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Rakenteiden kosteustekninen toiminta ja homeiden aiheuttamat sisäilmaongelmat ovat nous-

seet esille ilmasto-olosuhteiden muuttuessa. Ilmaston lisäksi rakenteiden kosteustekniseen toi-
mivuuteen vaikuttavat myös kiristyneet energiatehokkuusvaatimukset. Nämä lisäävät riskiä ra-
kenteiden kosteus- ja homevaurioille. 

Tässä tutkimuksessa selvitetään, kuinka ilmasto-olosuhteiden muutokset ja eristepaksuuden 
kasvattaminen vaikuttavat homeindeksin kasvuun tuulensuojalevyn sisäpinnalla. Tarkasteltavana 
rakenteena käytettiin vanhaa epätiivistä hirsiseinää, jonka ulkopuolelle oli asetettu julkisivuver-
hoilu. Tutkimus toteutettiin rakennusfysikaalista WUFI 2D -mallinnusohjelmaa ja Suomalainen 
homemalli -laskentapohjaa hyödyntäen. Eristeenä rakenteessa käytettiin mineraalivillaa, ja ra-
kennetta tarkasteltiin vuosien 2004, 2015, 2050 ja 2100 ilmasto-olosuhteissa. Ilmasto-olosuhteet 
ja tarkasteluvuodet määräytyivät Jokioisen rakennusfysikaalisten testivuosien perusteella.  

Ilmaston suhteen vertailtiin eristämätöntä ja 100 mm mineraalivillalla eristettyä hirsiseinära-
kennetta. Eristetyn rakenteen homeindeksin maksimiarvo oli vuoden 2004 ilmasto-olosuhteissa 
0,49, mikä on pienempi kuin homeindeksin sallittu maksimiarvo 1. Tarkasteluvuosina 2015, 2050 
ja 2100 homeindeksien maksimiarvot ylittivät sallitun maksimiarvon, jolloin rakenne on riskialtis 
kosteus- ja homevaurioille. Suurin homeindeksin maksimiarvo (3,05) 100 mm eristepaksuudella 
saavutettiin ennustetuissa 2100 ilmasto-olosuhteissa. Tarkasteluvuosina 2015 ja 2050 homein-
deksien maksimiarvot eivät juuri muuttuneet, mistä voidaan päätellä, että vuoden 2015 ilmasto 
on jo ollut yhtä kriittinen rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta kuin vuodelle 2050 on 
osattu olettaa. Näin ollen ennustettujen rakennusfysikaalisten testivuosien ilmasto-olosuhteet tu-
levat oletettavasti olemaan kriittisempiä kuin tämän hetken ennusteet antavat ymmärtää ja siksi 
tuloksiin täytyy suhtautua varauksella. 

Eristämättömän rakenteen homeindeksien maksimiarvot pysyivät alle sallitun maksimiarvon 
kaikkina tarkasteluvuosina. Suurin homeindeksin maksimiarvo (0,83) oli tarkasteluvuonna 2100. 
Eristämätön rakenne voitiin katsoa kosteusteknisesti toimivaksi, mutta eristämättömänä rakenne 

ei täyttänyt ulkoseinärakenteelle vaadittavaa U-arvoa (0,17 𝑊 ∕ 𝑚2𝐾). 
Homeindeksien maksimiarvoja tarkasteltiin ennustetussa vuoden 2100 ilmastossa eristepak-

suuksilla 0–300 mm. Rakenteen eristepaksuuden kasvattamisella tarkasteltavassa rakenteessa, 
eli U-arvon pienentämisellä, huomattiin olevan suurempi vaikutus homeindeksin maksimiarvon 
kasvuun kuin tulevaisuuden ennustetuilla ilmasto-olosuhteilla. Jo 50 mm paksuinen mineraalivil-
lakerros nosti homeindeksin maksimiarvon yli sallitun, ja 150 mm paksuinen eriste nosti arvon >  
5. Tarkasteltava rakenne täytti vaadittavan U-arvo vaatimuksen noin 130 mm paksuisella mine-
raalivillaeristeellä. Tämän perusteella voitiin todeta tutkimuksessa tarkasteltava hirsiseinä kysei-
sellä mineraalivillalla eristettynä kosteusteknisesti toimimattomaksi.  

Ilmasto-olosuhteiden muutoksilla ja eristeen paksuudella huomattiin olevan selvä vaikutus tar-
kasteltavan pisteen homeindeksin kasvuun. Tulevaisuudessa vuosittaiset lämpötilat nousevat, 
viistosateet ja tuulisuus lisääntyvät sekä ilman suhteellinen kosteuspitoisuus nousee. U-arvoa 
pienentämällä rakenteiden uloimmat kerrokset viilenevät, mikä voi aiheuttaa kosteuden tiivisty-
mistä uloimpiin rakennekerroksiin. Tulevaisuuden rakentamisessa ja puurunkoisten talojen li-
sääntyessä täytyy siis ottaa entistä tarkemmin huomioon rakenteiden kosteustekninen toiminta.   

 
Avainsanat: hirsiseinä, homeindeksi, ilmastonmuutos, kosteus, lisäeristäminen, puurakenta-

minen, rakennusfysiikka, Suomalainen homemalli, WUFI 2D   
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1. JOHDANTO 

Uudistuneet rakennustavat pyrkivät tekemään taloista mahdollisimman vähän energiaa kulutta-

via. Tähän vaikuttavat muun muassa Euroopan unionin ympäristöpolitiikka sekä kiristyneet 

energiatehokkuusvaatimukset. Uudet kohteet pyritään tekemään mahdollisimman vähän ener-

giaa kuluttavaksi. [1, s.196] Korjausrakennuskohteissa pyritään parantamaan rakenteiden läm-

möneristävyyttä ja ehkäisemään ilmavuotoja, mikäli se on taloudellisesti ja teknisesti mahdol-

lista. Tavoitteena tällä on pienentää lämmityksestä syntyviä päästöjä ja näin pienentää raken-

nusten hiilijalanjälkeä. 

1.1 Tutkimuksen tausta 

Lisäeristämisen haasteet ovat olleet suuri murhe, sillä kohteet ovat yleisesti haastavia toteuttaa 

kosteusteknisesti toimiviksi [2,3]. Toteutuksen tulee olla huolellisesti mietitty, ja rakenteiden kos-

teustekninen toiminta tulee tuntea. Eristämisellä pyritään vähentämään rakenteen läpi kulkevan 

lämpöenergian määrää ja estämään epäsuotuisat lämpövuodot. Rakenteen energiatehokkuu-

den parantaminen lisäeristeellä muuttaa myös rakenteen kosteusteknisiä ominaisuuksia. Muut-

tuneet rakenteen vesihöyrynvastukset tai paksumpi eristekerros saattavat johtaa siihen, että 

kosteus pääsee kertymään väärään paikkaan eikä se pääse kuivamaan toivotulla tehokkuu-

della. Tästä saattaa seurata mikrobikasvustolle suotuisat kasvuolosuhteet. [4,5] Kun eristemää-

riä lisätään, rakenteiden uloimmat kerrokset viilenevät, mikä voi aiheuttaa kosteuden konden-

soitumista materiaalipinnoille [3]. 

Rakenteiden kosteustekninen toiminta on yleinen puheenaihe ilmaston muuttuessa vauhdik-

kaasti. Kiihtyvä ilmaston lämpeneminen luo rakenteille uudet kosteustekniset vaatimukset. Tu-

levaisuudessa yhä useammat lumisateet tulevat alas vetenä ja aiheuttavat seinärakenteille lisä-

rasitusta viistosateina. Myös tulevaisuuden ennustetussa ilmastossa rakenteiden kuivumiselle 

suotuisat olosuhteet käyvät harvinaisemmiksi. 

