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Puun käytön yleistyminen kerrostalorakentamisessa aiheuttaa uusia haasteita suunnittelulle
verrattuna perinteiseen betonielementtirakentamiseen. Puu on herkempi olosuhteiden muutoksille kuin muut kantavassa rungossa käytetyt materiaalit, minkä vuoksi siihen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota.
Vesivahingot ovat yleistyneet kerrostaloissa huomattavasti 2000-luvulla ja niiden korvaussummat ovat kasvaneet merkittävästi. Puuelementtikerrostaloja on ollut Suomessa tähän asti hyvin
vähän, minkä vuoksi niissä tapahtuvista vesivahingoista on niukasti tutkimusta ja tietoa saatavilla.
Tähän on kuitenkin tärkeä varautua, sillä vesivahinkoja tulee tapahtumaan myös puukerrostaloissa.
Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) ja tilaelementtivalmistaja Elementti Sampon kanssa. Tutkimus liittyy TOASin uuteen CLT-tilaelementtirakenteiseen hankkeeseen, Hippostaloon. Tarkoituksena on kuitenkin lisätä yleistä tietämystä puukerrostaloista, jotta puurakentamista voidaan kehittää eteenpäin.
Tässä tutkimuksessa tutkittiin vesivahingon seurauksia CLT-tilaelementteihin sekä pohdittiin,
millä tavoin vesivahingon seurauksia voidaan minimoida ja rakenteita korjata. Tutkimuksessa käsiteltiin erilaisia vesivahinkoja, joita voi tapahtua yleisesti kerrostaloissa sekä lisäksi nostettiin
esiin puukerrostalojen erityispiirteitä. Vesivahingon seurauksia ja veden sekä kosteuden kulkua
pohdittiin aluksi rakenneleikkauskuvien avulla. Tutkimukseen tuotiin konkreettista tutkimusdataa
erilaisten kastelukokeiden avulla. Rakenneleikkauskuvien avulla tehtyjä pohdintoja verrattiin kastelukokeissa saatuihin tuloksiin.
Vesivahinkojen osalta pohdittiin pahimpia mahdollisia skenaarioita, joita voi tapahtua. Vastaavasti esitettiin ehdotuksia CLT-tilaelementtirakenteiden korjaamiselle laajan vesivahingon tapahduttua. Lisäksi tutkimuksessa nostettiin esille keinoja ehkäistä laajaa vesivahinkoa sekä ratkaisuja, joiden avulla vesivahinko voidaan havaita nopeasti.
Tutkimuksessa liitosten tiiveys painottui erityisen tärkeäksi. CLT-tilaelementtirakentamisessa
rakenteet ja liitokset ovat hyvin pitkälti vakioituja, jolloin saadaan rakentamisesta tehokasta. Liitosten tulee olla sekä helposti työmaalla tehtäviä sekä tiiviitä. Kun liitokset ovat samanlaisia, on
erityisen tärkeää kehittää niitä, jotta kokonaisuus saadaan toimivaksi. Kastelukokeiden perusteella liitokset ovat hyvin tiiviitä oikein tehtynä, eikä vesi päässyt etenemään rakenteiden sisälle.
Liitosten tiiveys voi kuitenkin kärsiä rakennuksen käytön aikana sekä ajan saatossa.
Toiseksi tärkeäksi asiaksi työssä nousi CLT-tilaelementtien korjaaminen. Tutkimuksen kirjoitushetkellä CLT-tilaelementtien suunnittelussa pyritään rakenteisiin, joilla rakennus saadaan kestäväksi ja tiiviiksi. Suunnitteluvaiheessa jää tällöin elementtien korjaaminen huomiotta, joka voi
tulla lyhyessäkin ajassa ongelmaksi juuri vesivahinkojen kohdalla.
Avainsanat: CLT-tilaelementti, vesivahinko, puukerrostalo, kosteusvaurio
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.

ABSTRACT
Elina Putkinen: Development of CLT Modular Element in case of water damage
Master’s Thesis
Tampere University
Civil Engineering
August 2021

Increasing use of wood in apartment building makes new challenges in structural engineering
compared to the better known precast concrete construction. Wood is more sensitive in varying
conditions than other structural framing materials, so wood needs more attention to its conditions.
Water damage has become more common in apartment buildings during the 21st century and
their compensation amounts have increased significantly. There have been few wooden element
apartment buildings until now in Finland, so the amount of research and knowledge about water
damage is minimal in this type of building. However, it is important to be prepared for this, because
water damage will also happen in wooden apartment buildings.
This study was initiated in collaboration with the Tampere Student Housing Foundation
(TOAS) and Elementti Sampo, a manufacturer of wooden modular elements. The study is related
to TOAS’ new CLT modular element building, Hippostalo. However, the main thing is to increase
the general knowledge about wooden apartment buildings so that wooden construction can be
developed further.
This study examined the consequences of water damage on CLT modular elements and considered how the consequences could be minimized and how the structures could be repaired.
The study presented various water damages that can happen in apartment buildings in general
and highlighted the special features of wooden apartment buildings. Consequences of water damage and the course of water and moisture were considered with structural images. Water testing
of CLT modular elements brought concrete research data to the study. The reflections made with
structural images were compared withs the results of water tests.
For water damage, worst-case scenarios were considered in this study. Suggestions for repairing CLT modular elements were made also in case of extensive water damage. The study
highlights ways to prevent serious water damages and solutions to notice leakage fast.
In the study, the compactness of the joints was particularly important. Structures and joints are
standardized in CLT modular elements, which makes construction efficient. The joints must be
both easy to install on construction site and tight. Due to standardization of joints, their development is important to make the building stable. Based on water tests, joints are tight when done
correctly. In this case water does not get inside the structures. The tightness of joints may suffer
from use of building as well as over time.
Another important issue in this study was the repair of CLT modular elements. The design of
CLT modular elements is aimed at structures that make the building durable and compact at the
time of writing this study. Because of this the repair of the elements is secondary matter at the
design phase and it can become a problem even in the short term, especially in the case of water
damage.
Keywords: CLT modular element, water damage, water leakage, wooden apartment building,
moisture damage
The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service.
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LYHENTEET JA MERKINNÄT
CLT

engl. Cross laminated timber, insinööripuutuote, joka koostuu ristiinliimatuista lautakerroksista
GL
engl. Gluelam, insinööripuutuote, joka koostuu yhteen liimatuista sahatavaralamelleista
LVL
engl. Laminated veneer lumber, insinööripuutuote, joka koostuu sorvatuista viiluista
OSB
engl. Oriented strand board, vanerin kaltainen puulevy, joka muodostuu yhteen liimatuista suurlastuista
PUR-liima
polyuretaaniiima, jota käytetään esimerkiksi insinööripuutuotteiden
valmistuksessa
EPDM-kumitiiviste kiinteästä kumista valmistettu elastinen tiivistysmatto, jota käytetään
rakenteiden liitoskohdissa
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1. JOHDANTO
Kasvava huomio rakentamisen ilmastovaikutuksiin ajaa alaa kehittämään ympäristöystävällisempiä tapoja rakentaa. Puu on noussut kiinnostavaksi runkomateriaaliksi myös
suuremmissa kohteissa ekologisuutensa ansiosta. Kantavana runkona puuta on käytetty
jo pitkään pienemmissä rakennuksissa, kuten omakotitaloissa ja varastoissa sekä matalissa kerrostaloissa. Puukerrostaloja alettiin kehittämään Suomessa vauhdilla vuoden
2011 jälkeen, jolloin uudet palomääräykset astuivat voimaan. Ne mahdollistivat aiempaa
korkeampien puukerrostalojen rakentamisen. Tämän lisäksi positiiviset kokemukset
Ruotsista sekä Keski-Euroopasta nostivat mielenkiintoa korkeaa puurakentamista kohtaan. Perinteinen puurakentaminen on ollut Suomessa paikallarakentamista ja materiaalit on pitkälti työstetty rakennustyömaalla. Korkeat kerrostalot ovat niin isoja kokonaisuuksia, joissa paikallarakentaminen on työlästä ja aikaa vievää. Tämän takia on täytynyt kehittää uusia tapoja rakentaa.
Rakentaminen nopeutuu huomattavasti, kun rakenneosat on valmistettu jo tehtaalla.
Puulla elementtirakentaminen on valmiusasteensa puolesta viety vielä pidemmälle kuin
perinteisillä betonielementeillä. Puusta voidaan rakentaa tilaelementtejä, joissa huoneistot ovat asennusta vaille valmiit. Korkean valmiusasteen mahdollistaa puun keveys, jolloin valmiit ja isotkin elementit pystytään kuljettamaan tehtaalta työmaalle sekä nostamaan paikoilleen. Vastaavanlaisia tilaelementtejä on hyvin haastava tehdä betonista,
sillä elementtien massa kasvaisi ongelmallisen suureksi. Tilaelementtien avulla kerrostalo saadaan valmiiksi hyvin lyhyessä ajassa verrattuna siihen, että se rakennettaisiin
paikalla. Tilaelementtikerrostaloilla onkin huomattavasti lyhyempi rakennusvaihe työmaalla kuin vastaavilla betonielementtikerrostaloilla. Tämä tekee tilaelementtirakentamisesta kilpailevan rakentamistavan betonirakentamisen rinnalle.
Puukerrostaloissa käytetään pitkälti insinööripuutuotteita kuten liimapuuta (GL), kertopuuta eli viilupuuta (LVL) sekä ristiinliimattua massiivipuuta (CLT). Massiivipuurunkoisia
tilaelementtejä valmistetaan joko CLT:stä tai LVL:stä. Tilaelementtejä voidaan valmistaa
CLT:n lisäksi myös rankarunkoisina, jolloin seinärakenteen kantavat rangat ovat liimatai kertopuuta. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain CLT:stä rakennettuihin tilaelementtikerrostaloihin.
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1.1 Taustaa tutkimukselle

Yleisesti puukerrostaloja ja CLT:n käyttämistä kerrostalorakentamissa on tutkittu jonkin
verran Suomessa ja näistä tutkimuksista valtaosa on opinnäytetöitä. Teollinen puukerrostalorakentaminen on uusi rakentamisen muoto Suomessa, minkä takia tehdyt tutkimukset ja aineistot ovat tuoreita ja vastaavat pitkälti nykyisiä säädöksiä rakentamisen
osalta. Toisaalta tämän takia aiheesta on myös hyvin rajallisesti tietoa saatavilla.
CLT:n kosteusteknisestä käyttäytymistä ja veden sekä kosteuden imeytymistä puuhun
on myös tutkittu. Etenkin työmaa-aikaisesta kosteudesta ja sääsuojauksesta on tehty
useita opinnäytetöitä. Tämä on tärkeä tutkimuskohde, sillä kosteuden hallinta on puurakenteiden kannalta tärkeää, jotta rakenteet eivät vaurioidu. Työmaa-aikainen kosteudenhallinta koskee enemmän puukerrostaloja, jotka rakennetaan työmaalla suurelementeistä tai pienemmistä rakenneosista. Tällöin rakenteet altistuvat erilaisille sääolosuhteille pidemmän aikaa kuin tilaelementit.
Itse vesivahinkoja puukerrostaloissa ei ole kuitenkaan tutkittu Suomessa. Yleisellä tasolla vesivahinkoja on tutkittu jonkin verran, kuten Finanssialan Keskusliiton teettämät
tutkimukset vuosilta 2003, 2008 sekä 2013. Näiden lisäksi vuotovahinkoja on tutkittu
asuinrakennuksissa vakuutusyhtiöiden näkökulmasta. Tämän opinnäytetyön tavoitteena
on yhdistää olemassa olevien tutkimusten tietoja ja kohdentaa vesivahinkojen vaikutusta
puurakentamiseen suunnittelijan näkökulmasta.

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys

Työssä tutkitaan vesivahingon vaikutuksia CLT-tilaelementtirakennukseen sekä sitä,
kuinka vauriot voidaan suunnitelulla minimoida. Näiden lisäksi tutkitaan, voisiko elementtien kosteusanturoinnilla havaita vuoto nopeasti ja tällöin ehkäistä vesivahingon aiheuttamia suurempia vaurioita. Työssä pohditaan myös CLT-elementtien korjausmahdollisuuksia.
Työn päätavoitteena on löytää vastaukset kahteen päätutkimuskysymykseen:
1) Kuinka vesi etenee vesivahingon sattuessa rakenteessa ja miten vesivahinko
havaitaan
ja
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2) Kuinka rakenne onnistutaan korjaamaan ja voidaanko suunnittelulla vaikuttaa
syntyviin vaurioihin ja helpottaa rakenteen korjaamista.
Työllä pyritään edistämään ekologisempaa rakentamistapaa sekä minimoimaan tulevaisuudessa sattuvien vahinkojen laajuutta sekä määrää.

1.3 Tutkimuksen rajaus

Tutkimuksessa on tarkoitus käsitellä vain CLT-tilaelementeistä rakennettuja puukerrostaloja, eli rajaus kohdistuu vain tähän runkoratkaisuun ja kerrostaloihin. CLT-tilaelementtien rakenteissa on monia erilaisia ratkaisuita, joten tässä työssä pyritään käsittelemään
vain yleisimpiä rakenteita CLT-tilaelementeillä.
Toinen rajaus työssä on käsitellä vain asumisen aikaisia vesivahinkoja, eli työstä rajataan pois rakennusaikaiset kosteusvahingot. Asumisen aikaisia vesivahinkoja pyritään
käsittelemään työssä yleisesti ja pohditaan, mitä mahdollisia vahinkoja yleisesti tapahtuu. Kaikkia vesivahinkotyyppejä ei voida kuitenkaan yksitellen käsitellä, joten työssä on
tehty karkea jako massiivisiin vesivahinkoihin sekä tihkuvuotoihin ja nostettu esiin yleisimpiä vesivahingon aiheuttajia.
Työssä on tarkoitus tutkia veden liikettä koko huoneistossa sekä rakennuksessa. Työn
tarkoituksena ei ole tutkia veden imeytymistä ja vaikutuksia niinkään itse CLT-puuhun.
Materiaalien vaikutusta ei voida kuitenkaan täysin rajata työstä pois, joten niitä sivutaan
muutamaan otteeseen. Tärkeimpänä tutkimuksessa on löytää vastaus siihen, että mihin
vuotava vesi menee rakenteessa.

