are interested in an
extensive renovation of old buildings to passive house standard I think you should
look at http://marknad.laganbygg.se/buildings/view/44.

C) http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:962660/FULLTEXT01.pdf

https://byggteknikforlaget.se/energieffektiv-renovering-i-brogarden-al

ingsas/

D) Combined with 6th answer.

E) See https://fmezen.no/category/pilot-projects/

8th question

Do you have information on how the building code in your country will develop during the
next years? Are there for example any changes or updates scheduled for moisture safety
or energy efficiency regulations?

A) During the recent years there have been updates and changes to the code frequent-
ly. The industry has problems to keep up with all the changes and which values to
use in follow-up. Therefore Boverket promised to make the building code easier
and less complicated in the future. There is work ongoing which was presented
in December 2019. https://www.regeringen.se/4afb04/contentassets/180
ebdc77d21438fa7cd271ae5f21daa/modernare-byggregler--forutsagbart-f

lexibelt-och-forenklat-sou-201968.pdf There are many changes proposed
and dicussions are ongoing. Boverket will present a proposal in December 2020.
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/

Already on the 1 September 2020, the current energy performance regulations will
be changed and the demands stricter. This is especially for larger single family
houses (>130 m2). The energy performance is based on the primary energy factor
which will be changed to a weighting factor where electricity has 1.8 times the ener-
gy use, district heating 0.7, district cooling 0.6, biobased 0.6, oil and gas has 1.8
times the energy use. https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renov
era-energieffektivt/nyheter-inom-energiomradet/energihushallningsregle

rna-i-bbr-andras-den-1-september-2020/

B) “Boverket” is working on a new version of the building code right now. Maybe — has
time to help you to answer this question.

C) Yes see above!

D) The Government wants simpler building regulations. There has been a committee
working with that task and the Swedish authority Boverket is still working with the
development of simplified rules. The main change is that the recommendations,
Allmänna råd, will disappear. The committee has suggested that the branch shall
develop that type of recommendations, and that Boverket should only write the bin-
ding rules and not recommendations but not binding informations instead. Boverket

http://marknad.laganbygg.se/buildings/view/44
http://ri.diva-portal.org/smash/get/diva2:962660/FULLTEXT01.pdf
https://byggteknikforlaget.se/energieffektiv-renovering-i-brogarden-alingsas/
https://byggteknikforlaget.se/energieffektiv-renovering-i-brogarden-alingsas/
https://fmezen.no/category/pilot-projects/
https://www.regeringen.se/4afb04/contentassets/180ebdc77d21438fa7cd271ae5f21daa/modernare-byggregler--forutsagbart-flexibelt-och-forenklat-sou-201968.pdf
https://www.regeringen.se/4afb04/contentassets/180ebdc77d21438fa7cd271ae5f21daa/modernare-byggregler--forutsagbart-flexibelt-och-forenklat-sou-201968.pdf
https://www.regeringen.se/4afb04/contentassets/180ebdc77d21438fa7cd271ae5f21daa/modernare-byggregler--forutsagbart-flexibelt-och-forenklat-sou-201968.pdf
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/nyheter-inom-energiomradet/energihushallningsreglerna-i-bbr-andras-den-1-september-2020/
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/nyheter-inom-energiomradet/energihushallningsreglerna-i-bbr-andras-den-1-september-2020/
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/nyheter-inom-energiomradet/energihushallningsreglerna-i-bbr-andras-den-1-september-2020/
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is working with a concept that the Swedish Standardisation, SIS, takes part in the
rekommendations with connected to standards. The binding functional rules shall
be simplified with fewer regulations. I don’t think that this will affect the rules about
moisture safety or energy.

E) We have new building codes about every 5th year. The last one is from 2017. I think
the next level in Norway will be to include requirements for life cycle assessments
(LCA) /the embodied energy. It is also a discussion going on how to deal with the
exiting building mass. Today it is so that you have to fulfil the TEK 17 for what we
call complete refurbishments, but there might be some more flexibility to speed up
the upgrading rates.

End words

I really appreciate if you could help me with the questions above. If you want, you can
also focus more only on individual points. You can send me your answers by replying to
this email.

In the past, we also thought that some kind of trip to Nordic countries might be possible
but the corona situation is most likely not allowing it. But if you have in mind someplace
that building physics researchers from Tampere University could find interesting, please
let us know. Maybe a visit could be arranged later when the corona situation eventually
normalizes.

If you still have more thoughts about energy efficient buildings, especially building physics
related, on you mind, feel free to write down.

A) -

B) As soon as we go back to “normal” conditions I am looking forward to discussing
further collaboration and welcome you to Lund University.

C) (Visiting places) Norra Djurgårdsstaden, Stockholm, Brogåden in Alingsås, Portvak-
ten in Växjö, Arken in Växjö
https://gbjbygg.se/projekt/brf-arken-nyproduktion-av-bostadsratter-i-m

assivtra-vid-sjon-trummen-i-vaxjo/

http://aretsbygge.nu/nominerade-2020/

There are so many report on this subject so it is difficult to chose one. But I would
recommend a few:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962627/FULLTEXT01.pdf

https://www.bebostad.se/library/1859/slutrapport-turik-etapp-2.pdf

D) -

E) We are building a new lab, see www.zeblab.no You are always welcome to come
and see that (after corona)

https://gbjbygg.se/projekt/brf-arken-nyproduktion-av-bostadsratter-i-massivtra-vid-sjon-trummen-i-vaxjo/
https://gbjbygg.se/projekt/brf-arken-nyproduktion-av-bostadsratter-i-massivtra-vid-sjon-trummen-i-vaxjo/
http://aretsbygge.nu/nominerade-2020/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:962627/FULLTEXT01.pdf
https://www.bebostad.se/library/1859/slutrapport-turik-etapp-2.pdf
www.zeblab.no
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Haastateltava E:n vastausten liitteenä oli kuvaus Norjan rakentamismääräysten hierar-
kiasta:

Level 1: Planning and Building Act
Example of formulation
§29-5 Technical requirements
... In order to ensure any measure of a proper and intended lifespan, design and execution
must take special account for geographical differences and climatic conditions on the site

Level 2: Building Technology Regulations (TEK17)
Example of formulation
§ 13-9. General requirements for moisture
Groundwater, stormwater, rain, drinking water and humidity should not penetrate and
cause moisture damage, fungal formation or other hygienic problems

Level 3: Guidelines
Example of formulation
§ 13-9. General requirements for moisture
Robustness against moisture implies, among other things, that materials that tolerate fu-
ture moisture exposures are used and that structures are given a good drying out abi-
lity (especially if moisture sensitive materials are used) and that the raintightness and
air leaks from the indoor air is adapted to local climate conditions and expected indoor
climate.

Kuva A.1. Haastateltavan E:n vastausten liitteenä ollut kuvaus rakentamismääräysten
hierarikiasta.
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