Suomessa ulkoilman lämpötila on usein alempi kuin sisälämpötila, mutta muuttuvat ilmasto-olo-

suhteet voivat aiheuttaa yhä pidempiä jaksoja, jolloin ulkoilma onkin lämpimämpää kuin si-

säilma. Tällöin seinärakenteen kosteustekninen toiminta saattaa kääntyy toisinpäin eli kosteus-

virta kääntyy sisäänpäin. 
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1.2 Tutkimuksen esittely 

Tutkimuksessa tarkastellaan eristämättömän ja eristetyn hirsiseinäleikkauksen rakennusfysi-

kaalista toimivuutta ilmasto-olosuhteiden muutoksen ja eristepaksuuden suhteen. Tavoitteena 

on selvittää, kuinka rakenteen homeindeksi muuttuu näiden kahden muuttujan vaikutuksesta.  

Kahta valittua hirsiseinäleikkausta vertaillaan mitatuilla (2004 ja 2015 Jokioinen) ja ennustetuilla 

(2050 ja 2100 Jokioinen) ilmasto-olosuhteiden arvoilla. Testivuodet ovat ilmatieteenlaitoksen 

rakennusfysikaalisia testivuosia. [6] Vuosien 2050 ja 2100 sääolosuhteet ovat vuoden 2004 sää-

olosuhteista ennustettuja olosuhteita, joissa oletetaan kasvihuonepäästöjen jatkavan kasvuaan 

tasaisesti tämän vuosisadan ajan. Ennuste tulevaisuuden ilmastosta on melko pessimistinen 

ns. SRES A2 kehitysvaihtoehto. Tutkimuksessa käytetyt Jokioisen kunnan arvot on valittu sillä 

perusteella, että niiden on todettu olevan tavanomaista suotuisampia homeen kasvulle ja kos-

teuden tiivistymiselle rakenteisiin. [6] 

Tutkimus toteutetaan WUFI 2D -ohjelmiston avulla, jonka avulla voidaan tarkastella rakennetta 

lämpö- ja kosteusteknisesti. WUFI on rakennusfysikaalinen simulointiohjelma ja nimi tulee sa-

noista Wärme Und Feuchte Instationär. WUFI:n on kehittänyt saksalainen Fraunhofer-Institut 

für Bauphysik. [7]  

WUFI 2D -laskennasta saatujen arvojen perusteella selvitetään Suomalaista homemallia hyö-

dyntäen, kuinka riskialttiita rakenteet ovat homehtumiselle tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa 

ja aiheuttaako rakenteen eristäminen suuremman riskin homehtumiselle tai kosteusvaurioiden 

syntymiselle. Suomalainen homemalli on VTT:n ja TTY:n kehittämä laskentapohja kuvaamaan 

homehtumista materiaalipinnoilla [8].  
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2. TEORIA 

Tämän tutkimuksen teoriaosa käsittelee kosteuden ja lämmön toimintaa yleisesti rakenteissa. 

Näillä rakennusfysikaalisen suunnittelun keskeisillä tekijöillä on vaikutus rakenteen kosteustek-

niseen toimivuuteen ja homehtumiselle otollisten olosuhteiden syntymiseen. 

2.1 Rakenteen kosteusrasitukset 

Ulkoseinärakenteita kuormittavat useat eri kosteuslähteet. Kosteusrasitukset voidaan jakaa ul-

koisiin ja sisäisiin kosteusrasituksiin kuvan 1 mukaisesti. Ulkoisesti rakenteita voivat rasittaa 

muun muassa sateet ja tuulen kuljettama vesi, pinta- ja roiskevedet, maaperän kosteus, pohja-

vesi ja ulkoilman kosteus. Sisäisiä kosteusrasituksia voivat puolestaan olla muun muassa vesi-

vahingot, rakennusaikana rakenteisiin jäänyt rakennekosteus, peseytyminen ja pyykinpe-

sukone. [9, s. 14–15] Luonnollisesti myös ilmankosteus rasittaa rakenteita sekä ulkoa että si-

sältä. Sisäilmassa täytyy myös huomioida sisäilman kosteuslisä, mikä syntyy ihmisen toimin-

nasta ja vedenkäytöstä sisätiloissa. Sisäilman kosteuslisä määräytyy myöhemmin esiteltävän 

kuvan 8 mukaisesti.  

 

Kuva 1. Rakenteen kosteusrasitukset [10] 

Kosteus voi myös päästä tiivistymään rakenteisiin vedeksi eli kondensoitumaan. Kondensoitu-

minen tapahtuu, kun ilman suhteellinen kosteus saavuttaa 100 % RH. Tällöin ilma ei pysty si-

sältämään enempää kosteutta, jolloin kosteus tiivistyy vedeksi. Kondensoitumista tapahtuu ra-

kennuksissa useimmiten pinnoilla ja uloimmissa rakennekerroksissa, missä lämpötilat ovat al-

haisempia [5]. Sisäilman kosteus voi myös tiivistyä viileiden ulkoseinien tai ikkunalasien pin-

noille. 

Kosteusrasitukset voivat altistaa rakenteet monille eri vaurioille. Tällaisia vaurioita voivat olla 

esimerkiksi kantavan puurakenteen lahoaminen sekä homeen kertyminen rakenteisiin.  
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2.2 Kosteuden siirtymistavat rakenteissa 

Konvektio  

Vesimolekyylit voivat liikkua ilmavirtauksien mukana eli konvektiossa. Konvektio ilmenee raken-

teissa ilmavirtauksina huokoisten materiaalien ja ilmarakojen välityksellä. Ilmavirtaukset synty-

vät rakenteiden eri puolilla olevien paine-erojen pyrkiessä tasaantumaan. Paine-eroihin vaikut-

tavat rakennuksien ilmanvaihto, lämpötila ja tuuli. [11, s. 2–3] Suuret paine-erot rakennuksien 

ulko- ja sisäilman välillä voimistavat kosteuden siirtymistä ilmarakojen välityksellä. Sisäilman 

suuri ylipaine voi johtaa siihen, että sisäilman vesihöyry pääsee ilmavuotojen avulla rakentee-

seen ja tiivistyy vedeksi. Konvektio voi olla joko pakotettua, jolloin ilmavirta siirtyy pakotetusti 

esimerkiksi ilmanvaihtokoneiden voimasta, tai luonnollista, jolloin ilma siirtyy luontaisten paine- 

ja tiheyserojen vaikutuksesta [5]. 

Diffuusio 

Diffuusiossa vesihöyry pyrkii siirtymään suuremmasta vesihöyrypitoisuudesta pienempään. 

Joissakin tapauksissa puhutaan myös vesihöyryn osapaineiden eroista, jotka pyrkivät tasaan-

tumaan. Diffuusiota voi tapahtua ilmassa tai kiinteän aineen huokosissa. [11, s. 2] Rakennus-

tekniikassa kosteus pyrkii tasaantumaan kahden erillisen tilan välillä, joissa vallitsee eri vesi-

höyryn osapaine. Diffuusiolla siirtyvään kosteuden määrään rakenteen läpi vaikuttavat raken-

teen materiaalienkerrosten vesihöyrynläpäisevyydet. Niin sanotuissa diffuusiolaskelmissa voi-

daan olettaa aineen vesihöyrynläpäisevyys vakioksi. Todellisuudessa vesihöyrynläpäisevyys 

muuttuu aineen kosteuden muuttuessa. [5] 

Kapillaarisuus 

Rakennustekniikassa kapillaarisuus ilmenee materiaalin kykynä siirtää vettä materiaalihuokos-

putkissa kapillaarivoimien vaikutuksesta. Kapillaarivoimat (adheesio ja koheesio) saavat aikaan 

veden nousemisen mahdollistavan kapillaari-imupaineen. [12, s. 18–19] Lopulta vesi saavuttaa 

kapillaarisen nousukorkeuden, missä kapillaari-imupaine (nosteen voima) ja nousseen veden 

painovoima ovat tasapainossa keskenään, jolloin vesi ei voi enää nousta rakenteessa kapillaa-

risesti. [13, s. 3] 

2.3 Lämmön siirtyminen 

Lämpö voi liikkua kolmella eri tavalla: johtumalla, konvektiossa tai sähkömagneettisen säteilyn 

seurauksena. Johtumisessa lämpö siirtyy välikappaleen avulla, konvektiossa ilmamassan tai 

nesteen mukana ja sähkömagneettisessa säteilyssä infrapunasäteilyn avulla. Lämpöenergia 

pyrkii aina siirtymään korkeammasta lämpötilasta alempaan lämpötilaan. Lämpöenergian siirty-

miseen vaikuttavat muun muassa väliaine, lämmönlähteet, materiaalit sekä ilman virtaukset. 