1.4 Tutkimusmenetelmät

Tämän työn tutkimusmenetelminä on käytetty pääasiassa kirjallisuusselvitystä sekä kokeellista tutkimusta. Tärkeimpinä kirjallisina lähteinä tutkimuksessa on käytetty Puuinfon
sekä CLT:n valmistajilta löytyvää dataa. Aiheesta on vielä niukasti tietoa julkisesti saatavilla. Opinnäytetöitä aiheesta on kuitenkin jo muutamia tehty, joten tässä tutkimuksessa on käytetty lähteinä myös muita opinnäytetöitä. Kokeellinen tutkimus tähän työhön
liittyen tuo myös konkreettista tutkimusdataa kirjallisuusselvityksen sekä pohdintojen
ohelle.
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Kirjallisuusselvityksen ja kokeellisen tutkimuksen tukena on käytetty myös asiantuntijoiden haastatteluja sekä tutkimuksessa mukana olleen Tampereen opiskelija-asuntosäätiön (TOAS) Case-kohteen rakennesuunnitelmia. Case-kohde on TOASin ensimmäinen
puukerrostalokohde ja se toteutettiin CLT-rakenteisista tilaelementeistä. Kohteen tilaelementit valmistettiin ja toimitettiin Kuhmossa sijaitsevan Elementti-Sampon tehtaalta.

1.5 Työn rakenne

Työn luvussa 2 käsitellään CLT:tä materiaalina sekä tyypillisiä CLT-rakenteita. Kappaleen lopussa käydään vielä läpi tilaelementtikerrostalojärjestelmää ja rakenneosien liitoksia toisiinsa. Lukuun 3 on koottu Suomessa tapahtuvat yleisimmät vesivahinkotyypit
sekä tilastoja Suomen vesivahingoista. Näiden jälkeen luvussa pohditaan CLT-tilaelementtien ominaisuuksien vaikutusta vesivahinkoon ja sen seurauksiin. Luvussa 4 esitetään leikkauskuvien avulla veden oletettuja kulkureittejä eri kohdissa huoneistoa vesivahingon sattuessa. Luvussa 5 käsitellään kokeellista tutkimusta, jossa selvitetään vesivahingon vaikutuksia CLT-rakenteiseen testitaloon. Lukuun 6 on koottu tutkimusta tehdessä nousseita yksityiskohtaisia asioita huoneistojen ja rakenteiden suunnittelussa,
joilla voidaan ehkäistä vesivahingon aiheuttamia laajoja vaurioita. Luvussa 7 käsitellään
vesivahingon aiheuttamien vaurioiden korjaamista sekä pohditaan ratkaisuja korjaamisen helpottamiseksi. Viimeisessä luvussa pohditaan tutkimuksessa esiin nousseita asioita ja tehdään näistä johtopäätöksiä.
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2. CLT-TILAELEMENTTI YLEISESTI
Tilaelementeistä voidaan rakentaa kerrostalojen lisäksi esimerkiksi palvelutaloja, tilapäiskouluja sekä omakotitaloja (Siikanen 2016, s. 331). Ne voidaan rakentaa puun ohella
teräksestä tai erilaisista komposiittirakenteista (Jokimäki 2010, s.14). Tässä työssä keskitytään puusta ja nimenomaan CLT:stä valmistettuihin tilaelementteihin.
Tilaelementeillä rakennettaessa rakennus koostuu pienemmistä tilakokonaisuuksista,
joissa on yleensä valmiiksi asennettuna pinnoitteet, kiintokalusteet sekä LVI- ja sähköasennukset (Siikanen 2016, s. 330). Kuva 1 havainnollistaa tilaelementin rakennetta.

Kuva 1. Tilaelementeistä rakentamisen periaate (Celt 2017).

Pienet, 1-2 huoneen asunnot koostuvat yleensä yhdestä tilaelementistä ja suuremmat,
3-4 huoneen asunnot kahdesta tilaelementistä. Näin saadaan rakennettua kokonaisuus
tehokkaasti. (Sorri 2016, s. 18) Tilaelementtirakentamisessa itse työmaavaihe on hyvin
nopea. Tilaelementtien valmiusaste voi olla jopa 90 %, jolloin säästetään merkittävästi
kallista aikaa työmaalla. Tästä on hyötyä varsinkin ahtaassa kaupunkiympäristössä ja
täydennysrakentamisessa. (Tolppanen et al. 2013, s. 49)
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2.1 CLT:n ominaisuudet

CLT-levyissä käytetään yleensä kuusta tai mäntyä. Käytettävät laudat tulee lujuuslajitella
ja jatkaa sormijatkoksin. Suomessa käytettyjen CLT-levyjen lujuusluokka on C 24
(Crosslam 2015; Stora Enso 2017; CLT Finland Oy 2021; CLT-Plant 2018). Laudat voidaan syrjäliimata ehjiksi levyiksi, jolloin levystä saadaan täysin ilmatiivis. Laudat voidaan
jättää myös syrjäliimaamatta, jolloin levy ei ole yhtä tiivis kuin syrjäliimattu. Syrjäliimaamaton levy elää saumojen kohdalta kosteuden vaikutuksesta, kun taas syrjäliimatussa
levyssä laudat voivat halkeilla levyn kuivuessa. Crosslamin valmistamat CLT:t ovat syrjäliimaamattomia, kun taas muut Suomessa valmistetut ovat syrjäliimattuja. Hoisko CLT
eli CLT Finland Oy valmistaa sekä syrjäliimattuja että syrjäliimaamattomia levyjä, mutta
suosittelee kuitenkin syrjäliimattua vaihtoehtoa. (Puuinfo 2020a; CLT Finland Oy 2021)
Levykerrokset liimataan päällekkäin siten, että jokainen kerros on 90 asteen kulmassa
edelliseen kerrokseen nähden. Levykerrosten liimausta on havainnollistettu kuvassa 2.
Suomessa käytettävissä CLT-levyissä liimana käytetään polyuretaaniliimoja, jotka kovettuvat kosteuden vaikutuksesta normaalissa huonelämpötilassa ja muodostavat värittömän liimaussauman. (Puuinfo 2020c; Crosslam 2015; Stora Enso 2017; CLT Finland
Oy 2021; CLT-Plant 2018)

Kuva 2. CLT-levykerrokset liimataan ristikkäin toisiinsa nähden (CLT-Plant 2020).

Levykerroksia on CLT:ssä yleensä 3 tai 5, mutta enemmänkin voi olla. Valmiin CLT-levyn
enimmäispaksuus riippuu valmistajasta. Yleisin enimmäispaksuus Suomessa valmistettaville CLT-levyille on 300-500 mm. (Tolppanen et al. 2013, s. 43-45; Crosslam 2015;
Stora Enso 2017; CLT Finland Oy 2021; CLT-Plant 2018)
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Paksuuden lisäksi myös muut CLT-levyjen mitat riippuvat valmistajasta. Suomessa CLTlevyjä valmistavat tällä hetkellä CLT Finland Oy, CLT Plant Oy ja Oy CrossLam Kuhmo
Ltd. Näiden lisäksi myös Stora Enso toimittaa CLT-levyjä Suomeen. Levyjen maksimipituus vaihtelee 12 metrin ja 20 metrin välillä ja leveys 2,95 metrin ja 4,8 metrin välillä.
(Puuinfo 2020a)

2.2 CLT rakenteet

Valmiista CLT-levystä työstetään CNC-jyrsimellä halutun kokoinen ja muotoinen kappale. Levyyn tehdään valmiiksi ikkuna- ja oviaukot sekä talotekniikan tarvitsemat lävistykset. CLT:stä voidaan tehdä erikseen seinä-, välipohja- tai kattoelementtejä, joita kutsutaan suurelementeiksi. Tässä tutkimuksessa keskitytään kuitenkin kokonaisiin tilaelementteihin. Kun levyt on työstetty oikeaan muotoon, voidaan levyt pintakäsitellä ja viimeistellä halutulla tavalla palosäännökset huomioiden. (Puuinfo 2020a)
CLT-levyt kootaan tehtaalla valmiiksi tilaelementeiksi. CLT-levy toimii rakenteen kantavana runkona sekä jäykistävänä osana. Ulkoseiniin voidaan asentaa valmiiksi tehtaalla
eristeet ja ulkoverhous. Kovat eristeet voidaan liimata suoraan CLT:n pintaan ja kiinnittää
ulkoverhous ruuveilla eristeen läpi runkoon. Vaihtoehtoisesti eriste voidaan asentaa
myös koolauksen avulla, jolloin ulkoverhous saadaan ruuvattua kiinni koolaukseen. Eräs
ulkoseinän rakennetyyppi esitetty kuvassa 3, jossa ulkoverhous on kiinnitetty runkoon
koolauksen avulla. CLT-massiivilevy on liima- ja puukerrosten ansiosta tiivis ja toimii
höyrynsulkuna rakenteessa, eli CLT-rakenteeseen ei tarvita erillistä höyrynsulkua. (Tolppanen et al. 2013, s. 44-45; Puuinfo 2020b)
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Kuva 3. Esimerkki CLT-runkoisen rakennuksen ulkoseinästä (Case-kohde 2021).

Tilaelementtien rakenteen ansiosta eri huoneistojen välille syntyy kaksoisrakenne, joka
on hyvä ääneneristyksen kannalta. Kahdella vierekkäisellä tilaelementillä on oma CLTrakenteinen seinä, jolloin seinien väliin jää asennuksessa vähintään 50 mm:n ilmarako.
Elementtien väliseen rakoon tulee asentaa ääntä absorboivaa materiaalia, kuten mineraalivillaa. (Tolppanen et al. 2013, s. 161-164) Kuvassa 4 on esitetty tyypillinen huoneistojen välinen väliseinärakenne. Huoneiston sisäiseltä väliseinältä ei vaadita yhtä tiukkaa
ääneneristävyyttä, joten nämä väliseinät voidaan tehdä vastaavasti kuin kuvan 4 rakenteessa, mutta ilman mineraalivillaa elementtien välissä. (Finnish Wood Research 2013a)
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Kuva 4. Tilaelementtirakennuksen huoneistojen välinen seinärakenne (Casekohde 2021).

Välipohjissa CLT:tä voidaan käyttää itsessään kantavana tai sen kanssa voidaan käyttää
palkistoa, jolloin saadaan ripalaattarakenne. CLT-levyä voidaan käyttää myös liittorakenteena betonin kanssa. (Tolppanen et al. 2013, s. 44-45; Puuinfo 2020b) Puuvälipohjien
kevyen rakenteen vuoksi kantavan palkiston tai CLT-levyn päälle tulee tehdä kelluva
pintarakenne, jotta välipohjan askelääneneristys saadaan vaaditulle tasolle. Kelluva pintarakenne koostuu askelääneneristelevystä sekä sen päälle valettavasta pintavalusta,
jonka päälle asennetaan vielä pintamateriaali. (Sorri 2016, s. 19-20) Kuvassa 5 on havainnollistettu päällekkäin asennettavien tilaelementtien muodostama välipohjarakenne.
Kuvassa on esitetty kaksi yleisintä tilaelementtikerrostaloissa käytettyä välipohjarakennetta eli vasemmalla kantavana rakenteena on ripalaatta ja oikealla CLT-laatta.
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Kuva 5. Tilaelementin välipohjarakenteet, kuvassa esitetty ripalaattarakenne sekä
CLT-laattarakenne (Case-kohde 2021).
Yläpohja voidaan tehdä muiden rakenneosien tapaan elementteinä valmiiksi. Rakennusta pystyttäessä kattoelementit toimivat samalla sääsuojana kerroksille. Kattoelementit tuodaan työmaalle jo alkuvaiheessa, jolloin uuden kerroksen pystyttämisen jälkeen
vesikatto voidaan nostaa sääsuojaksi ennen seuraavan kerroksen pystyttämistä. Kattoelementit tulee suunnitella niin, että ne kestävät useita nostoja sekä liikuttelua. (Nieminen 2019, Oiva 2019 mukaan, s. 38-60)
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Alapohja voidaan toteuttaa tilaelementtikerrostaloissa samalla tavalla kuin perinteisessä
betonirakenteisessa kerrostalossa. Puuinfo (2020f) suosittaa suuremmille rakennuksille
eli kerrostaloille maanvaraista alapohjarakennetta. (Puuinfo 2020f) Alapohjaliittymissä
tulee kiinnittää huomiota erityisesti puun ja betonin liitoskohtiin. Puun ja betonin väliin
tulee aina asentaa bitumikaista, joka toimii kosteudeneristäjänä. (Kääriäinen et al. 1998,
s. 57)

2.3 CLT osana tilaelementtikerrostaloa

Puukerrostaloja on Suomessa rakennettu vuoteen 2020 mennessä 103 taloa, joka on
hyvin pieni määrä verrattuna betonisiin kerrostaloihin. Näistä puukerrostaloista 32 % on
rakennettu tilaelementteinä, mikä vastaa yli 30 kerrostaloa. (Karjalainen 2020) Kiinnostus hiilineutraalimpaan rakentamiseen sekä CLT-tilaelementteihin johtavat siihen, että
Suomessa olevien puukerrostalojen määrä tulee kasvamaan ja jatkossa yhä suurempi
osa on rakennettu CLT-tilaelementeistä. CLT-puukerrostalojen tilaelementtivalmistajia
Suomessa on muun muassa Celt Oy, ProModules Oy, Elementti Sampo ja Stora Enso
(Puuinfo 2020e, ProModules 2021). Suomen suurimpana CLT-tilaelementtien valmistajana Elementti Sampon kapasiteetti on valmistaa noin 450 kerrostaloasuntoa vuodessa
eli noin 6,5 kerrostaloa vuodessa (Ylinen 2020). Tämä tarkoittaa sitä, että jo yksi valmistaja voisi kaksinkertaistaa rakennettujen puisten tilaelementtikerrostalojen määrän noin
5 vuodessa. Puisten kerrostalojen määrä voi siis kasvaa merkittävästi lyhyessäkin
ajassa, kun suunnittelu ja tuotanto sekä erilaiset rakenneratkaisut ja yritykset kehittyvät.
Tehtaalla erillisten seinä- ja välipohjarakenteiden valmistamisen jälkeen kootaan tilaelementit. Eri rakenneosien väliin asennetaan saumanauhat tai joustavaa saumamassaa,
jotta liitoksesta saadaan tiivis. Osat kiinnitetään toisiinsa ruuvein ja kulmalevyin. (Swedish Wood 2019, pp. 72-79) Kuvassa 6 on esitetty tyypillisiä liitoksia ripalaatta-rakenteiseen välipohjaan. Kuvissa esitetyt liitokset on toteutettu pitkillä ruuveilla joko kohtisuoraan puuta vasten tai vinottain. Ruuveilla saadaan kiinnitettyä tukevasti CLT-rakenteinen
seinä välipohjapalkkiin. Liitoksissa tulee huomioida myös palomääräykset tapauskohtaisilla palokatkoilla.
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Kuva 6. Seinän ja ripalaatta-rakenteisen välipohjan liitoksia (Case-kohde 2021).

Välipohjissa, joissa kantavana rakenteena on CLT-laatta, seinän ja laatan liitoksessa
voidaan hyödyntää ruuvausten lisäksi kulmarautoja ja muita teräskiinnikkeitä. Kuvassa
7 on esitetty tyypillisiä liitoksia porrashuonelaatan ja seinän välillä. Ulkoseinäliitoksessa
voidaan käyttää laatan alapuolella kulmarautaa ja vinoruuvausta. CLT-laatan ja väliseinän liitoksessa voidaan käyttää joko ruuvausta tai ruuvein kiinnitettyä kulmarautaa.
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Kuva 7. Seinän ja CLT-laatan liitoksia (Case-kohde 2021).
Tilaelementtikerrostalon huoneistot koostuvat kahdesta erityyppisestä elementistä eli
moduuleista, jotka ovat huonemoduulit ja tekniikkamoduulit. Tekniikkamoduuleihin on sijoitettu keittiö, kylpyhuone sekä WC-tilat. Huonemoduuleissa puolestaan sijaitsee muut
asunnon tilat eli olohuone, makuuhuone, ruokailuhuone sekä työhuone. Jako perustuu
siihen, että tekniikkamoduuleihin saadaan keskitettyä putkivedot sekä viemärit. Keskittäminen on taloudellista ja sen avulla vältetään pitkät ja vaikeat läpiviennit sekä putkien
asennukset. Pienissä asunnoissa, jotka koostuvat vain yhdestä tilaelementistä, tätä jakoa ei ole, vaan märkätila on sijoitettu huonemoduulin sisään. (Stora Enso 2016) Moduulijakoa on havainnollistettu kuvassa 8.
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Kuva 8. Tilaelementtihuoneiston rakenne jaoteltuna huone- ja tekniikkamoduuleihin.

Puukerrostalojen märkätiloja varten on jonkin verran ohjeita ja suosituksia, joiden avulla
asuminen ja asunnot saadaan toimiviksi. Puuinfo (2020d) suosittelee kaikkiin puukerrostaloihin käytettäväksi märkätilaelementtiä. Märkätilaelementin avulla rakentamisprosessi
nopeutuu ja saatu tulos on laadukkaampaa kuin paikalla rakentaminen. Tilaelementtirakentamisessa voidaan rakentaa vaihtoehtoisesti märkätilat valmiiksi tehtaalla tilaelementin sisälle. (Puuinfo 2020d) Märkätilojen yksityiskohtia käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä tutkimuksessa.
Tilaelementtikerrostalon alapohja toteutetaan usein samalla tavalla kuin betonirakenteisessa kerrostalossa. Lisäksi alin kerros rakennetaan usein betonista paloteknisistä
syistä. Alin kerros voidaan rakentaa myös puusta, kunhan se on käsitelty vastaamaan
vaadittua paloluokkaa (Puuinfo 2020d). Väestönsuoja sijoitetaan kerrostaloissa usein
alimpaan kerrokseen. Tällöin betoninen alin kerros mahdollistaa vaaditun mukaiset väestönsuojarakenteet.
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Alimman kerroksen katto voidaan rakentaa teräsbetonista ja holvin päälle voidaan nostaa valmiit tilaelementit. Tilaelementit voidaan kiinnittää betonivälipohjaan L-terästen
avulla. Puun ja betonin väli tulee eristää kosteudelta bitumikaistalla. (Case-kohde 2021)
Tilaelementit nostetaan järjestyksessä omille paikoilleen. Elementtien asennus tulee
suorittaa siihen sopivalla säällä. Rakentamisen laatu RALA ry on kehittänyt Kuivaketju10
-nimisen toimintamallin estämään kosteusvaurioiden syntyä rakennuksen eri vaiheissa.
Yksi Kuivaketju10 mukainen riskikohta on rakennusaikainen materiaalien kastuminen,
jonka vuoksi asennusta ei voi tehdä sateella. Mikäli elementit joudutaan varastoimaan
työmaalla huonon sään vuoksi, tulee ne suojata huolellisesti. (RALA ry 2018) Asennusta
ei voi myöskään tehdä kovalla tuulella, sillä nostureilla on nostokielto tuulen ollessa yli
15

𝑚
𝑠

(Vikman 2015).
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3. VESIVAHINKO CLT-TILAELEMENTTIKERROSTALOSSA
Finanssialan Keskusliitto on teettänyt yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa vuosina
2002-2003, 2007-2008 ja 2012-2013 vuotovahinkojen selvityksen. 2000-luvun alussa
vuotovahingoista aiheutuva korvausmäärä oli noin 80 miljoonaa euroa ja vuonna 2012
kyseinen korvausmäärä oli kasvanut miltei puolella ja noussut lähes 157 miljoonaan euroon. Samalla kun vesivahingoista aiheutuvat korvausmäärät ovat kasvaneet, myös vesivahinkojen osuus kerrostaloissa on kasvanut. Vuonna 2002 suurin osa vesivahingoista
tapahtui omakotitaloissa, mutta jo vuonna 2007 suurin osa vesivahingoista tapahtui kerrostaloissa. (Haapaniemi 2014)
Suomessa on alettu rakentaa korkeita puukerrostaloja vasta 2010-luvulla, minkä vuoksi
puukerrostaloissa sattuneista vesivahingoista ei ole julkisesti saatavilla tutkimusdataa.
Tyypillisimmät vuotojen syyt ovat kuitenkin samat kuin perinteisellä betonikerrostalollakin, mutta vaikutukset ja korjausmenetelmät eroavat.
Rakennusaikaiset vesivahingot on kokonaisuutena rajattu pois tästä tutkimuksesta.
Asuinaikaisista vesivahingoista tilaelementtikerrostaloissa on kuitenkin niin vähän tietoa
vielä saatavilla, joten rakennusaikaisten vesivahinkojen vaikutuksia voidaan pohtia ja soveltaa sillä näkökulmalla, että vahinko tapahtuisi asumisen aikana. Vesivahingon vaikutukset ja korjausmenetelmät tilaelementeillä on kuitenkin vastaavat sekä rakennusaikana että käytön aikana, sillä elementit ovat jo työmaalle saapuessaan hyvin pitkälti valmiita. Tässä kappaleessa käsitellään lisäksi eräässä Case-kohteessa tapahtunutta rakennusaikaista vesivahinkoa. Kohteessa sadevesi pääsi valumaan valmiisiin huoneistoihin kattorakenteiden kautta, josta vedellä oli hyvinkin vapaa pääsy lattian kautta liitoksiin.
(Case 2 -kohde 2020)

3.1 Erilaiset vesivahingot

Finanssialan Keskusliiton tekemän vuotovahinkotutkimuksen mukaan suurin osa vuotovahingoista tapahtuu kerrostaloissa. Selvityksessä oli mukana eri rakennustyyppejä ja
kerrostaloja näistä oli vain 9%. Tästä huolimatta melkein puolet 2010-luvun alussa sattuneista vesivahingoista tapahtui nimenomaan kerrostaloissa. Eniten vuotovahinkoja
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vuosina 2012-2013 tapahtui 1960-1970 -luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa. Tämä johtuu osaksi siitä, että putkistojen ikä tulee yleensä tiensä päähän 30-40 vuoden päästä.
Kuvasta 9 voidaan huomata, että toiseksi eniten vuotovahinkoja tapahtui ennen 1940luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa. (Haapaniemi 2014)

Kuva 9. Vuotovahingot rakennuksen iän ja tyypin mukaan 2012-2013 (Haapaniemi 2014, s. 10)

Yleisin vesivuodon aiheuttaja kerrostaloissa on ollut viemäriputkisto ja sen tukkeutuminen. Toiseksi yleisin vesivuodon aiheuttaja kerrostaloissa on käyttöveden vesijohdon
sekä astianpesukoneen vuotaminen. Vesijohdon aiheuttama vuoto johtuu yleensä sen
mekaanisesta rikkoutumisesta. Astianpesukoneen vuodot aiheutuvat yleensä poistoputken rikkoutumisesta. (Haapaniemi 2014) Muita merkittäviä putkistosta aiheutuvia vesivuodon syitä on viemärin jäätyminen, huollon laiminlyönti sekä rakennusvirheet. Kuvasta
10 nähdään kerrostaloissa tapahtuneiden vesivahinkojen aiheuttajat.
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Kuva 10. Kerrostaloissa tapahtuneiden vesivahinkojen aiheuttajat 2012-2013
(Haapaniemi 2014, s.12)
Kerrostaloissa tapahtuva yleisin vesivahinko eli viemäriputkiston vuoto on myös kallein
vesivahingon tyyppi. Viemäriputkiston vahingon kokonaismäärä on keskimäärin yli
18 000 €. Myös kylmän käyttöveden, vesikalusteiden ja lämmitysverkoston vuotojen vahinkosumma nousee keskimäärin yli 10 000 €:n. (Haapaniemi 2014, s. 33-34)
Vesivahingot voidaan jakaa karkeasti kahteen eri ryhmään: tihkuvahinkoihin ja massiivisiin vesivahinkoihin. Tihkuvahingolla tarkoitetaan esimerkiksi putken vuotoa niin, että
vettä tiputtelee jatkuvasti, mutta vähän kerralla. Tihkuvahingot voivat aiheuttaa pitkällä
ajanjaksolla suuriakin vahinkoja, sillä tihkuvahinko on usein vaikeampi havaita kuin massiivinen vesivahinko. Massiivinen vesivahinko aiheutuu usein jostain äkillisestä tukoksesta tai rikkoutumisesta, jonka takia vettä pääsee huoneistoon suuria määriä.
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3.1.1 Laitteista johtuva vesivahinko
Astianpesukoneen poistoletku on yleinen tihkuvesivahingon aiheuttaja. Poistoletku on
usein astianpesukoneen takana mutkalla, joka voi haurastuttaa putkea. Myös astianpesukoneesta tulevat kemikaalit heikentävät poistoputken kuntoa. Poistoletku ja muut astianpesukoneen liitännät ovat usein piilossa jätekaapissa ja astianpesukoneen takana,
jolloin tihkuvaa putkea voi olla vaikea havaita. Tämän vuoksi nykyään astianpesukoneen
alle asennetaan muovinen tulvasuoja. (Haapaniemi 2014) Varsinkin puukerrostaloihin
suositellaan vielä lisäksi vedeneristystä keittiöön sekä kuivakaivoa keittiökalusteiden alle
(Puuinfo 2020d). Kuivakaivo voidaan asentaa sellaisiin tiloihin, joissa kaivo on suuren
osan ajasta kuivana. Kuivakaivoa on perinteisesti käytetty kodinhoitohuoneissa sekä
saunatiloissa. Vesilukoton kuivakaivo tulee viemäröidä kaivoon, jossa on vesilukko. (Taloon.com 2021)
Astianpesukoneen lisäksi keittiössä jääkaappi tai pakastin voivat myös aiheuttaa vesivahingon. Muita asunnossa olevia mahdollisia vesivuodon aiheuttavia laitteita on pyykinpesukone, kuivausrumpu sekä vesivaraajat. Näistä aiheutuu usein tihkuvuotovahinko,
sillä vuodon syy on usein liitoksessa tai putkessa. (Haapaniemi 2014)
Periaatteessa kaikki asunnossa olevat laitteet, joissa käytetään vettä jossain sen olomuodossa, voivat aiheuttaa vesivahingon. Vesivahingon voi siis aiheuttaa esimerkiksi
akvaarion rikkoutuminen tai sen tiivisteen vuotaminen tai vesisangon kaatuminen lattialle
muualla kuin märkätilassa.