[14]  
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Lämpövirran kulkua rakenteiden yli voidaan kuvata lämmönläpäisykertoimen (U) avulla. Läm-

mönläpäisykerroin kuvaa, kuinka paljon lämpövirtaa kulkee watteina yhden neliömetrin aluetta 

kohden [W/m2K], kun lämpötilaero rakennusosan eri puolilla olevien ilmatilojen välillä on yksikön 

suuruinen. Lämmönläpäisykerroin on rakenteen kokonaislämpövastuksen (𝑅𝑘𝑜𝑘) käänteisarvo 

(kaava 3). Rakenteen lämpövastus kuvaa rakenteen paksuuden (d) suhdetta sen lämmönjohta-

vuuteen (𝜆) (kaava 1). Rakenteen kokonaislämmönvastus sisältää ulko- ja sisäpinnan pintavas-

tukset (𝑅𝑢𝑠 ja 𝑅𝑠𝑖). Pintavastuksille lämpövirran liikkuessa vaakasuunnassa käytetään yleisesti 

arvoja 𝑅𝑢𝑠 = 0,13 𝑚2𝐾 ∕ 𝑊 ja 𝑅𝑠𝑖 = 0,04 𝑚2𝐾 ∕ 𝑊. [15] Kuvassa 2 esitetään lämpötilan muutos 

rakenteen läpi. 

 

 
Kuva 2. Lämpötilan muutos yleisesti rakenteen sisällä [15] 

 

 

𝑅𝑘𝑜𝑘 = Rakenteen lämpövastus [𝑚2𝐾 ∕ 𝑊] 
 
𝑅 = 𝑑 ∕ 𝜆           (1) 
 
𝜆 = Aineen lämmönjohtavuus [𝑊 𝐾 ∗ 𝑚⁄ ] 
 
d = Rakenteen paksuus [m] 
 

Rakenteen lämmönläpäisykerroin U [𝑊 ∕ 𝑚2𝐾] 
 
𝑈 = 1 ∕ (𝑅𝑠𝑖 + 𝑅1 + 𝑅2 + ⋯ + 𝑅𝑢𝑠)       (2) 
 
𝑈 = 1 ∕ (𝑅𝑘𝑜𝑘)          (3) 
 

𝑅𝑢𝑠 = Ulkopinnan pintavastus [𝑚2𝐾 ∕ 𝑊] 
 

𝑅𝑠𝑖 = Sisäpinnan pintavastus [𝑚2𝐾 ∕ 𝑊] 
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2.4 Suomalainen homemalli ja homeindeksin määräytyminen 

Suomalainen homemalli (Finnish mould growth model) on VTT:n ja TTY:n yhdessä kehittelemä 

laskentamalli, joka pohjautuu VTT:n aikaisemmin kehittelemään homemalliin puumateriaaleille. 

Suomalaisen homemallin avulla pystytään laskennallisesti arvioimaan homeen kasvua raken-

nusmateriaalien pinnoilla muuttuvissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa ajan funktiona. Suoma-

lainen homemalli on vuoden 2020 tietojen mukaan pisimmälle kehitelty homeen kasvun arvioin-

tityökalu maailmassa. [8] 

Suomalaisessa homemallissa materiaalit jaetaan neljään homehtumisherkkyysluokkaan (HHL) 

ja homeen taantumisluokkaan (HTL), jotka on kuvattu taulukoissa 2 ja 3. Suomessa homein-

deksiä kuvataan vertailusuureella M, jonka arvoasteikko on nollasta kuuteen [8]. Homeindeksin 

arvo kuvaa tarkasteltavan rakennusmateriaalin pinnalla visuaalisesti homeen peittämää pinta-

alaa suhteessa koko alaan taulukon 1 mukaisesti [12].  

Taulukko 1. Homeindeksin määräytymiskriteerit [8] 
 

 

Homeindeksin arvot lasketaan määriteltyjen lämpötilojen ja suhteellisten kosteuksien arvoista 

tunnin välein. Suomalainen homemalli ottaa huomioon homeen taantumisen sille epäsuotui-

sissa kylmissä ja kuivissa olosuhteissa. Saadut homeindeksien arvot eivät kuitenkaan kerro, 

ovatko syntyneet homekasvustot haitallisia ihmiselle tai rakenteelle, vaan kertovat homeen kas-

vuolosuhteista yleisesti. [8] 
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Homehtumisherkkyysluokka määräytyy tarkasteltavan materiaalin mukaan, kuten taulukossa 2 

on karkeasti eroteltu. Huokoiset luonnonkuitumateriaalit kuuluvat homehtumisherkkyysluokkaan 

1, sillä ne luovat homeelle otollisen kasvualustan.  

Taulukko 2. Homehtumisherkkyysluokan määräytyminen [8] 
 

 

 

Homehtumiselle herkille ja hyvin herkille materiaaleille on kuitenkin ominaista, että homeen-

kasvu taantuu merkittävämmin kuin paremmin homehtumista kestävillä materiaaleilla. Tämä on 

esitetty taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Homehtumisherkkyysluokat ja homeen taantumaluokat [8] 
 

 

 

Kuvassa 3 havainnollistetaan homeen kasvun kannalta suotuisat kosteus- ja lämpötilaolosuh-

teet eri homehtumisherkkyysluokissa. Kuten kuvasta huomataan, homehtumiselle otolliset olo-

suhteet alkavat hyvin pian lämpötilan tullessa nollan celsiusasteen yläpuolelle, mutta pysähtyy 

kuitenkin, mikäli lämpötila nousee yli 50 celsiusasteen. Homeen kasvuun vaikuttaa merkittävästi 

lämpötilan ja suhteellisen kosteuden lisäksi myös materiaalin homehtumisherkkyys. Kuvan 3 

perusteella HHL1- ja HHL2-luokkien materiaalit alkavat homehtua yli 10 °C  lämpötiloissa jo 80 

% RH suhteellisen kosteuden ylittyessä, kun taas HHL3- ja HHL4-luokkien materiaaleissa raja-

arvo on 85 % RH. [8] 
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Kuva 3. Homeen kasvun kannalta suotuisat kosteus- ja lämpötilaolosuhteet eri homehtu-
misherkkyysluokissa [8] 
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3. TARKASTELTAVAT RAKENTEET 

Tässä työssä rakastellaan vanhaa käsin veistettyä hirsiseinärakennetta, jonka ulkopinta on ver-

hoiltu. Hirsi on monella tapaa hyvä rakennusmateriaali, sillä yksiaineisena materiaalina se muo-

dostaa rakennukselle sekä kantavan rakenteen että lämmöneristyksen [16]. 