3.1.2 Viemäristöstä ja putkistosta aiheutuva vesivuoto
Massiivinen vesivahinko tapahtuu usein yllättäen ja vettä voi tulla satoja litroja lyhyessä
ajassa. Yleisimpänä vesivahingon aiheuttajana viemärin tukkeutuminen voi aiheuttaa
juuri massiivisen vesivahingon. Tukkeutuminen voi tarkoittaa pesualtaan tulvimista, lattiakaivon toimimattomuutta, lattiakaivon päälle nukahtamista tai siihen kuulumattomien
esineiden joutumista niin, että vesi ei pääse lattiakaivoon. (Haapaniemi 2014)
Lämpimän ja kylmän käyttöveden putket voivat aiheuttaa myös vesivahingon. Yleisimmin tämä vesivahinko on kuitenkin tihkuvahinko, jossa putket vuotavat esimerkiksi liitoksista. Usein vesijohdosta aiheutunut vuoto johtuu mekaanisesta rikkoutumisesta, mutta
myös korroosio voi aiheuttaa vuotoa. Korroosio onkin toiseksi yleisin syy vesijohtojen
vuodoille. (Haapaniemi 2014)
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Lämmitysverkoston vuodot, kuten pattereista tuleva vuoto, johtuu hyvin usein korroosiosta. Pattereista aiheutuva vuoto voi aiheuttaa laajan vesivahingon, sillä pattereita on
märkätilojen lisäksi muissakin huoneissa, joiden materiaalit eivät kestä vuotoa. Pattereiden putket kulkevat usein välipohjien kautta, jolloin niiden kautta menevä vesi voi vuodon
takia päästä suoraan välipohjarakenteisiin. (Haapaniemi 2014)

3.1.3 Sprinklereiden aiheuttama vesivahinko
Massiivinen vesivahinko voi tapahtua myös sprinklereiden laukeamisen takia. Sprinklereiden aiheuttamia vesivahinkoja Suomessa kerrostaloissa on ollut vasta muutama, sillä
tavallisissa betonikerrostaloissa ei tarvitse olla sprinklerijärjestelmää toisin kuin puukerrostaloissa. Puukerrostalon sprinklaus voidaan hoitaa perinteisellä järjestelmällä tai vesisumusammutusjärjestelmällä. Vesisumusammutus- eli HI-FOG -järjestelmä käyttää
perinteistä järjestelmää vähemmän vettä ja siinä käytetään hyödyksi pienipisaraista vesisumua. HI-FOG -järjestelmällä voidaan säästyä suuremmilta vesivahingoilta verrattuna
perinteiseen sprinklerijärjestelmään. (Äkräs 2019)
Korkeapainesumutuksen ansiosta Vantaalla olevassa puukerrostalossa vältyttiin laajemmalta vesivahingoilta vuonna 2016. Kivistöön rakennetussa suuressa puukerrostalossa
sattui sprinklereiden aiheuttama vesivahinko noin vuosi rakennuksen valmistumisen jälkeen. Sprinklerit laukesivat, kun löylyhuoneen ovet olivat jääneet auki pukuhuoneeseen
saakka. Kun kiuas oli ollut tarpeeksi kauan päällä ja ovet auki, pukuhuoneen lämpötila
nousi yli 57 ℃, joka laukaisi sprinklerit. Sprinklereiden kautta vettä tuli lattialle 3 mm, sillä
sprinklaus ehti olla päällä noin puoli tuntia. Rakennuksen ylimmässä kerroksessa olleesta pukuhuoneesta tullut vesi kasteli yhteensä neljää asuntoa, joista kaksi suoraan
alapuolella ollutta asuntoa kärsi suurimmat vesivahingot. Laajoilta vahingoilta kuitenkin
vältyttiin, sillä vesi ei päässyt välipohjasta läpi ja yläkatossa havaittiin vain yksi kostea
kohta. (Tompuri & Mölsä 2016)
Sprinklereiden laukeaminen ja vesivahinko olisi voitu välttää ovien sulkemisella tai pesuhuoneen sprinklerien säätämisellä samaan lämpötilaan kuin pukuhuoneessa. Sprinklerit kuitenkin toimivat juuri kuin niiden kuuluikin. Puukerrostaloja on rakennettu vain
muutaman vuoden ajan uusilla määräyksillä ja menetelmillä, minkä vuoksi käytännön
kokemus alkaa vasta karttumaan. Tämän vuoksi sattuneet vahingot ovat tärkeä tiedostaa, jotta vastaavissa kohteissa voidaan tulevaisuudessa välttyä samanlaisilta vahingoilta. (Tompuri & Mölsä 2016)
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Sprinklereiden yleistyttyä puurakentamisen myötä todennäköisesti niistä johtuvat vesivahingot yleistyvät myös. Toisaalta niiden ansiosta voidaan välttyä suuremmilta tulipaloilta ja sitä kautta vahingonkorvaussummat pienentyvät. Vesivahinkoja tulee todennäköisesti syntymään sprinklereiden takia myös ilman tulipaloja eli vahingossa.
Sprinklerien laukeamisista on kerätty dataa, jonka perusteella voidaan arvioida, kuinka
usein sprinklerit eri kokoisissa kerrostaloissa laukeavat vuosittain. Barnett et al. (2007,
pp.7) tekemässä tutkimuksessa saatiin tulipalon todennäköisyydeksi vuodessa 0,0125
per asukas. Suuressa kerrostalokiinteistössä asukkaita voi olla jopa 800, jolloin todennäköisyys palolle kiinteistössä on tällöin 10 vuodessa. Tämän lisäksi huomioidaan
sprinklereiden laukeamiseen johtavan palon todennäköisyys, jota on tutkittu VTT:n tutkimuksessa. Tutkimuksen mukaan palon todennäköisyys kehittyä niin, että sprinklerit laukeavat, on 0,01 (Tillander 2004). Näiden todennäköisyyksien pohjalta voidaan laskea,
että sprinklerijärjestelmä aktivoituu vuodessa 0,1 kerran. Tämä tarkoittaa sitä, että
sprinklerit aktivoituvat tulipalon seurauksesta vain kerran 10 vuodessa. Luku on puolet
pienempi verrattuna yleisesti kerrostaloissa tapahtuviin vesivahinkoihin. Rakennuksissa
tapahtuu keskimäärin kerran viidessä vuodessa vesivahinko, joten sprinklereiden laukeaminen ja siitä mahdollisesti syntyvä vesivahinko lisää jonkin verran riskiä vesivahingon tapahtumiselle (Mahlanen 2014, s. 2).

3.2 CLT-tilaelementtien ominaisuuksien vaikutus vesivahinkoon

CLT-tilaelementeistä tehtyjä kerrostaloja on Suomessa vasta vähän ja niiden valmistajia
vain muutama. Tämän vuoksi myös erilaisia liitoksia on vähän yleisesti saatavilla. Puuinfo on koonnut Finnish Wood Researchin (2013b) tutkimuksen pohjalta RunkoPES 2.0
-puuelementtikirjaston. Myös Stora Enso (2016) on koonnut tyypillisimpiä liitoksia tilaelementtejä käsittelevässä dokumentissaan. Tässä tutkimuksessa vertaillaan RunkoPES
2.0:n mukaisia liitoksia toteutuneen Case-kohteen (2021) ja Stora Enson (2016) vastaaviin liitoksiin ja pohditaan, mitä vaikutuksia eri liitostyypeillä ja materiaaleilla on.
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3.2.1 Liitosten vaikutus veden kulkuun
Veden kulkuun huoneistossa vaikuttaa mahdolliset lattian kaadot, kynnykset, liitoskohdat
sekä lattiassa olevat aukot. Märkätiloissa vettä ohjataan nimenomaan lattian kaadoilla
kohti viemäriä ja kynnyksillä estetään veden kulkua pois märkätilasta. Vesi kulkee painovoimaisesti sinne, minne se pääsee eli jos esimerkiksi lattian muovimatossa on reikä,
menee vesi reiän kautta rakenteisiin. Märkätiloissa tulee käyttää vedeneristystä siten,
että vesi ei pääse rakenteisiin, vaikka lattialla olisi suurempikin määrä vettä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vedeneristys tulee nostaa lattialta seinälle vähintään 100
mm ja kynnyksen kohdalla vedeneristys nostetaan vähintään 15 mm. Tämän lisäksi tulee
huomioida, että vesi ei pääse valumaan seinää pitkin lattian vedeneristyksen taakse.
Märkätiloissa tulee kiinnittää erityistä huomiota läpivienteihin ja liitoskohtiin. Lattiakaivon
liittyminen tulee tehdä tiiviisti ja oikeaoppisesti, jotta vesi ei pääse rakenteeseen tätä
kautta. Seinien tai lattian vedeneristystä ei tule rikkoa ja läpiviennit tulee tiivistää. Kiinnikkeiden laitto vedeneristeen läpi tulee hoitaa eristeen kanssa yhteensopivan tiivistysmassan kanssa. (Laamanen et al. 2020, s. 44-49)
Mikäli vesi pääsee rajatusta tilastaan eli yleensä märkätilasta pois, on sen kulkua vaikeampi ennustaa. Ensimmäisenä vesi pääsee märkätilan kynnyksen yli, jolloin ratkaiseva
kohta rakenteiden kannalta on se, onko märkätilan ja huoneen välinen kynnys vesitiivis.
Jos liitoskohta on tiivis, eikä vesi valu kynnyksen alta rakenteisiin, se jatkaa matkaansa
huoneiston sisällä. Kuvassa 11 on esitetty tyypillinen kylpyhuone-elementin kynnyskohta. Kuvan mukaan liitos ympäröiviin rakenteisiin tiivistetään tiivistenauhalla. Liitos estää veden pääsyn rakenteisiin, kun tiivistenauha on vedenpitävä sekä oikein asennettu.

23

Kuva 11. Kylpyhuone-elementin kynnys (Case-kohde 2021).

Muualla huoneistossa lattia on yleensä tasainen, jolloin vesi alkaa levitä tasaisesti ympäriinsä. Matalatkin kynnykset huoneiden välillä ohjaavat veden kulkua ja rajaavat sitä.
Tilanteessa, jossa vettä tulee lattialle niin paljon, että se kulkeutuu aina seinän ja lattian
liitoskohtaan, avautuu vedelle monta mahdollista reittiä, joista se voi edetä.
Välipohjassa kelluvan pintarakenteen ja väliseinän väliin tulee jäädä 5-10 mm:n rako
(Tolppanen et al. 2013, s.164). Ääniteknisen toimivuuden takia kelluva lattia tiivistetään
elastisella tiivistysmassalla seinään, joka estää myös veden kulkeutumisen suoraan rakenteeseen. Lattian ja seinän liitos voidaan vaihtoehtoisesti tiivistää myös vedeneristeellä, jolloin vedeneriste tulee nostaa jalkalistan taakse. (Puuinfo 2020d)
Kun lattian ja seinän liitos tehdään tiiviiksi, veden ei pitäisi päästä kulkemaan lattian ja
seinän raosta rakenteisiin, vaikka vettä pääsisikin lattialle monia senttejä. On kuitenkin
hyvin todennäköistä, että jostain kohtaa huoneistoa liitos ei ole täysin vesitiivis ja vettä
pääsee rakenteiden sisään. Tätä vaihtoehtoa varten on hyvä pohtia, mihin vesi kulkeutuu
esimerkiksi välipohjarakenteen sisällä.
Lattian ja seinien liitokset ovat lähdeaineiston mukaan pitkälti samanlaisia, mutta pieniä
eroja liitoksista löytyy. Seinien kantava CLT-levy tulee paloturvallisuuden vuoksi peittää
kipsilevyillä sisäpuolelta. RunkoPES 2.0:n mukaan kipsilevytys viedään seinän ja välipohjan liitoksessa koko kelluvan lattiarakenteen syvyydelle, kun taas Stora Enson ja
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Case-kohteen mukaan kipsilevy on jätetty lattiapinnoitteen syvyydelle (Finnish Wood Research 2013b; Stora Enso 2016; Case-kohde 2021). Kuvassa 12 on esitetty RunkoPES
2.0:n nurkkaliitoksen ero Case-kohteen ja Stora Enson vastaavaan liitokseen. Vasemmassa kuvassa on esitetty toteutuneen Case-kohteen (2021) sekä Stora Enson (2016)
mukainen liitos. Oikealla olevassa kuvassa on esitetty puolestaan Finnish Wood Researchin (2013b) mukainen liitos. Kuvissa on korostettu vielä punaisella eroavaisuudet kipsilevyn ja eristeen korkeuksissa.

Kuva 12. Nurkkaliitoksen erot lähdeaineiston mukaan.