Tarkasteltava rakenne edustaa 1900-luvun alkupuolen rakennustapaa, mihin on myöhemmin 

asetettu julkisivuverhoilu suojaamaan rakennetta ja parantamaan sen tuulensuojaominaisuuk-

sia sekä lämmöneristävyyttä. Hirsirakenteita on ollut tapana suojata lautaverhouksella ankarien 

sääolosuhteiden takia tai arkkitehtuurisista syistä. [16] 

Tämän ajan rakentamisessa käytettiin yleisesti saumojen tiivistyksessä sammalta tai muuta vas-

taavaa materiaalia. Tässä työssä kuitenkin oletetaan, että sammaltiivistys on päässyt varise-

maan pois saumoista ajan saatossa. Hirsien saumat oletetaan laskennassa 15 mm paksuiksi 

raoiksi ja niitä mallinnetaan tyhjänä tilana eli ns. paikallaan olevana ilmana. Rakojen suuruus on 

määritetty hieman todellisuutta suuremmaksi, jolloin rakenteen laskennallinen lämmöneristä-

vyys paranee, sillä paikallaan olevan ilman lämmönjohtavuus on pienempi kuin alkuperäisen 

tiivistysmateriaalin. Toisaalta kosteus pääsee siirtymään rakojen välityksellä helpommin, koska 

paikallaan olevan ilman kosteudenjohtavuus on suurempi. Tämä aiheuttaa uloimpien rakenne-

kerroksien viilenemisen ulkolämpötilan ollessa alempi kuin sisälämpötilan sekä suuremman 

kosteusrasituksen. Tällöin lopullinen laskennallinen tulos tulee olemaan varmemmalla puolella. 

Tarkasteltavien rakenteiden materiaaliominaisuudet ovat koottu taulukkoon 4. Näitä materiaa-

liominaisuuksia käytetään WUFI 2D -mallissa ja U-arvojen laskennassa.  
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Taulukko 4. Tarkasteltavien rakenteiden materiaaliominaisuudet 
 

 Tiheys 

ρ 

Lämmön-

johtavuu-

den suun-

nittelu-

arvo λ 

Ominais-

lämpö- 

kapasiteetti  

𝐶𝑝 

 

Vesi-

höyryn 

diffuusio- 

vastus- 

kerroin 

 μ 

Huokoi-

suus 

 [-] 

Rakennus-

kosteus        

  [-] 

Lähde 

Yksikkö 𝑘𝑔

∕ 𝑚3 

𝑊 ∕ 𝑚𝐾 𝐽 ∕ 𝑘𝑔𝐾 - 𝑚3 ∕ 𝑚3 𝑘𝑔 ∕ 𝑚3  

Seisova ilma 1,23 0,025 1008 1,00 0,9999 0,01 [17, s. 

13] 

Hirsi C13 mänty 532,0 0,10 2700 84,0 0,90 80,0 [12, s. 

358] 

Tuulileijona 12 

mm 

270,0 0,05 1500 5,50 0,85 33,60 [12, s. 

358] 

ISOVER GW 

Integra   ZSF 

032 

30,0 0,03 840 1,00 0,95  WUFI 

C12 ruskea ra-

kennuspaperi 1 

mm 

750,0 0,10 1500 23,0 60  [12] 

Julkisivulauta 

C13 mänty 

532,0 0,10 2700 84,0 0,90 80,0 [12, s. 

358] 

Tuuletusväli 30 

mm 

1,3 0,18 1000 0,46 0,9999 0,01 WUFI 
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3.1 Alkuperäinen rakenne 

Tutkimuksessa tarkasteltava rakenne koostuu käsin veistetystä hirrestä, huokoisesta puukuitu-

levystä, pystykoolauksesta ja julkisivuverhoilusta, jotka ovat nähtävissä kuvassa 4. Huokoinen 

puukuitulevy toimii rakenteessa tuulensuojalevynä ja on kiinnitetty suoraan hirsirunkoon. Tuule-

tusrako toteutetaan pystysuuntaisella koolauksella 600 mm välein, ilman vaakakoolausta. Vaa-

rana yhdensuuntaisessa koolauksessa on koolausvälien tukkeutuminen, jolloin tuuletusväli ei 

toimi niin kuin pitäisi. Myöhemmin suoritettava WUFI 2D -laskenta ei kuitenkaan huomioi pysty-

koolausta tuuletusvälissä, vaan kuvaa sitä tyhjänä tilana. 

Julkisivuverhoilu on toteutettu 22 mm paksulla ponttilaudoituksella, jossa laudoitus limittyy toi-

siinsa ponttien avulla ja muodostaa yhtenäisen tiiviin laudoituksen. Julkisivulaudoituksen ulko-

pintaan on mallinnusvaiheessa asetettu vaalea akryylimaali, jonka diffuusiovastus Sd on 0,3 m. 

Julkisivulaudoitus kiinnittyy naulaliitoksella pystykoolaukseen.  

 

 

Kuva 4. Rakenneleikkaus alkuperäisestä hirsiseinästä 
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3.2 Eristetty rakenne 

Eristetty rakenne koostuu samoista rakenneosista kuin alkuperäinen rakenne, mutta rakentee-

seen tuodaan kuvan 5 mukaisesti lämmönsiirtymistä vastustava mineraalivilla sekä ilmansulku-

paperi. Mineraalivillan paksuudeksi kuvassa 5 on asetettu 100 mm, mutta rakennetta tarkastel-

laan laskentaosuudessa myös muilla eristepaksuuksilla. 100 mm eristepaksuus pysyy vakiona, 

kun rakennetta tarkastellaan eri ilmasto-olosuhteissa.  

Mineraalivillan ja hirsirungon väliin on asetettu hyvin vesihöyryä läpäisevä rakennuspaperi li-

säämään tuulensuojausta. Hyvän vesihöyrynläpäisevyytensä johdosta rakennuspaperi pystyy 

siirtämään sisäilman kosteuden ulospäin pois kantavan hirsirakenteen reunoilta.  

 

 

Kuva 5. Rakenneleikkaus eristetystä hirsiseinästä 
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4. LASKENTA 

Laskennassa mallinnetaan sekä alkuperäinen että eristetty rakennetyyppi WUFI 2D -laskenta-

ohjelmaan. Ohjelmaan syötetään nykyiset sekä ennustetut Jokioisen ilmastodatat. Mallin avulla 

pystytään tutkimaan lämpö- ja kosteusolosuhteita rakenteen eri pisteissä. Laskentaosuus kes-

kittyy kuitenkin tarkastelemaan rakenteen kriittiseksi katsottua pistettä. Valitun tarkasteltavan 

pisteen arvot syötetään Suomalaiseen homemalliin, jonka avulla lasketaan homeindeksin mak-

simimäärä. Saatujen homeindeksien maksimiarvojen perusteella voidaan analysoida rakentei-

den toimivuutta tarkasteluvuosien ja eristepaksuuksien suhteen. 

4.1 Tarkasteltavan pisteen valinta 

Tarkasteltava kriittinen piste on valittu tuulensuojana toimivan puukuitulevyn sisäpinnasta, sillä 

sen on todettu olevan herkin kohta kosteuden tiivistymiselle ja materiaalina puukuitulevy on her-

kin homehtumiselle (HHL1). Puukuitulevy altistuu rakennuksen sisäilmasta tulevalle kosteu-

delle, mikä aiheuttaa riskin kosteuden tiivistymiselle levyn viileälle pinnalle.  

Jos tarkasteltavassa pisteessä syntyy homeen kasvua, on homeen mikrobeilla miltei suora 

pääsy sisäilmaan ilmavuotojen ansiosta. Mikrobeiden pääsyn sisäilmaan estää vain huokoinen 

mineraalivilla sekä rakennuspaperi. Mahdollinen homehtuminen tarkastelupisteessä altistaa 

myös villakerroksessa olevat puurakenteet (pystykoolaukset) homehtumiselle ja laholle. Tästä 

voisi pitkällä aikavälillä tulla myös rakenteellisia ongelmia. Epäsuotuisten mikrobien pääsy si-

säilmaan voi taas altistaa rakennuksen käyttäjät erilaisille hengitystieoireille tai ihottumille. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan tarkastella homeen ja mikrobien laatua tai niiden pääsyä 

sisäilmaan. Olosuhteita on myös järkevää tutkia tuulensuojalevyn sisäpinnalta, koska kun ra-

kenteeseen lisätään eristepaksuutta, tutkittavan pisteen lämpötila laskee ja aiheuttaa täten lisää 

riskiä kosteusvaurioille.  

Vaihtoehtoisesti homeindeksin maksimiarvoa voisi tarkastella rakennuspaperin sisäpinnalla, 

mistä mikrobeilla olisi täysin esteetön pääsy sisäilmaan. Toisaalta rakennuspaperi pysyy ympäri 

vuoden huomattavasti lämpöisempänä ja mahdollistaa hyvän kosteudensiirtymisen sen läpi, jol-

loin se ei ole yhtä altis homehtumiselle. Tämän takia homeindeksin tarkastelu rakennuspaperin 

sisäpinnalla rajataan laskennasta pois. 

Tässä työssä sallitun homeindeksin maksimiarvo rajataan arvoon < 1. Sallittu maksimimäärä 

perustuu siihen, että kantavissa rakenteissa eikä lämmöneristekerroksissa ei sallita tiettyä mää-

rää enempää homekasvustoa. Tämä voisi aiheuttaa rakennevaurioita tai sisäilmaongelmia pit-

källä tarkasteluvälillä. [12, s. 62] Tuulensuojalevyn sisäpinnassa mikroskoopilla tarkasteltaessa 

sallitaan siis maksimissaan paikoin alkavaa kasvua ja muutama rihma [8].  
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4.2 WUFI 2D laskennassa 

Rakennetta mallintaessa käytettiin WUFI 2D -laskentaohjelmaa (versio 4.3). Aluksi laskentaoh-

jelmaan syötetään tutkittavan rakenteen geometria ja luodaan tälle tarkastelua varten sopiva 

elementtiverkko (kuva 6). Geometriaa luodessa on hyödynnetty symmetriaa ja rajattu tarkaste-

lualue hirren puolivälistä ilmaraon puoliväliin laskennan keventämiseksi (kuva 7). Elementtiver-

kon avulla voidaan tarkastella rakennetta jokaisen rakennusosan mielivaltaisessa pisteessä. 

Elementtiverkko pyritään luomaan siten, että ulkopinnoilla ja materiaalien rajapinnoilla verkon 

paksuus olisi noin 1 mm. Ilmansulkupaperi (1 mm) on jaettu neljään pystysuuntaiseen element-

tiin ja viereisten elementtien verkkopaksuudet tämän mukaan tiheämmin. 

 

 
 

Kuva 6. Eristetyn rakenteen elementtiverkko 

 

Jokaiselle poikkileikkauksen elementeille syötetään materiaaliarvot WUFI:n omasta kirjastosta 

ja osin käytetään TTY:n tutkimusraportissa 159 käytettyjä materiaaleja ja niiden materiaaliomi-

naisuuksia [12]. Materiaaliominaisuudet ovat esitetty taulukossa 4.  

 

 
 

Kuva 7. Eristetyn rakenteen geometria WUFI 2D -ohjelmassa 

 

Materiaaleille on annettu alkuolosuhteet (taulukko 5), mistä lämpötila ja suhteellinen kosteuspi-

toisuus alkavat tasaantua ympäröivien olosuhteiden mukaan ajan edetessä. Rakennetta rajaa 

ylä- ja alapuolelta adiabaattinen pinta, mikä tarkoittaa, että sen läpi lämpöenergiaa ei voi tulla 

systeemiin tai poistua systeemistä. Tämän jälkeen rakenteen ulko- ja sisäpinnoille asetetaan 
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Jokioisen rakennusfysikaalisten testivuosien ilmasto-olosuhteet ja sisäilmaan kosteuslisä.  Si-

säilmassa vallitsee 20 °C keskilämpötila, mihin kosteuslisä huomioidaan kuvan 8 mukaan. Si-

säilman kosteuslisä määräytyy kosteusluokan 2 perusteella, mihin kuuluvat yleisesti asuinra-

kennukset [12, s. 48]. Ulkopinnan laskenta-asetuksiin on asetettu Teemu Jokelan diplomityötä 

mukaillen lämmönsiirtymiskertoimeksi 20 𝑊 ∕ 𝑚2𝐾 ja sisäpinnan 8  𝑊 ∕ 𝑚2𝐾 [18, s. 56].  

Rakennuksen tarkasteltavan seinän ilmansuunnaksi on valittu pohjoinen. Pohjoisella seinustalla 

auringonsäteilyn lämmittävä ja kuivattava vaikutus on pienin ja laskennan tulokset ovat varmem-

malla puolella.  

 

Kuva 8. Sisäilman kosteuslisä suhteessa lämpötilaan. Kosteusluokka 2. 

Julkisivuverhoilun ja tuulensuojalevyn väliin jäävään tuuletusväliin tuodaan mallissa ilmanvaih-

tuvuuselementti (kuva 9), joka saa arvonsa ulkoilman olosuhteista. Ilmanvaihtuvuudeksi asete-

taan 100 kertaa tunnissa. 

 

Kuva 9. Ilmanvaihtuvuus tuuletusvälissä 100/h 
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Jotta laskennassa saataisiin pienennettyä virhettä, lasketaan tarkasteltavan pisteen suhteelli-

nen kosteus ja lämpötila niin monen vuoden ajalta, kunnes rakenteen sisäiset olosuhteet ovat 

mukautuneet ympäristön vaihteluun taulukon 5 lähtöolosuhteista. Hirsiseinää tarkastellessa olo-

suhteiden tasaantumiseen kului kaksi vuotta ja tarkasteluun otettiin kolmannen tarkasteluvuo-

den arvot tammikuun alusta joulukuun loppuun. WUFI:sta saadaan suhteellisen kosteuden ja 

lämpötilan tunnin välein. 

 

Taulukko 5. Materiaalien sisäiset lähtöolosuhteet 
 

Identiteetti Lämpötila 

[°𝐶] 

WC 

[𝑘𝑔 𝑚3⁄ ] 

RH 

[-] 

Hirsi/julkisivulauta 20 62,2 0,65 

Tuuletusväli 20 0,0 0,65 

Tuulensuojalevy 20 22,4 0,65 

Eriste 20 0,3 0,65 

Rakennuspaperi 20 0,5 0,65 

Seisova ilma 20 0,0 0,65 

 

 

4.3 Suomalainen homemalli laskennassa 

WUFI 2D -laskentaohjelmasta saadut kriittisen pisteen lämpötilojen ja suhteellisten kosteuksien 

arvot syötetään Suomalaisen homemallin laskentaohjelmaan. Tämän jälkeen laskentapohjaan 

asetetaan tuulensuojalevyn homeenkasvun herkkyysluokaksi 1, kuten myös homeen maksimi-

määrän herkkyysluokaksi arvo 1. Kun tarkastellaan yhtä materiaalia, homeen maksimimäärän 

ja kasvunopeuden herkkyysluokat ovat samat. Kun taas tarkastellaan kahden materiaalin raja-

pintaa, tulee huomioida molempien materiaalien homehtumisherkkyysluokat. Homeen kasvu 

määräytyy tuolloin herkemmän materiaalin mukaan ja maksimimäärä tutkittavan materiaalin mu-

kaan.  
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Taantumaluokaksi asetetaan 𝐶𝑚𝑎𝑡 = 0,5. Taantumakerroin ilmaisee, miten homeen kasvulle 

suotuisat epäsuotuisat olosuhteet vaikuttavat homeen määrään materiaalissa. [8] Näin ohjel-

misto pystyy laskemaan homeindeksin tunnin välein ja antaa vastaukseksi homeindeksin mak-

simiarvot, joita vertaillaan Laskennan tulokset -luvussa. Tarkastelujaksona Suomalaisessa ho-

memallissa käytettiin yhtä vuotta eli 8760 tuntia. 