Tavallinen kipsilevy imee itseensä kapillaarisesti vettä ja menee tällöin kastuessaan pilalle (Rauhala 2014, s. 23). RunkoPES 2.0 mukaisessa liitoksessa veden pääsy seinän
ja välipohjan liittymään altistaa tällöin kipsilevyn kosteudelle ja kipsilevy voi imeä vettä
kapillaarisesti. Kipsilevyt menettävät kastuttuaan merkittävän osan lujuudestaan, jolloin
ne tulee vaihtaa (Pursiainen 2018). Tämän lisäksi kipsilevyn kastuminen altistaa rakenteen homeen kasvulle, sillä kipsilevy on Suomalaisen homemallin mukaan herkkä homeen kasvulle (Vinha et al. 2013, s. 58). Mikäli kipsilevy pääsee kastumaan, tulee siis
varmistaa sen kuivuminen täysin tai vaihtaa kipsilevy kokonaan. Kipsilevyn kautta vettä
voi päästä kelluvaan välipohjarakenteeseen. Kapillaarisuutensa vuoksi kipsilevy voi nostaa vettä seinärakenteessa myös ylöspäin.
Kuvassa 12 vasemmalla olevassa liitoksessa kipsilevy on jätetty lattiarakenteen yläpinnan tasolle, jolloin veden valuessa lattialle, kipsilevy voi säästyä kuivana. Tämä liitostyyppi voi kuitenkin altistaa kipsilevyn vesivauriolle, siinä tapauksessa, että vettä tulee
lattialle ja liitokseen paljon lyhyessä ajassa. Knaufin (2011, s. 3) mukaan kipsilevyt tulisi
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asentaa 5–10 mm irti lattiapinnasta. Tällöin kipsilevy olisi sen verran korkealla, jotta virtaava vesi pääsisi vapaasti kipsilevyn alle, mikäli vettä tulee lattialle muutamia millimetrejä.
Toinen eroavaisuus lähdeaineiston liitoksissa on se, kuinka syvälle vedenpitävä tiiviste
viedään kelluvassa lattiarakenteessa. Tiivisteen käyttöä eri lähdeaineiston mukaan on
havainnollistettu kuvassa 12. RunkoPES 2.0:n mukaan tiiviste viedään koko kelluvan
rakenteen syvyydelle, kun taas Case-kohteessa ja Stora Enson mukaan tiiviste jätetään
vain pintavalun tasolle (Finnish Wood Research 2013b; Stora Enso 2016; Case-kohde
2021). Tällä saattaa olla merkitystä veden kulkeutumisessa, sillä mikäli betonin ja tiivisteen sauma on jostain syystä helposti rakoileva ja tiiviste on vain valukerroksessa, pääsee vesi suoraan betonin alle rakenteisiin. Betonin ja tiivisteen saumaan saattaa syntyä
rako, jos betoni kuivuu vielä merkittävästi tiivisteen laiton jälkeen. Tiiviste voi olla myös
jostain kohtaa löyhä tai muuten epäjatkuva.
Kriittisimmät kohdat rakenteissa on läpiviennit ja epäjatkuvuuskohdat. Liitosten sekä
kynnysten kohdalla veden pääsy rakenteisiin on todennäköisempää kuin keskeltä lattiaa.
Varsinkin tilaelementtien välillä kynnysten kohdalla lattiarakenne katkeaa, jolloin tulee
huolehtia kohdan tiivistämisestä. Mikäli rakoa ei saada toteutettua tiiviisti, on vedellä
suora pääsy kahteen elementtiin. Veden pääsy keskeltä lattiaa on myös mahdollista,
mikäli lattian läpi on porattu reikä esimerkiksi kiinteän kalusteen kiinnitykselle, eikä liitosta ole tiivistetty.
Asunnon ikkunoiden, ulko-oven sekä mahdollisen parvekeoven liitokset toteutetaan jo
ääni- ja paloteknisistä syistä hyvin tiiviisti. Liitosten tulisi olla tämän lisäksi vesitiiviitä,
jolloin vesivahingon yhteydessä vedenpääsy rakenteisiin ja muihin huoneistoihin sekä
käytävään voidaan estää. Monissa uudisrakennuksissa kaikki tai osa asuntojen ikkunoista on oven korkuisia, kuten toteutuneessa Case-kohteessa kuvan 13 mukaan. Tällöin massiivisen vesivahingon sattuessa vesi voi päästä myös ikkunan liitoskohtaan samalla tavalla kuin esimerkiksi parvekkeen oven liitokseen.
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Kuva 13. Case-kohteen julkisivu, jossa korkeat ikkunat.

Kuvasta 13 nähdään, että kaikki Case-kohteen julkisivun ikkunat ovat yhtä korkeita kuin
ranskalaisten parvekkeiden ovet. Ikkunoiden liittyminen lattiarakenteessa on esitetty kuvassa 14. Ikkunaliitoksen kohdalta esitetty leikkauskuva on esitetty myöhemmin tässä
tutkimuksessa. Kuvasta 14 voidaan kuitenkin havaita se, että ikkunan puulistan ja lattian
rakoa ei ole tiivistetty huoneiston puolelta.
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Kuva 14. Korkean ikkunan liittymä lattiarakenteeseen Case-kohteessa (Casekohde 2021).
Tilaelementtirakentamisessa suositaan opinnäytetyön kirjoitushetkellä yhden tilaelementin huoneistoja, jolloin huoneiston sisäisiä kynnyksiä on vähemmän. On kuitenkin
todennäköistä, että tilaelementtirakentamisen yleistyessä huoneistojen koot kasvavat,
jolloin huoneiston sisäisiä kynnyksiä on enemmän. Kynnykset ovat rakenteissa hyvin
kriittisiä kohtia, sillä veden pääsy kynnyksen alta rakenteisiin mahdollistaa laajan vesivahingon. Käsitellään kynnyksen kohdalla seinän ja lattian kiinnitystä kuvan 15 mukaan.
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Kuva 15. Leikkauskuva kynnyksen kohdalla CLT-tilaelementtien välissä (Stora
Enso 2016, s. 74 mukaan).

Kuvan 15 mukaan viereiset elementit kiinnitetään toisiinsa pitkillä ruuveilla. Vinoruuvit
viedään kaikkien lattian rakennekerrosten läpi, jolloin niiden läpivienneistä voi päästä
pieniä määriä vettä kaikkiin kerroksiin. Ruuvien reiät ovat aluksi hyvin tiiviitä, joten veden
pääsy näistä kohdin on hyvin vähäistä. Ajan saatossa ruuvit alkavat kuitenkin löystyä,
kun liitokseen kohdistuu ulkoisia voimia, jotka alkavat kiertämään ruuvia auki. Ruuvin
tarkoitus on siirtää ulkoisia voimia, kuten tärinää ja iskuja, viereiseen elementtiin. Hetkellinen liian suuri ulkoinen voima aiheuttaa ruuvin aukeamisen. Kun ruuvi ei ole enää täysin
tiiviisti kiinni rakenteessa, ruuvin löystyminen yhä pienemmistä ulkoisista voimista on todennäköistä. Tällöin ruuvin reiän kautta veden pääsy rakenteisiin on mahdollista. (Moisio
2018) Mikäli ruuvi päätetään poistaa joko kynnyksen kohdalta tai muualta rakenteesta,
tulee reikä paikata huolellisesti, sillä tyhjästä ruuvin kokoisesta reiästä vuotava vesi pääsee hyvin nopeasti rakennekerroksiin ja suoraan alempaan tilaelementtiin. Ruuvien reiät
ovat suhteellisen pieniä, mutta varsinkin pitkäaikaisen tihkuvesivahingon yhteydessä
pienestäkin raosta pääsee ajan mittaan merkittävästi vettä rakenteisiin.
Kuvan 15 mukaisessa tilanteessa vesi pääsee helposti kynnyksen alle, sillä pintarakenteen ja kynnyslistan väliä ei tiivistetä. Kynnyslistan alla lattiarakenteiden väli tiivistetään
betonivalun kohdalta elastisella tiivisteellä. Alempana asennusvälissä on EPDM-kumitiiviste viereisten elementtien kantavien laattojen välillä, jolla saadaan liitoksesta tiivis.
(Stora Enso 2016, s. 74) Liitoskohta on siis hyvin vedenpitävä, mikäli tiivisteet ovat jatkuvia ja niihin ei synny rakoja. Jos tiivisteet päästävät veden läpi, on vedellä hyvinkin
vapaa pääsy alempiin tilaelementteihin ja vesi kastelee kulkiessaan runkorakenteet. Eri
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tiivisteiden vedenpitävyys ja toiminta betonin sekä puun kanssa tulisi varmentaa kokeellisesti, jotta tilanteesta voidaan tehdä varmoja johtopäätöksiä. Liitoskohdissa tulee huomioida myös ajan vaikutus materiaalien tiiveyteen. Vedenpitävä sauma voi olla tuoreena
hyvin tiivis, mutta ajan saatossa siihen vaikuttavat ulkoiset voimat ja kemikaalit voivat
haurastuttaa materiaalia.
Toinen tutkittava kohta kahden tilaelementin liitoksessa on pysty- ja vaakakiinnikkeet.
Vaakakiinnikkeellä kiinnitetään nimensä mukaan vierekkäiset elementit ja pystykiinnikkeellä päällekkäin olevat elementit. Kiinnikkeet ovat usein havuvaneria, joka ruuvataan
kiinni elementteihin. (Stora Enso 2016) Havuvaneri on puumateriaalina vettä imevä, jolloin kiinnike saattaa mahdollistaa veden pääsyn seuraavaan tilaelementtiin. Tämä veden
kulun mahdollisuus tulisi varmentaa kuitenkin kokeellisesti.
Tilaelementtikerrostaloille tyypillinen piirre on porrashuoneessa sijaitsevat pystyhormit,
jollainen on esitetty kuvassa 16. Asuntojen putkivedot tuodaan yhteen pystyhormiin, jotta
vuodot voidaan havaita helposti ja nopeasti. Jos porrashuoneen pystyhormissa tai siihen
menevässä putkessa tapahtuu vuoto, vesi pääsee valumaan vapaasti pystyhormia alaspäin. Saumat tulisi tiivistää niin, että vesi ei pääse pystyhormin kautta huoneistoihin tai
porrashuoneeseen.
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Kuva 16. Pystyhormi, johon keskitetään asuntojen putkivedot (Case-kohde 2021).

Kuva 16 havainnollistaa pystyhormin periaatteen ja sen, kuinka vesivahingon sattuessa
hormin kautta pääsee vettä moneen kerrokseen. Toisaalta keskittäminen auttaa vuotokohdan havaitsemisen putkistossa. Pystyhormiin voidaan asentaa jokaiseen kerrokseen
vuodonilmaisin vesivahingon tai -vuodon nopeaan havaitsemiseen (Salminen 2012, s.
14)
Veden pääsy rakenteisiin riippuu paljon liitosten tiiveydestä. Case 2 -kohteessa tapahtuneen rakennusaikaisen vesivahingon yhteydessä havaittiin, että liitokset toimivat hyvin
tiiviisti, eikä kosteutta ollut päässyt liitoksesta eteenpäin. Tässä tutkimuksessa pohditaan
veden kulkua kuitenkin pahimman skenaarion mukaan, eli oletus on se, että kaikki liitokset eivät toimi suunnitellusti ja päästävät tällöin vettä ja kosteutta rakenteisiin. (Case 2 kohde 2020)
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3.2.2 Materiaalien vaikutus veden kulkuun
Materiaalien, varsinkin pintamateriaalien ja saumausten laatu ja eheys vaikuttaa hyvin
paljon veden kulkeutumiseen. Liitosdetaljien ja leikkauskuvien mukaan rakenteet ovat
hyvin vesitiiviitä. Tulee kuitenkin muistaa, että materiaalit eivät ole aina koko seinän matkalta yhtenäisiä ja vastaa ominaisuuksiltaan täysin sitä, mitä pitäisi olla. Materiaalit ja
rakenteet myös haurastuvat ajan saatossa.
Liitoskohdissa suurin merkitys on lattian ja seinän välisen liitoksen sekä kynnysten vedenpitävyydellä. Liitoksen ollessa tiiviisti toteutettu, vesi ei pääse liitoksen kautta rakenteisiin sisään. Liitoskohdissa ja saumojen tiivistyksissä voi kuitenkin tapahtua inhimillisiä
vihreitä, jotka vaikuttavat liitosten tiiveyteen. Saumaliitoksen lisäksi vesi voi päästä kelluvaan lattiarakenteeseen suoraan lattiapäällysteen kautta. Vesi pääsee helposti esimerkiksi parketin tai laminaattilattian saumoista betonivaluun.
Puurakentamisessa käytettävät materiaalit ovat jo pitkälle kehittyneitä insinööripuutuotteita, jolloin yksittäisten oksien ja virheiden vaikutus on hyvin pieni. Vesi pääsee kuitenkin
vuotamaan esimerkiksi ruuveista tai nauloista jääneistä rei’istä, mikäli niitä ei paikata.
Lattia- ja välipohjarakenteessa olevat eristeet imevät ja päästävät vettä lävitseen, sillä
eristeet ovat hyvin huokoisia materiaaleja. Ripalaatta-välipohjassa askelääneneristeen
alla voidaan käyttää OSB-levyä, joka estää jonkin verran veden kulkeutumista eteenpäin. OSB-levy on liimattu puulastuista säänkestävällä liimalla, joten vesi ei pääse levystä kohtisuoraan läpi (ProPuu 2021b). Levyn kiinnityskohta pystyrunkoon ei ole kuitenkaan vesitiivis ja tällöin vesi pääsee myös levyn alla olevaan kerrokseen. Vesi pääsee
imeytymään OSB-levyyn tämän päästä, jolloin levy voi turvota haitallisesti.
Pelkästään massiivisesta CLT-laatasta koostuva välipohjarakenne saattaisi hillitä enemmän veden kulkeutumista välipohjassa verrattuna ripalaattarakenteeseen. CLT:n valmistuksessa käytettävä PUR-liima on vedenkestävää, eli varsinkin syrjäliimatut CLT-levyt
voivat pysäyttää veden etenemisen (Würth 2019). Samoin kuin OSB-levyllä, myöskään
CLT-levyn liitos pystyrunkoon ei ole vesitiivis, joten vesi pääsee etenemään CLT-rakenteisesta välipohjasta.
Suurempi vaikutus on liitososien suunnittelu- ja toteutusvirheissä kuin itse materiaalien
virheissä. Liitoskohtien tiivistämisessä tulee käyttää oikeita materiaaleja ja ne tulee tehdä
oikein, jotta liitos tai läpivienti on tiivis. Liitosmateriaaleissa tai tiivisteissä voi kuitenkin
aina olla materiaalivirheitä, jonka takia kohta ei ole täysin vesitiivis.
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4. MALLI ENNUSTAMAAN VEDEN KULKUA
Tässä kappaleessa pohditaan mahdollisia veden kulkureittejä eri rakenteissa. Kuvissa
on esitetty sinisellä veden kulkureitti eri rakenteissa, mikäli vesi pääsee seinän ja lattiarakenteen liitoksesta rakenteiden sisään. Kaikissa kohdissa oletetaan, että vesi pääsee
seinän ja lattian liitoksesta rakenteisiin, vaikka näin ei välttämättä tapahdu. Kun liitos on
tiivis, se estää veden pääsyn rakenteisiin, kuten Case 2 -kohteessa sattuneessa rakennusaikaisessa vesivahingossa osoittautui (Case 2 -kohde 2020). Kulkureitti tarkoittaa
sitä, että vesi pääsee todennäköisimmin näistä kohdista ja tällöin kastelee kyseiset osat
vesivahingon sattuessa. Veden kulkeutumiseen vaikuttaa huomattavasti se, kuinka paljon vettä valuu lattialle vesivahingon yhteydessä. Pienissä vesivahingoissa vesi ei välttämättä pääse ollenkaan liitoksiin vaan jää pintarakenteen päälle lammikoiksi.
Tilanteissa, joissa vesi pääsee kantavaan rakenteeseen eli tässä tapauksessa puuhun
asti, alkaa vesi imeytyä materiaaliin tämän hygroskooppisuuden vuoksi. Veden imeytyminen itse CLT-materiaaliin ei kuulu tähän tutkimukseen, mutta se vaikuttaa veden kulkeutumiseen rakenteessa. Koska puu sitoo vettä itseensä, se hidastaa jonkin verran vapaan veden kulkeutumista eteenpäin. Toisaalta veden imeytyminen puuhun suurina
määrinä voi luoda vedelle uusia kulkureittejä eli vesi voi päästä imeytymään CLT-rakenteisen seinän läpi esimerkiksi lämmöneristeisiin. (Pro Puu 2021a) Veden imeytyminen
runkomateriaaliin vaikuttaa myös kastuneen rakenteen korjaamiseen, jota käsitellään
tässä tutkimuksessa myöhemmin.
Kuvassa 17 on esitetty mahdollinen veden virtausreitti välipohjan ja väliseinän liitoksessa. Kuvan reitti on piirretty sen perusteella, mitä voidaan arvella veden kulkevan. Todellista reittiä on hankala täysin varmaksi sanoa ilman testausta, sillä vesi pääsee hyvinkin pienistä raoista ja mahdolliset asennusvirheet ja kolot rakenteissa voivat muuttaa
veden kulkua. Kuvan esimerkkirakenne on ripalaatta-välipohjasta, jossa kantavana rakenteena on lattiapalkit sekä OSB-levy. Välipohjarakenteessa kantavana rakenteena voi
olla myös CLT-laatta, mutta usein tällaisesta rakenteesta tulee tehdä hyvin massiivinen
ääneneristyksen vuoksi (Ylinen 2021).
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Kuva 17. Veden oletettu kulkureitti välipohjan ja väliseinän liitoksessa (muokattu
lähteestä Case-kohde 2021).