4.4 U-arvon laskenta 

Tarkasteltavien seinärakenteiden U-arvot laskettiin kahdella eri tapaa. WUFI:lla laskiessa ra-

kenteista poistettiin julkisivuverhous ja tuuletusväli laskennan yksinkertaistamiseksi. Tässä ei 

otettu huomioon myöskään rakenteen kosteusteknistä toimintaa. Jotta ohjelma pystyi laske-

maan rakenteiden lämpövuon tiheyden, asetettiin sisä- ja ulkolämpötilan eroksi 𝛥𝑇 = 15°𝐶. U-

arvo saatiin määritettyä, kun lämpövuon tiheys oli tasaantunut laskentaohjelmassa 500 tunnin 

kohdalla, minkä jälkeen tämä arvo jaettiin lämpötilaerolla 𝛥𝑇. Ulkopinnan 𝑅𝑢𝑠 ja sisäpinnan 𝑅𝑠𝑖 

pintavastuksiksi asetettiin 0,13 𝑚2𝐾 ∕ 𝑊. Ulkopinnalla voidaan käyttää samaa pintavastusta 

kuin sisäpinnalla, koska rakenteen uloimmat kerrokset jätetään laskuista pois [19].  WUFI:lla 

laskiessa ei otettu huomioon villakerroksessa olevaa pystykoolausta. 

U-arvot rakenteille laskettiin myös valmiissa Excel-laskentapohjassa (tekijä Eero Tuominen, 

Tampereen yliopisto). Laskentapohja laski U-arvon automaattisesti siihen syötettyjen materiaa-

litietojen ja paksuuksien avulla. Materiaaliominaisuuksina käytettiin taulukon 4 mukaisia arvoja. 

U-arvot laskettiin mineraalivillakerroksen pystykoolauksen kanssa ja ilman. Laskentapohja ja 

sen kaavat perustuvat vanhentuneeseen Suomen rakentamismääräyskokoelman liitteeseen 

(RakMK C4).  
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5. LASKENNAN TULOKSET 

5.1 Homeindeksin kehittyminen ajan suhteen 

Homeindeksin kehittymistä vuositasolla tarkasteltiin kuvan 4 eristämätön ja kuvan 5 eristetty 

mukaisilla rakennetyypeillä. Eristetyn rakenteen mineraalivillan paksuutena laskennassa käy-

tettiin 100 mm. 

Kun WUFI 2D -laskennasta saadut tuntikohtaiset lämpötilat ja suhteellisen kosteuden arvot si-

joitetaan Suomalaiseen homemalliin, huomataan homeindeksien maksimiarvoissa huomatta-

vaa kasvua tarkasteluvuosien mukaan. Laskennasta saadut tulokset on esitetty taulukossa 6 

tarkasteluvuosittain. Kuvasta 10 voimme huomata homeindeksien kehityksen vuosittain tarkas-

telussa olevilla rakennetyypeillä. 

 

Taulukko 6. Laskennasta saadut homeindeksin arvot tuulensuojalevyn sisäpinnassa 
 

Tulokset  Data 𝑀𝑚𝑎𝑥 

[-] 

𝑇𝑚𝑎𝑥 

[°𝐶] 

 

𝑇𝑚𝑖𝑛 

[°𝐶] 

 

𝑇𝑘𝑎. 

[°𝐶] 

𝑅𝐻𝑚𝑎𝑥 

[-] 

𝑅𝐻𝑚𝑖𝑛 

[-] 

 

𝑅𝐻𝑘𝑎. 

[-] 

Alkuperäi-

nen 

jok2004 0,026 23,16 -12,86 8,13 85,30 54,40 75,76 

Alkuperäi-

nen 

jok2015 0,057 22,99 -9,75 9,29 85,81 60,98 77,54 

Alkuperäi-

nen 

jok2050 0,098 24,17 -8,42 9,70 86,30 53,91 76,65 

Alkuperäi-

nen 

jok2100 0,828 25,71 -3,64 11,90 88,00 54,29 78,70 

Eristetty jok2004 0,486 25,50 -20,72 6,01 97,43 46,25 81,41 

Eristetty jok2015 1,238 25,56 -17,84 7,35 97,21 56,32 82,22 

Eristetty jok2050 1,228 26,64 -15,05 7,87 97,40 45,16 81,59 

Eristetty jok2100 3,049 28,21 -8,79 10,58 97,30 45,83 81,43 
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Homeindeksin maksimiarvoihin taulukon 6 mukaan korreloi eniten lämpötila ja suhteellinen kos-

teus tarkastelujaksolla. Lämpötilan nouseminen ja suhteellisen kosteuden kasvu tarkastelupis-

teessä tarkoittavat, että tarkasteltava piste on vuosittain pidempiä aikoja homeen kasvulle suo-

tuisissa olosuhteissa kuvan 3 mukaisesti. Kun tarkastellaan lämpötilan ja suhteellisen kosteu-

den keskiarvoja, huomataan alkuperäisessä rakenteessa lämpötilan keskiarvon nousseen ar-

vosta 8,13 °𝐶 arvoon 11,90 °𝐶 ja suhteellisen kosteuden arvosta 75,76 % RH arvoon 78,70 % 

RH. Eristetyssä rakenteessa lämpötilan keskiarvo nousee arvosta 6,01 °𝐶 arvoon 10,58 °𝐶 ja 

suhteellinen kosteus arvosta 81,41 % RH vain hieman arvoon 81,43 % RH. Mitattuna vuonna 

2015 eristetyn rakenteen suhteellisen kosteuden keskiarvo on kaikkein suurin, 82,22 % RH.  

 

Kuva 10. Homeindeksin kehitys testivuosien välillä 

 

Kun katsotaan kuvan 10 eristetyn rakenteen janaa, huomataan, että sen kulmakerroin eli ho-

meindeksin kasvu muuttuu lievästi negatiiviseksi, kun siirrytään vuodesta 2015 vuoteen 2050. 

Tämän selittänee se, että ilmasto-olosuhteet Jokioinen 2050 ja 2100 ovat ennustettuja arvoja. 

Nyt havaitaan, että vuoden 2015 olosuhteet ovat olleet jo kriittisemmät tai ainakin yhtä kriittiset 

tuulensuojalevyn sisäpinnassa kuin vuodelle 2050 on ennustettu. Todellisuudessa eristetyn ra-

kenteen homeindeksien maksimiarvot vuodesta 2015 eteenpäin tulevat olemaan oletettavasti 

suurempia kuin on osattu ennustaa. Ero eristetyn rakenteen tarkasteluvuosien 2015 ja 2050 

välillä homeindeksin maksimiarvoissa on hyvin pieni, ainoastaan yksi sadasosa, millä ei homein-

deksin näkökulmasta ole merkitystä.  
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Alkuperäisessä eristämättömässä rakenteessa homeindeksin maksimiarvo kasvaa mitatun vuo-

den 2015 ja ennustetun vuoden 2050 välillä eikä laske, kuten eristetyssä rakenteessa. Näin 

voidaan sanoa, että rakenteet toimivat eri tavoin eri ilmasto-olosuhteissa. Ei voida kuitenkaan 

yksiselitteisesti todentaa, miksi kahden eri verrattavan rakenneleikkauksen homeindeksin kehi-

tys käyttäytyy eri lailla vuosina 2015 ja 2050.   

Eristetyn rakenteen homeindeksin maksimiarvoksi tarkasteluvuonna 2004 saatiin 0,49, mikä on 

sallituissa rajoissa. Tarkasteluvuosina 2015, 2050 ja 2100 homeindeksin maksimiarvot ylittävät 

sallitun homeindeksin maksimiarvon 1. Suurin homeindeksin maksimiarvo on tarkasteluvuonna 

2100 (3,05), mikä tarkoittaa, että homekasvua on noin 50 % pinta-alasta mikroskoopilla tarkas-

tellessa ja uusia itiöitä alkaa muodostua. Mikäli tulevaisuuden ilmasto kehittyy kriittisemmäksi 

ennustetuista kuten vuoden 2015 mitatut arvot antavat osoittaa, voidaan olettaa vuosien 2050 

ja 2100 homeindeksien maksimimäärän olevan selvästi suurempia kuin tässä tutkimuksessa 

saadut tulokset. Näin ollen voidaan todeta eristetty rakenne riskirakenteeksi kosteustekniseltä 

toiminnaltaan.  

Alkuperäisessä eristämättömässä rakenteessa homeindeksin maksimiarvo pysyy sallitun rajan 

alapuolella ja saavuttaa vuonna 2100 arvon 0,83, jolloin rakenteen voidaan katsoa vielä toimi-

van. Tähän tulokseen joudutaan suhtautumaan kriittisesti, mikäli ilmasto muuttuu yhä rankem-

maksi rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden suhteen.  

5.2 Homeindeksin kehittyminen eri eristepaksuuksilla 

Homeindeksin kehitystä vertailtiin myös suhteessa eristepaksuuteen. Vertailu suoritettiin ennus-

tetussa Jokioinen 2100 ilmastossa, koska sen ilmasto luo rakenteelle suurimmat riskit homeh-

tumiselle. Vuoden 2100 ilmasto-olosuhteet ovat myös tarpeellista huomioida tämän päivän ra-

kentamisessa minimitasona, mihin on ehdottomasti pyrittävä, jotta rakenteet toimivat vielä 

useita vuosikymmeniä eteenpäin rakennushetkestä. Laskennan tulokset ovat esitettyinä alla 

taulukossa 7 ja graafisesti kuvassa 11.  
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Taulukko 7. Eristepaksuuden vaikutus homeindeksiin 
 

 

 

Eristepaksuuksia kasvattamalla huomataan voimakkaampi kasvu homeindeksien maksimiar-

voissa kuin ympäristöolosuhteilla. Jo 50 mm lisäys aikaisemmin vertailtuun 100 mm eristepak-

suuteen sai homeindeksin kasvamaan arvosta 3,05 arvoon 5,19. Kun eristepaksuutta kasvate-

taan 150 mm:stä ylöspäin, homeindeksin arvo ei merkittävästi lisäänny.  

Kun eristeenä käytetään 50 mm mineraalivillaa, homeindeksin arvo putoaa arvosta 3,05 arvoon 

2,01, jolloin homerihmasto peittää mikroskoopilla tarkastellessa 10 % pinta-alasta. Edes eris-

teen pienentäminen ei saa homeindeksin arvoa laskemaan alle sallitun rajan.  

 

 

 

 

Tyyppi Tarkas-

telu data 

Eriste- 

pak-

suus 

M max 

[-] 

T max 

[°𝐶] 

T min 

[°𝐶] 

T ka. 

[°𝐶] 

RH  

max 

[%] 

RH 

min 

[%] 

RH 

ka. 

[%] 

Alkupe-

räinen 

jok2100 0 mm 0,828 25,71 -3,64 11,90 88,00 54,29 78,70 

Eristetty jok2100 50 

mm 

2,006 27,87 -7,60 10,97 95,90 46,96 79,97 

Eristetty jok2100 100 

mm 

3,049 28,21 -8,79 10,58 97,30 45,83 81,43 

Eristetty jok2100 150 

mm 

5,188 28,61 -9,83 10,21 97,93 46,24 83,88 

Eristetty jok2100 200 

mm 

5,319 28,76 -10,37 10,03 98,48 46,42 84,80 

Eristetty jok2100 300 

mm 

5,397 28,92 -10,88 9,84 98,97 47,06 85,78 
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Kuva 11. Homeindeksin kehitys eristettä kasvatettaessa 
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5.3 Eristepaksuuden vaikutus U-arvoihin 

Rakenteiden U-arvot laskettiin WUFI:lla ilman pystykoolausta ja Excel-laskentapohjalla ilman 

pystykoolausta sekä koolauksen kanssa. Tulokset ilmoitettu suhteessa eristepaksuuteen taulu-

kossa 8 ja kuvassa 12.  

Taulukko 8. Rakenteiden U-arvot ja homeindeksin maksimiarvo Jokioinen 2100  
ilmamasto-olosuhteissa eristepaksuuden suhteen 

  
WUFI 

ilman  

koolausta 

Excel 

koolaus  

huomioitu 

Excel 

ilman  

koolausta 

Homeindeksi 

Eristepaksuus 

[mm] 

U 

[𝑊 ∕ 𝑚2𝐾] 

U 

[𝑊 ∕ 𝑚2𝐾] 

U 

[𝑊 ∕ 𝑚2𝐾] 

M max 

[-] 

0 0,557 0,468 0,479 0,828 

50 0,297 0,278 0,265 2,006 

100 0,204 0,197 0,183 3,049 

150 0,155 0,154 0,14 5,188 

200 0,125 0,126 0,113 5,319 

300 0,09 0,093 0,082 5,397 

 

Kuvasta 12 voidaan huomata eri tavoin laskettujen U-arvojen noudattelevan hyvin samanlaista 

tyyliä keskenään eikä suuria eroavaisuuksia ilmene. Ainoa hieman suurempi eroavaisuus ilme-

nee WUFI:n avulla lasketussa alkuperäisessä rakenteessa, mihin ei ole asennettu mineraalivil-

laeristettä. WUFI:n avulla lasketut arvot ovat yleisesti hieman suurempia, ja Excelin avulla las-

ketut arvot ilman koolausta hieman pienempiä. Tästä voidaan päätellä, että lämpö pääsee siir-

tymään pystykoolauksen välityksellä paremmin kuin pelkän villakerroksen. Kuvasta 12 huoma-

taan myös, että rakenne saavuttaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C3 ulkosei-

nälle määritetyn U-arvo vaatimuksen 0,17 𝑊 ∕ 𝑚2𝐾 noin 130 mm eristepaksuudella [20]. 
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Kuva 12. U-arvot eristepaksuuden suhteen 

5.4 Virhearvio 

Suurimmat epävarmuudet tulosten oikeellisuuteen tulevat tulevaisuuden ilmasto-olosuhteista. 

Vuoden 2050 ja 2100 arvot ovat ennustettuja, ja ennusteet sisältävät aina epävarmuuksia. En-

nusteet on tehty vuoden 2004 ilmasto-olosuhteiden perusteella jo noin kymmenen vuotta sitten, 

ja ilmaston kehittyminen on jo nykyään erilainen. Ennuste tulevaisuuden ilmastosta on melko 

pessimistinen ns. SRES A2 kehitysvaihtoehto. Mikäli ilmastonmuutoksen kehitys saadaan hi-

dastumaan tai kääntymään laskevaksi, tulevat ne vaikuttamaan myös homeindeksien arvoihin 

vuosisadan lopulla. [6] Näitä tietojakin tullaan jatkossa varmastikin tarkentamaan täsmällisim-

millä laskumalleilla sekä pohjautuen uudempiin ilmasto-olosuhteisiin.  

Ilmasto-olosuhteissa on myös vuosittaisia vaihteluita. Tutkimuksessa käytettyjen testivuosien 

rasitukset eivät välttämättä ole kriittisimmät rakenteen kosteusteknisen toimivuuden kannalta, 

vaan jotkin yksittäiset vuodet voivat olla parempia ja jotkin huonompia. Pitkät pakkas- tai helle-

jaksot sekä sateet vaikuttavat suoraan rakenteen käyttäytymiseen. 