Kuvaan 17 on piirretty veden kulkureitti alkaa välipohjan ja väliseinän liitoksesta. Liitoksesta vesi alkaa valumaan alaspäin pintavalun alle. Tästä vesi pääsee todennäköisesti
valun alla olevaan askeläänieristeeseen ja OSB-levyyn sekä näiden väleihin. Välipohjan
lattiapalkkien välissä on pehmeä lämmöneriste sekä paljon tyhjää tilaa. Täällä vesi pääsee kulkemaan palkkien välissä hyvinkin vapaasti ja imeytymään villaan. Palkiston alla
on koolaus sekä ilmaväli, jossa vesi pääsee yhtä lailla vapaasti kulkemaan. Alempaan
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tilaelementtiin vesi saattaa päästä imeytymällä CLT-rakenteen kautta. Todennäköisin
kulkureitti vedelle on kuitenkin valua alaspäin kahden viereisen tilaelementin väliin jäävään eristetilaan. Eristetilassa vesi voi valua montakin kerrosta alaspäin, sillä kerrosten
välissä on vain tärinäeriste, tuulensuojateippi sekä liitokset tilaelementtien välillä.
Mikäli välipohjarakenteena olisi massiivinen CLT-laatta, ei vesi pääsisi kulkemaan yhtä
vapaasti kuin ripalaattarakenteessa. Toisaalta taas massiivinen CLT voisi imeä itseensä
suuren määrän vettä ja rakenteen kuivaamisessa kuluisi pidempi aika.
Toinen veden liikkeen kannalta oleellinen liittymäkohta on ulkoseinän ja välipohjan liitos.
Kuvassa 18 on esitetty mahdollinen veden liike, mikäli vesi pääsee tiiviistä seinän ja kelluvan lattian liitoksesta eteenpäin. Veden kulkureitti on pääpiirteittäin sama kuin väliseinän ja välipohjan liitoksessa. Erona on kuitenkin se, että vesi voi päästä vinoruuvauksen
kautta eristeeseen ja suoraan tuuletusväliin. Tällöin vedellä on mahdollisuus päästä koko
ulkoseinärakenteen läpi ruuvien kautta.

35

Kuva 18. Veden oletettu kulkureitti välipohjan ja ulkoseinän liitoksessa (muokattu
lähteestä Case-kohde 2021).

Suurin riskikohta CLT-tilaelementtikerrostalossa on asunnon keittiön ja kylpyhuoneen
liittymät. Tilaelementtikerrostaloissa on usein märkätila ja keittiö vierekkäin putkivetojen
vuoksi, minkä takia kohta voi olla hyvin riskialtis vesivahingoille. Voidaan olettaa, että
vesi ei pääse märkätilan lattia- tai seinärakenteen läpi suoraan, sillä märkätilojen lattiat
ja seinät tulee aina vedeneristää. Massiivisen vesivahingon yhteydessä vesi voi kuitenkin tulvia märkätilasta ulos, jonka jälkeen sillä on mahdollisuus päästä kynnyksen tai
huonemoduulin liitosten kautta rakenteisiin. Puolestaan keittiöstä lähtöisin oleva vesi voi
päästä rakenteisiin joko suoraan keittiössä olevista liitoksista, mikäli keittiötä ei ole vedeneristetty eikä kalusteiden alla ole kuivakaivoa. Vedeneriste estää pienemmän vesimäärän joutumisen rakenteiden sisälle, mutta jos keittiössä sattuu massiivinen vesivahinko, virtaa vettä muualle huoneistoon ja todennäköisesti vesi pääsee jostain liitoksesta
virtaamaan rakenteisiin. Kuva 19 esittää veden kulun asunnon keittiön ja kylpyhuoneelementin liitoskohdassa välipohjaan. Oletetaan, että vesi pääsisi keittiön väliseinän ja
välipohjan liitoksesta sisään.
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Kuva 19. Veden oletettu kulkureitti keittiön ja kylpyhuoneen kohdalla välipohjarakenteessa (muokattu lähteestä Case-kohde 2021).

Keittiön alla oleva välipohja on vastaava kuin kuvien 17 ja 18 välipohjat. Näiltä osin vesi
kulkee siis samalla tavalla valun alla. Alapuolella oleva tilaelementti on tässä tapauksessa yhtenäinen katoltaan, jolloin vesi ei pääse alempien tilaelementtien välissä olevaan eristekerrokseen, kuten kuvan 17 mukaisessa rakenteessa. Tässä tapauksessa
vesi pääsee alemman tilaelementin kattorakenteeseen eli CLT-levyn päälle, jolloin vedellä on mahdollisuus päästä imeytymään levyyn. Periaatteessa massiivinen CLT on hyvinkin vedenpitävä, mutta on hyvin todennäköistä, että lautojen välisistä raoista pääsee
vesi imeytymään puussa. Puutavarassa on myös oksien kohtia ja muita koloja, jotka
mahdollistavat veden imeytymisen syvälle materiaaliin. (Öberg & Wiege 2018, pp. 68)
Mikäli vettä tulee CLT-levyn päälle paljon ja vahinkoa ei huomata nopeasti, voi tästä
seurata veden pääsy levyn läpi alemman huoneiston keittiöön sekä kylpyhuoneen katossa olevaan asennustilaan. Täältä vesi voi päästä jälleen alempaan elementtiin, josta
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vesi voi suurina massoina päästä jälleen eteenpäin. Salminen (2015) on opinnäytetyössään tutkinut veden imeytymistä CLT-rakennelevyihin. Tutkimuksessa kasteltiin CLT-levyä sen keskeltä kuuden viikon ajan siten, että vettä valui rajattuun kohtaan noin 20 litraa
vuorokaudessa. Kastelun jälkeen CLT-levystä mitattiin sen suhteellinen kosteus eri syvyyksiltä 10 mm:n välein. Mittausten perusteella kosteutta havaittiin 30-80 mm:n syvyydellä eri kohdissa. Kastunutta CLT-levyä tutkittaessa havaittiin myös, että kosteus alkoi
siirtyä vaakasuuntaan lamellien välissä. (Salminen 2015) Tällöin voidaan olettaa, että
vettä tulisi valua tihkuvuotona levyn päälle yli kuukauden ennen kuin vesi pääsee levyn
läpi, kun tilaelementtien CLT-katon paksuus on yleensä 80 mm (Case-kohde 2021, Finnish Wood Research 2013a). Kuvan 19 mukaisessa liitoksessa vettä pääsee kuitenkin
sivusuunnassa sekä CLT-levyn päällä että sen lamellien välissä etenemään muihin liitoksiin.
Yhtenä kriittisenä liitoskohtana CLT-tilaelementtikerrostaloissa on korkeiden ikkunoiden
sekä ovien liitokset. Ikkunoissa ulkopuolisen saderasituksen pääsy rakenteisiin estetään
ikkunapeltien sekä kittauksen avulla. Sisäpuolelta tulevalla vedellä on ikkunoiden ja
ovien liitoksilla kuitenkin hyvin vapaa pääsy rakenteisiin. Kuvassa 20 on esitetty mahdollinen veden kulkureitti seinän ja lattian liitoksessa korkean ikkunan kohdalla.
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Kuva 20. Veden oletettu kulkureitti ikkunan kohdalla (muokattu lähteestä Casekohde 2021).
Kuvan 20 mukaan vesi pääsee suoraan ikkunan puulistan alle, josta sillä on vapaa pääsy
seinä- ja välipohjarakenteisiin. Vasta ikkunakarmin alla on tiivistys, joka toteutetaan
yleensä kosteutta kestävällä PUR-vaahdolla ja tiiviillä kittauksella (RT 41-10644 2008).
Lattiarakenteen liitoskohta seinään on jo kuitenkin ennen vedenpitävää ikkunakarmin liitosta. Vesi pääsee siis seinän ja välipohjan välistä kelluvaan lattiarakenteeseen eli pintavalun ja askeläänieristeen väliin sekä askeläänieristeen ja OSB-levyn väliin. Välipohjarakenteena on edellisten kuvien tapaan ripalaattavälipohja, jolloin vesi pääsee vapaasti
kulkemaan palkiston väleissä. Tällöin myös palkkien välissä olevat mineraalivillat kastuvat, mikäli vettä tulee vuotaa rakenteeseen suuria määriä.
Kuvan 20 mukaisessa liitoksessa vesi pääsee myös valumaan suoraan CLT-seinän saumoihin. Saumat ovat liimattuja ja hyvin tiiviitä, mutta vesi pääsee imeytymään puuhun
syiden suuntaan (Salminen 2015, s. 29). Veden imeytymistä puuhun on kuvattu pienillä
ympyröillä kuvassa 20. Parvekeoven liitos on hyvin pitkälle korkeaa ikkunaliitosta vastaava, jolloin kulkureitti parvekeoven liitoskohdassa on edellä kuvatun mukainen.
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Veden todennäköisin reitti huoneistosta toiseen on tilaelementtien liitosten kautta. Huoneistosta, jossa vesivahinko tapahtuu, vesi voi päästä myös käytävään seinä- ja oviliitosten kautta. Käytävästä vesi voi suurina massoina päästä jälleen toisiin huoneistoihin.
Porrashuoneen seinät muodostetaan usein ympäröivien tilaelementtien seinistä (Sorri
2016, s. 18). Tällöin porrashuoneen laatat kiinnitetään tilaelementtien porrashuoneen
vastaisiin seiniin konsolein, palkein ja ruuvein (Case-kohde 2021). Kuvassa 21 havainnollistetaan veden mahdollista kulkureittiä kerrostaso-oven liitoksen kohdalla.

Kuva 21. Veden oletettu kulkureitti kerrostaso-oven kohdalla (muokattu lähteestä
Case-kohde 2021).

Lattialla oleva vesi pääsee suoraan lattiamateriaalin ja puukynnyksen välistä seinän ja
lattian liitokseen. Kelluvan lattian pintavalun ja CLT-seinän väli on eristetty palokatkomassalla. Massan tulisi olla elastista palokatkomassaa, joka on vedenpitävää ja se pysyy
tiiviinä myös rakenteiden eläessä (Palokatko-opas 2019, s.43). Teoriassa veden ei siis
pitäisi päästä liitoskohdasta rakenteisiin. On kuitenkin hyvin todennäköistä, että liitos ei
ole täysin tiivis ja ajan saatossa massa voi vaurioitua tai haurastua. Tätä varten myös
Kuvassa 21 on pohdittu veden kulkua välipohjarakenteessa, saumauksen alla.
Itse oven alla on kuvan 21 mukaan villaeristys. Palokatkon vuoksi kynnyksen alus täytetään palamattomalla kivivillalla (RT 42-11058 2012, s. 19). Kivivilla ei ime itseensä vettä,
mutta vesi pääsee kulkemaan kivivillan ja alla olevan CLT-levyn välissä (Paroc 2021).
Tästä vesi pääsee imeytymään CLT-levyn sisään, kuten aiemmin on esitetty kuvassa
20. Vedellä on myös mahdollisuus päästä käytävän puolelle kipsilevytysten kautta. Tämä
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edellyttää jälleen sitä, että vettä tulee huomattavia määriä asunnosta ja että vesi pääsee
kaikista liitoksista imeytymään eteenpäin. Tällöinkään vesi ei pääse suurina määrinä virtaamaan käytävän puolelle vaan kosteutta voi päästä jossain määrin kuvan 21 mukaisen
reitin rakenteisiin.
Kuvien 17-21 perusteella voidaan päätellä, että vesi voi päästä hyvinkin pitkälle ja moniin
rakenneosiin liitoksista. Kuvissa on esitetty veden mahdolliset reitit pahimman skenaarion mukaan, eli vettä tulee lattialle runsaasti ja sillä on hyvin aikaa imeytyä rakenteisiin.
Skenaarioissa on myös oletettu, että vesi pääsee aina lattian ja seinän liitoskohdasta
läpi. Tämä oletus perustuu siihen, että todennäköisesti liitoksen massa ei ole täysin tiivis
ja ajan saatossa myös elastiset massat vaurioituvat ja haurastuvat.
Tutkimuksessa esiin nousseet kriittiset liitoskohdat käydään läpi taulukossa 1. Taulukossa on eritelty muutama liitoskohta, jotka toistuvat useassa liitoskohdassa CLT-tilaelementtikerrostaloilla. Eri liitoksilta on kuvattu, millä tavalla ne eivät välttämättä toimi suunnitellusti. Väärin toimivat liitokset vaikuttavat liitoskohtien tiiveyteen, joka havaitaan usein
vasta vesivahingon sattuessa. Taulukossa viimeisellä sarakkeella on vielä lyhyt kuvaus,
miten toimimaton liitos vaikuttaa veden kulkuun.
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Taulukko 1.