Myös rakennuksen todellinen sijainti vaikuttaa ilmasto-olosuhteisiin ja täten myös tarkastelta-

vien rakenteiden homeindekseihin. Tarkkaa paikkakuntaa tämän tutkimuksen kannalta ei ole 

välttämättä relevanttia määrittää, vaan rakennetta voidaan tarkastella vain perustuen Jokioisen 

säädatoihin. Mikäli kyseessä olisi todellinen rakennuskohde, voitaisiin ottaa huomioon raken-

nuksen tarkempi sijainti esimerkiksi Pohjois-Suomessa, missä ei ole vielä niin kriittiset olosuh-

teet homeindeksin kehittymiselle.  
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Homeindeksiin vaikuttaa myös sisäilman kosteusluokan määrittäminen luokkaan 2 luokan 3 si-

jasta. Tarkasteltava rakennus voitaisiin myös luokitella vapaa-ajan asunnoksi, jolloin sen kos-

teusluokka olisi 3 ja sisäilman kosteuslisä 1–3 g/m3 riippuen sisälämpötilasta [12, s. 48]. Tällöin 

laskenta muuttuisi, eikä sisäilmastoa voitaisi olettaa vakioksi, sillä vapaa-ajan asunnon lämmitys 

on jaksollista.  

Rakennetta tarkastellessa ei oteta myöskään huomioon mineraalivillakerroksessa olevien pys-

tykoolausten vaikutusta rakenteen läpi kulkevaan lämpöenergiaan. Puulla on tässä tapauksessa 

parempi lämmönjohtavuuskyky, jolloin se myös toimii eräänlaisena kylmäsiltana ja aiheuttaa 

lämpötilaeroja eristekerroksessa. Rakenteen läpi virtaavaan lämpöenergiaan ja kosteuteen vai-

kuttavat myös hirsien välissä olevat 15 mm ilmaraot. Raot ovat mallinnettu tasapaksuiksi ja ta-

saisin välein rakenteeseen, mikä ei välttämättä vastaa täysin todellisuutta, mutta yksinkertaistaa 

rakenteen toimintaa mallinnusta varten.  
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksessa tarkasteltiin hirsiseinän rakennusfysikaalista toimivuutta ilmasto-olosuhteiden 

muutoksen ja eristepaksuuksien suhteen. Tavoitteena oli selvittää, kuinka homeindeksin mak-

simiarvo käyttäytyy näiden kahden muuttujan vaikutuksesta. Tarkasteluvuosina toimivat Jokioi-

sen mitatut 2004 ja 2015 ja ennustetut 2050 ja 2100 ilmasto-olosuhteet, jotka on katsottu olevan 

suotuisimmat homeen kasvulle ja kosteuden tiivistymiselle rakenteisiin [6]. Eristepaksuuden 

suhteen vertaillessa eristepaksuuksina käytettiin 0 mm, 50 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm ja 

300 mm.  

Tarkasteltava piste valittiin tuulensuojalevynä toimivan huokoisen puukuitulevyn sisäpinnalta, 

sillä sen katsotaan olevan herkin kohta kosteuden tiivistymiselle ja homeen syntymiselle. Läm-

pötilan ja suhteellisen kosteuden selvittämiseksi tarkasteltavassa pisteessä hyödynnettiin ra-

kennusfysikaalista WUFI 2D -mallinnusohjelmaa. Mallinnusohjelma pystyi laskemaan tarkastel-

tavat suureet sekä ilmasto-olosuhteiden että eristepaksuuksien suhteen. Saadut tulokset sijoi-

tettiin Suomalaiseen homemalliin, minkä avulla saatiin laskettua vuosittainen homeindeksin 

maksimiarvo ja todennettua rakenteen toimivuutta. 

Kun 100 mm mineraalivillalla eristettyä hirsirakennetta tarkasteltiin rakennusfysikaalisten testi-

vuosien suhteen, huomattiin homeindeksin maksimiarvon ylittävän sallittavan homeindeksin 

maksimimäärän 1 jo ennen vuotta 2015. Vuosien 2015 ja 2050 homeindekseissä ei juuri eroa 

ole. Kuitenkin eristetyn rakenteen vuoden 2015 homeindeksin maksimiarvo (1,238) on hieman 

suurempi kuin vuoden 2050 (1,228). Tästä voimme varovaisesti olettaa vuoden 2015 olleen jo 

kutakuinkin yhtä kriittinen kuin vuodelle 2050 on ennustettu, ja todellisuudessa vuoden 2050 

homeindeksin maksimiarvo tulisi olemaan suurempi.  

Vuoteen 2100 mennessä ennustetuilla ilmasto-olosuhteilla saavutetaan homeindeksin maksi-

mimäärä 3,049, mikä viittaa selvään tarkastelupisteen homehtumiseen. Tuolloin tuulensuojale-

vyn sisäpinnasta on silmämääräisesti kymmenes pinta-alasta homekasvuston peitossa ja mik-

roskoopilla noin puolet. Homeen määrä voidaan katsoa tuolloin jo niin suureksi, että se voi vai-

kuttaa rakenteeseen sekä sisäilman laatuun epäsuotuisasti. Lisäksi tuloksissa havaitaan tarkas-

teltavassa pisteessä vuotuisten suhteellisten kosteuspitoisuuksien kasvua, mikä altistaa kanta-

via puurakenteita laholle. Mikäli ilmasto jatkaa lämpenemistään nykyistä tahtia, vuoden 2100 

homeindeksin maksimiarvo tulee tämänhetkisillä ennusteilla olemaan suurempi kuin 3,049. 

Kun homeindeksin maksimiarvoa tutkittiin tuulensuojalevyn sisäpinnalla eristämättömässä hir-

sirakenteessa rakennusfysikaalisten testivuosien suhteen, saatiin arvot pysymään sallituissa lu-

kemissa. Vuodesta 2004 testivuoteen 2100 homeindeksin maksimiarvo arvo nousee arvosta 
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0,026 arvoon 0,828. Tällöin siis tuulensuojalevyn sisäpinta on kauttaaltaan puhdas tai mikro-

skoopilla tarkastellessa pinnalle on päässyt syntymään paikoin alkavaa mikrobikasvustoa. 

Erona eristetyn hirsirakenteen homeindeksin maksimiarvon kehitykseen verrattuna on se, että 

vuosien 2015 ja 2050 välillä homeindeksin maksimiarvo kasvaa eristämättömässä rakenteessa. 

Tästä voidaan päätellä, että tutkimuksen eristetty ja eristämätön rakenne käyttäytyy eri lailla 

testivuosien välillä.  

Homeindeksin maksimiarvoon vaikutti ilmastoa enemmän mineraalivillaeristeen paksuus ja si-

ten myös U-arvot. Eristepaksuuden vaikutusta tarkasteltiin Jokioinen 2100 ilmastossa, sillä se 

on tutkimuksessa käytetyistä testivuosista rakenteita eniten kuormittava vuosi. Jo eristepaksuu-

den kasvattaminen edellä tarkastellusta 100 mm eristeestä 150 mm eristeeseen sai homeindek-

sin maksimiarvon nousemaan arvoon 5,188, mikä lähentelee homeindeksin maksimiarvoa 6. 

Tällöin tarkasteltavan pinnan pinta-alasta homekasvusto peittää silmämääräisesti jo yli 50 %. 

Eristepaksuuden pienentäminen 50 mm:iin sai homeindeksin maksimiarvon laskemaan arvoon 

2,006, mikä tarkoittaa, että homerihmasto peittää noin 10 % pinta-alasta mikroskoopilla tarkas-

tellessa.  

Eristepaksuuden kasvattaminen sai uloimpien rakennekerrosten keskilämpötilat laskemaan. 

Sama havaittiin myös tuulensuojalevyn sisäpinnalla. Kun eristettä kasvatetaan, rakennuksen 

sisälämpötila ei siis pääse lämmittämään uloimpia rakenteita. Tällöin kosteus tiivistyy helpom-

min uloimpiin rakennekerroksiin. Tuulensuojalevyn kosteuspitoisuutta nostaa myös sisäilman 

kosteus, joka pääsee siirtymään eristekerrokseen hirsien välisistä saumoista. Kun tarkastelta-

van rakenteen mineraalivillan paksuus oli 100 mm tai enemmän, suhteellisen kosteuden kes-

kiarvo oli selvästi yli arvon 80, mikä luo hyvät homeen kasvun olosuhteet homehtumisherkkyys-

luokkien 1 ja 2 materiaaleille. 
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