CLT-tilaelementtikerrostaloissa havaittuja kriittisiä liitoskohtia ja niiden vaikutus vesivahingon sattuessa.
Kriittinen Kohdat, joissa liitosta
Kuvaus, miten liitos ei
Seuraukset, mikäli
liitos
käytetään
toimi suunnitellusti
liitos ei toimi suunnitellusti
Vinoruuvaus

Palokatkomassa
(kosteutta ja
ääntä
eristävä)

Elastinen
saumamassa

•

Seinän ja välipohjan (CLT tai ripalaatta) liitos

•

Ripalaatan päätypalkin liitos laatan
kantavaan rakenteeseen

•

Huoneiston sisäinen kynnys kahden
tilaelementin liitoksessa

•

Ulkoseinän koolauksen ja eristeen
kiinnitys kantavaan
rakenteeseen

•

Kahden huoneiston
välisen seinän ja
lattian liitos

•

Huoneiston ulkoseinän ja lattian liitos

•

Huoneiston ja käytävän välisen seinän ja lattian liitos

•

Huoneiston ulkoovien kynnysliitos

•

Asunnon sisäisten
seinien ja lattian liitos, joihin ei tule
palokatkoa

•

Ulkoiset voimat,
kuten tärinä ja iskut, aiheuttavat
ruuvin löystymisen, jolloin liitos
ei ole tiivis

•

Ruuvi on poistettu poraamisen
jälkeen, eikä reikää ole paikattu

•

Massaa ei ole
asennettu tiiviisti

•

Massa on epäjatkuva

•

Massa haurastuu
ajan saatossa tai
ulkoisten tekijöiden (tärinä, iskut,
kemikaalit) vaikutuksesta

•

Massaa ei ole
asennettu tiiviisti

•

Massa on epäjatkuva

•

Massa haurastuu
ajan saatossa tai
ulkoisten tekijöiden vaikutuksesta

•

Liitoksesta
pääsee valumaan vettä
syvälle rakenteisiin. Merkittävä tihkuvesivahingon
yhteydessä

•

Vesi pääsee
vesivahingon
yhteydessä
liitoksesta
seinä- ja lattiarakenteisiin
sekä toisiin
huoneistoihin

•

Vesi pääsee
vesivahingon
yhteydessä
huoneiston
sisäisiin rakenteisiin,
jonka kautta
vedellä on
pääsy myös
muiden huoneistojen rakenteisiin

Taulukossa 1 esitetyt liitoskohtien vauriot ovat suhteellisen pieniä itse rakenteisiin verrattuna. On kuitenkin todennäköistä, että varsinkin vanhemmilla rakennuksilla on useita
liitoskohtien vaurioita. Tällöin vedelle avautuu vesivahingon yhteydessä useita kulkureittejä eri puolille rakennusta, jolloin vesivahingosta voi tulla hyvinkin suuri. Liitosten tiiveyden tärkeys korostuu tihkuvahinkojen kohdalla. Esimerkiksi elastisessa saumamassassa
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riittää pienikin epäjatkuvuuskohta, jonka kautta putkesta tihkuva vesi pääsee suoraan
rakenteiden sisälle. Tihkuvahingot on usein vaikea huomata, jolloin rakenteisiin pääsee
huomattava määrä vettä ja kosteutta.
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5. TILAELEMENTIN KASTELUKOE
Tässä kappaleessa käsitellään CLT-rakenteiseen tilaelementtikoetaloon tehtyä kastelukoetta sekä kahta pienemmässä mittakaavassa tehtyä kastelukoetta. Koetaloon tehdyn
kastelukokeen tarkoituksena oli selvittää vesivahingon yhteydessä vapaan veden liike
rakenteissa sekä tutkia veden imeytymistä materiaaleihin. Koetalon kastelun lisäksi testattiin tilaelementin kuivausta. Kastelukokeen jälkeen koetalolle tehtiin myös polttokoe
sekä käyttökoe, joiden avulla voidaan varautua erilaisiin tilaelementtien vaurioihin sekä
niiden seurauksiin. Kahdessa pienemmän mittakaavan kastelukokeessa tarkoituksena
oli selvittää CLT-rakenteiden liitosten tiiveyttä.

5.1 Koejärjestely ja kokeen suoritus

Kastelukoe koetaloon suoritettiin 17.6.2021 Kuhmossa Elementti Sampon tehtaalla.
Koetalo muodostui kahdesta tilaelementistä sekä katosta tilaelementtien päällä. Koetalo
on esitetty kuvassa 22.
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Kuva 22. Kastelukokeen tilaelementeistä koottu koetalo.

Koetaloon tehtiin kaksi erilaista kastelukoetta. Ensimmäisessä kokeessa yläpohjaan
pumpattiin vettä ja testattiin, kuinka liitokset ja saumat estävät veden pääsyn rakenteisiin. Vettä päästettiin yläpohjaristikoiden välistä niin, että vesikattorakenteet eivät suojanneet tilaelementtejä. Kastelukokeella havainnollistettiin tilanne, jossa vesikatto vuotaa
tai yläpohjarakenteeseen pääsee muualta vettä. Koejärjestely on esitetty kuvassa 23.
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Kuva 23. Vettä ruiskutetaan tilaelementtien yläpohjarakenteeseen.

Toisella kastelukokeella simuloitiin tilannetta, jossa parvekkeen ovi on jäänyt auki ja vettä
pääsee satamaan sisään. Koe toteutettiin ruiskuttamalla paloletkulla vettä parvekeovesta ja tutkittiin, mihin vesi kulkeutuu lattialta ja imeytyykö se lattiaan tai liitoksiin. Koe
kuvaa minkä tahansa vesimassan vaikutusta tilaelementin lattiarakenteeseen. Koejärjestely on esitetty kuvassa 24.

Kuva 24. Sadeveden simulointi parvekeoven kautta tilaelementtiin.
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Varsinaisen kastelukoepäivän lisäksi suoritettiin jo talvella kaksi yksittäistä kastelukoetta
pienemmässä mittakaavassa. Toinen pienemmistä kastelukokeista havainnollisti, kuinka
tiiviitä CLT:n liitokset ovat. Tässä kokeessa CLT-levyistä rakennettiin niin sanottu palju,
johon laskettiin 750 litraa vettä ja tutkittiin, pääseekö vesi levyjen liitoksista läpi. Kuvassa
25 on esitetty kokeen palju, jonka sisään on laskettu 750 mm:n korkuinen vesimassa.
Paljun kaikki sivut olivat yhden metrin pituisia, jolloin koko tilavuus oli 1 m3. Levyt kiinnitettiin toisiinsa ruuvein ja liitokset tiivistettiin saumanauhoilla.

Kuva 25. CLT-levyistä rakennettu palju tiiveystarkastusta varten.

Palju täytettiin vedellä 30.11.2020 klo 12.00 ja se tyhjennettiin 2.12.2020 klo 11.00, eli
vesi patsas seisoi paljussa noin 2 vuorokautta. Tämän jälkeen mitattiin CLT:n kuivumista
hallissa noin 19 vuorokauden ajan.
Toinen talvella pienemmässä mittakaavassa toteutettu kastelukoe kuvasi märkätilasta
lähtöisin olevaa vesivahinkoa. Märkätilan kastelukokeessa vettä pumpattiin märkätilaan
niin, että vesi valui kynnyksen yli huonemoduulin puolelle. Huonemoduuli sekä märkätilaelementti vastasivat pitkälti käytössä olevien tilaelementtien rakenteita. Huonemoduulin kelluvasta pintalattiasta puuttui kuitenkin betonivalun päältä lattiapinnoite, mikä saattoi vaikuttaa saatuihin tuloksiin. Märkätilan kastelukokeen järjestely on esitetty kuvassa
26.
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Kuva 26. Märkätilaelementin vesivahinkoa simuloiva kastelukoerakenne.
Märkätilaelementin kautta rakenne täytettiin vedellä 30.11.2020 klo 12.00 ja rakenne tyhjennettiin vedestä 2.12.2020 klo 16.30, jolloin vesi seisoi rakenteessa yli 2 vuorokautta.
Talvella tehtyjen kastelukokeiden alku videokuvattiin. Paljukuution ja märkätilan täyttö
vedellä kuvattiin ja lisäksi kuvattiin vielä ensimmäinen tarkastus. Tämän jälkeen koerakenteita käytiin lähes päivittäin tarkistamassa silmämääräisesti ja samalla koehallin lämpötila mitattiin. Paljun kastelukokeessa mitattiin lisäksi CLT-levyn kosteus 30 mm:n ja 5
mm:n syvyydeltä.

5.2 Koetulokset

Koetalon ensimmäisessä kastelukokeessa yläpohjaan ruiskutettu vesi pääsi vapaasti
imeytymään yläpohjan eristeisiin. Vesi pääsi villojen läpi nopeasti imeytymään suoraan
CLT-levyyn. Huonetilassa havaittiin vesivuotoja useassa kohdassa kattoa. Vuotoja havaittiin läpivientien ja CLT-levyjen saumakohdissa. Kuvassa 27 näkyy CLT-levyjen saumasta pääsevä vesi.
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Kuva 27. Kastelukokeessa vesi pääsee valumaan katon CLT-levyjen saumasta
huonetilaan.

Vettä pääsi tilaelementin katon läpi etenkin saumoista niin paljon, että vesi lammikoitui
kokeen aikana lattialle. Seinän ja katon väli oli kuitenkin tiivis, eikä nurkissa tai seinän ja
katon liitoskohdissa näkynyt silmämääräisesti kosteutta.
Toisessa koetaloon tehdyssä kastelukokeessa vesi päästettiin suoraan lattialle, josta
sillä oli vapaa pääsy kaikkialle huoneistoon. Vettä ruiskutettiin lattialle niin, että sitä oli
tasaisesti ympäri huonetta ja vedellä oli pääsy liitosten kautta välipohjarakenteeseen.
Kosteutta ei kuitenkaan havaittu kokeen aikana välipohjassa kelluvan rakenteen alapuolella eli lattiapalkistossa tai niiden välissä olevissa eristeissä. Mikäli vettä olisi päässyt
eristeisiin asti, olisi se näkynyt villojen ja lattiapalkkien kosteutena. Kuvassa 28 on esitetty kastelukokeen välipohjarakenne tilaelementin alta kuvattuna.
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Kuva 28. Kastelukokeessa ei havaittu kosteutta kelluvan pintarakenteen alapuolella.

Paljukuution kastelukokeessa vesitäytön yhteydessä havaittiin vuotoa ruuvista jääneestä
reiästä. Reikä paikattiin, jonka jälkeen koetta voitiin jatkaa. Tämän jälkeen 2 vuorokauden aikana ei havaittu lainkaan vuotoja. Tyhjennyksen yhteydessä paljun alanurkassa
huomattiin pieni särö, josta CLT-levy oli kostea. Vettä ei kuitenkaan vuotanut nurkasta
säröstä huolimatta. Paljukuution tyhjennyksen jälkeen CLT:n kosteutta mitattiin melkein
3 viikon ajalta 30 mm:n ja 5 mm:n syvyydeltä. Kosteuspitoisuudet on esitetty taulukossa
2. Taulukossa ensimmäinen arvo on mitattu ennen paljun täyttöä ja toinen mittaus on
tehty heti veden tyhjennyksen jälkeen. Varsinainen paljun kuivuminen alkaa kahden ensimmäisen mittauksen jälkeen. Tätä on korostettu taulukossa tummalla viivalla mittauspisteiden välissä.
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Taulukko 2.

CLT-paljukuution kosteuspitoisuudet kastelukokeen jälkeen.

Päivämäärä ja kellon-

Kosteus-%, 5 mm

Kosteus-%, 30 mm

Hallin lämpötila

aika

syvyys

syvyys

(°C)

30.11.2020, klo 11.50

14,3

12,9

16,6

2.12.2020, klo 14.30

25,6

17,5

16

3.12.2020, klo 16.45

21,2

16,9

13,7

4.12.2020, klo 17.15

20,2

17,2

15,5

5.12.2020, klo 16.45

19,4

17,3

16,5

6.12.2020, klo 7.00

17,5

18,5

16,7

9.12.2020, klo 12.30

17,1

17,3

16,4

10.12.2020, klo 13.00

16,5

16,1

16,6

12.12.2020, klo 7.00

16,8

16,6

18

15.12.2020, klo 18.30

15,1

16,0

16,8

17.12.2020, klo 17.00

13,9

15,1

14,8

21.12.2020, klo 8.30

13,0

15,2

16,8

Taulukosta 2 huomataan, että hallin lämpötila on koko kokeen ajan 13:n ja 18 °C:n välillä,
mikä on huomattavasti alle tavallisen huonelämpötilan. Lämpötila vaikuttaa CLT:n kuivumiseen. Kuivumista voitaisiin tehostaa erilaisilla kuivaimilla, mutta tässä kokeessa mitattiin CLT:n kuivumista ilman erillistä kuivaamista.
CLT:lle on annettu sallituksi kosteuspitoisuudeksi 12% (± 3%) (Heikkinen 2020). Taulukosta 2 nähdään, että puun pinta kuivuu nopeammin, kuin sisäosa. Puu on sallitussa
kosteuspitoisuudessa 5 mm:n syvyydellä 17.12.2020, jolloin kosteuspitoisuus on alle
15%. Puun sisällä 30 mm:n syvyydellä ei päästä mittausten aikana vielä alle 15%, joten
rakennetta olisi tarvinnut kuivata vielä muutaman päivän ajan, jotta päästäisiin haluttuun
kosteuspitoisuuteen. Viimeisessä mittauksessa 21.12.2020 kosteus on kuitenkin hyvin
lähellä sallittua raja-arvoa.
Toisessa talvella tehdyssä kastelukokeessa tutkittiin märkätilaelementistä lähtöisin olevan vesivahingon vaikutuksia. Kokeessa hallin lämpötila pysyi hieman 16 °C:n yläpuolella, mikä on huomattavasti alempi kuin tavallinen huonelämpötila. Huonemoduulissa ei
havaittu vesivuotoja, jolloin liitokset seinän ja lattian välissä sekä kynnyksen kohdalla on
tehty tiiviisti ja ne toimivat kuten on tarkoitus.
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5.3 Tulosten soveltaminen eri tilanteisiin

Koetalon yläpohjaan tehty kastelukoe kuvaa myös muiden tilaelementtien kattorakenteisiin tulevan veden käyttäytymistä. Tilaelementtien kattorakenne on tehty CLT-levyistä,
joten kokeesta saadaan viitteitä yleisesti tilaelementtien katon vedenpitävyydestä. Kokeen tuloksia voidaan verrata tilanteeseen, jossa kahden päällekkäisen tilaelementin väliin pääsee vettä. Tällöin tilaelementtien väliin päässyt vesi pääsisi helposti kattorakenteen kautta alempaan tilaelementtiin ja vaurioittaisi elementin.
Toisessa koetaloon tehdyssä kastelukokeessa vettä päästettiin lattialle niin, että vettä oli
tasaisesti ympäri huonetta. Tämä kuvaa hyvin minkä tahansa massiivisen vesivahingon
tilannetta sekä seinä- ja lattiarakenteiden liitosten toimivuutta.
Paljukuutiolle tehty kastelukoe kuvaa kahden CLT-levyn liitoksen tiiveyttä. Kerrostaloissa
vastaavanlaisia vaakaliitoksia kahden CLT-levyn välillä on lähinnä porrashuoneissa seinän ja porrashuonelaatan välissä. Paljukuutio havainnollistaa myös CLT:n pystysaumojen tiiveyttä, joita kerrostaloissa on kaikkialla muualla paitsi märkätilojen liittymissä. Paljukokeen perusteella sekä vaaka- että pystyliitokset pitävät hyvin vettä, vaikka vesimassa olisikin suuri. Yhden kokeen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöstä,
että liitos toimisi kokeen osoittamalla tavalla aina. Liitoksen toimivuuteen vaikuttaa hyvin
paljon asennuksen tiiveys sekä materiaalin eheys. Materiaalin eheyden tärkeys korostui
myös kastelukokeessa, sillä CLT-levyssä ollut särö kostui ulkopuolelta, vaikka muista
kohdin levy oli ulkopuolelta kuiva. Paikkaamattomasta reiästä pääsee myös merkittävä
määrä vettä, vaikka muuten liitos olisikin hyvin tiivis. Reiän lisäksi myös paikallaan olevasta ruuvista voi päästä vettä, kun ruuvi löystyy ajan myötä. Puukerrostaloissa seiniin
on kiinnitetty kipsilevyt usein ruuveilla, joista mahdollinen vuotovesi voi päästä CLT-levyn
sisälle. Koe osoittaa kuitenkin, että oikein tehtynä liitos toimii hyvin tiiviisti, vaikka vettä
pääsisi liitokseen paljon ja jopa muutamaksi vuorokaudeksi.
Märkätilaelementtiin tehty kastelukoe kuvaa varsinkin märkätilan kynnyksen toimintaa
vesivahingon sattuessa. Kohta on kriittinen, sillä kynnyksen kautta vettä voi päästä rakenteisiin ja pahimmassa tapauksessa alimpiin tilaelementteihin. Kastelukokeen perusteella ei havaittu vuotoja kynnyksen kohdalta tai muualta rakenteesta. Vastaavasti kuin
paljukokeessa, yhdestä kastelukokeesta ei voida tehdä päätelmiä kaikkiin tilanteisiin. Lisäksi kastelukokeessa rakenteiden kunnon tarkastelu tehtiin vain silmämääräisesti, eikä
rakenteista mitattu kosteuspitoisuuksia. Koe näyttää kuitenkin, että kynnysliitos sekä kelluvan lattian liitokset voivat olla hyvin vedenpitäviä ja toimivat varsinkin uusina suunnitellusti.
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5.4 Virhearvio

Koetaloon tehdyssä kastelukokeessa tuloksiin vaikuttaa todennäköisesti se, että koetalo
on ollut muutaman vuoden ulkona. Rakenteet ovat talven aikana jäätyneet ja kesällä taas
sulaneet, mikä voi vaikuttaa materiaalien ominaisuuksiin sekä niiden toimintaan. Koetalossa on kuitenkin ollut vesikate, joten sisällä olevat materiaalit sekä rakenteet ovat säästyneet sateelta sekä suoralta auringonpaisteelta. Koetalo on rakennettu jo muutama
vuosi sitten ja liitoskohtia sekä rakenteita on tämän jälkeen jo paranneltu, joten vanhojen
ratkaisujen kohdalla kastelukokeen tuloksia täytyy tapauskohtaisesti soveltaa nykyisiin
rakenteisiin ja liitoksiin.
Talvella tehdyssä paljukuution kastelukokeessa hallin lämpötila oli huomattavasti tavallista huonelämpötilaa alhaisempi. Lämpötila vaikuttaa varsinkin CLT:n kuivumisnopeuteen. Kastelukokeen tuloksiin voi vaikuttaa myös se, että paljun liitokset olivat koetta
tehdessä uusia, jolloin ruuvit olivat vielä tiukasti kiinni sekä tiivisteet ehjiä.
Paljukokeen tavoin märkätilaelementin kastelukoe tehtiin halliolosuhteissa, jotka eroavat
normaaleista sisäilman olosuhteista. Koetuloksia vääristää myös jonkin verran se, että
huonemoduulissa betonivalun päällä ei ollut pintarakennetta. Tällöin vettä pääsi imeytymään pieninä määrinä betonivaluun. Toinen keskeinen asia märkätilan kastelukokeessa
oli se, että vesitäytössä ollut kitti oli vielä tuoretta ja märkää. Paljukokeen lisäksi märkätilaelementtirakennelma oli juuri rakennettu, jolloin liitoksiin ei ollut vaikuttanut vielä ulkoiset voimat.
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6. SUUNNITTELUSSA TEHTÄVÄT VALINNAT
Jo suunnitteluvaiheessa voidaan ehkäistä vesivahinkojen laajuutta. Vesivahinkoja on
vaikea estää kokonaan, sillä niiden syntyyn vaikuttaa merkittävästi asukkaan toiminta.
Varsinkin vesivahinkojen havaitsemiseen ajoissa voidaan kuitenkin vaikuttaa ja huoneiston pohjan suunnittelulla voidaan ohjata vesikalusteiden sijoittelua sekä rakenteita. Myös
yksittäisten detaljien ja ratkaisujen avulla tähdätään turvallisempaan asumiseen.
Vesivahingon sattuessa tulee miltei poikkeuksetta korjata rakenne. Rakenteiden korjaamisen sujuvuuteen voidaan yhtä lailla vaikuttaa jo suunnitteluvaiheessa. CLT-rakenteiden käyttö on kuitenkin Suomessa vielä vähäistä ja uutta, minkä takia niitä ei ole tarvinnut korjata paljoakaan.
Ympäristöministeriön asetuksen mukaan rakenteet tulee suunnitella niin, että mahdollinen vesivahinko ohjataan näkyville. Rakenne tulee olla vesivahingon aiheutuessa tarkastettavissa, korjattavissa sekä uusittavissa. (Ympäristöministeriö 2017) Tässä luvussa
rakenteita tarkastellaan kyseisen asetuksen pohjalta.

6.1 Märkätilan suunnittelu

Kerrospohjien ja asuntojen suunnittelulla voidaan vaikuttaa ennalta ehkäisevästi suurempiin vesivahinkoihin. Märkätilat tulisi sijoittaa huoneistossa aina porrashuonetta vasten lähinnä viemärimelun vähentämiseksi. Samasta syystä suositellaan seinäkytkennällistä WC-istuinta. Näiden ansiosta voidaan välttää myös vaikeat välipohjan viemärilävistykset. Kun märkätila on porrashuonetta vasten, voidaan putkivedot johtaa suoraan porrashuoneessa oleviin nousulinjoihin. Tällöin asunnon sisällä ei ole pitkiä putkivetoja, jolloin todennäköisesti putken vuotaessa se voidaan havaita pystyhormin kautta ja vuoto
tapahtuu joko märkätilan tai pystyhormin kohdalla. (Puuinfo 2020d)
Nykyään kaikkiin uusien rakennusten märkätiloihin suositellaan kahta lattiakaivoa vesivahinkojen välttämiseksi. Mikäli toinen lattiakaivo tukkeutuu, pääsee vesi virtaamaan
vielä toisesta kaivosta viemäriputkistoon. Kahdella lattiakaivolla mahdollistetaan myös
ohuempi betonivalu, kun jyrkkä kaato tarvitaan vain suihkun alueelle. Toinen kaivo sijoitetaan suihkun alle ja toinen yleensä lavuaarin alle pesuallashanan poistoputken yhteyteen. (Puuinfo 2020d)
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Perinteisen lattiakaivon lisäksi voisi pohtia muitakin kaivovaihtoehtoja, jotka eivät tukkeudu yhtä helposti kuin perinteinen pyöreä lattiakaivo. Yleensä seinän viereen sijoitettava linjalattiakaivo on pitkä, jolloin sen tukkeutuminen on epätodennäköisempää kuin
perinteisen pyöreän lattiakaivon. Linjalattiakaivoja on yleisesti käytetty suurissa märkätiloissa, kuten uimahalleissa ja julkisten rakennusten märkätiloissa. Linjalattiakaivon lisäksi on vastaavan tyylinen kulmalattiakaivo, joka nimensä mukaan sijoitetaan kulmaan.
Kulmalattiakaivo on kuitenkin kokonsa vuoksi enemmän pyöreän lattiakaivon tapainen,
jolloin sen tukkeutuminen on myös mahdollista. (Undrain 2018)
Lattiakaivojen rinnalle on kehitetty myös seinäkaivo, joka asennetaan seinän alareunaan. Seinäkaivo mahdollistaa tasaisemman märkätilan lattian ja lattiavalu on tällöin helpompi tehdä, kun kaato tehdään suoraan seinustalle. Seinäkaivo voi kuitenkin tukkeutua
helposti esimerkiksi vaatteista, sillä kaivo on suhteellisen pieni. Kaivon päälle nukahtaminen kuitenkin estetään, sillä kaivo on nostettu lattialta seinälle. Kyseinen ratkaisu olisi
parempi kuin yksittäinen pyöreä, keskelle suihkua sijoitettava lattiakaivo. (Kiinteistölehti
2017)

6.2 Keittiön suunnittelu

Muita asuntojen suunnittelussa huomioon otettavia asioita on jakotukkikaapit sekä keittiön sijoittelu. Jakotukkikaapin sijoittelu riippuu rakennustavasta, mutta periaatteena on,
että jakotukkikaapista johdetaan kaikki huoneiston putket. Tällöin on helppo seurata, mikäli jokin liitoksista vuotaa tai jos putkia tai liitoksia tulee huoltaa. (Puuinfo 202d)
Varsinkin tilaelementtikerrostaloissa on suositeltavaa sijoittaa märkätila ja keittiö peräkkäin, jolloin keittiön putkivedot saadaan integroitua märkätilan putkivetoihin, jotka puolestaan kulkevat suoraan porraskäytävässä sijaitseviin nousulinjoihin. (Puuinfo 2020d)
Keittiön sijoittelun lisäksi tulee huomioida kalusteista ja putkista aiheutuvat vahingot.
Keittiössä suositellaankin lattian vedeneristystä sekä kuivakaivoa kaapiston alle mahdollisen vesivuodon varalle. Keittiöön tehtävä vedeneristys asennetaan tiskipöydän ja astianpesukoneen taakse kaukalomaisesti niin, että vuotovesi ei pääse seinä- tai lattiarakenteisiin. Pieni vuoto joko kuivuu tai se valuu keittiökaapiston eteen, jolloin vuoto voidaan havaita. Mikäli kaapiston alle on asennettu kuivakaivo, pääsee vesi valumaan suoraan sen kautta viemäriputkistoon. Massiivisen vesivahingon sattuessa keittiön vedeneristyksestä ei kuitenkaan ole paljoa hyötyä, jos vesi pääsee valumaan vedeneristetyltä
alueelta pois. (Puuinfo 2020d, Saarinen 2004)
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Erillisten kodinkoneiden alle olisi hyvä laittaa myös vuotokaukalo, jonne vuotava vesi
kerääntyy. Yleisesti vuotokaukaloa käytetään vain astianpesukoneen alla, mutta myös
jääkaappi tai pakastin voi aiheuttaa vuodon. Vuotokaukalo on edullinen ja tehokas tapa
havaita vuoto nopeasti, sillä kodinkoneiden vuodot ovat usein tihkuvuotoja, jotka on vaikea muuten havaita. (Puuinfo 2020d)

6.3 Liitosten suunnittelu

Yleisesti suunnitelmien mukaan veden ei pitäisi päästä ainakaan jatkuvan seinän ja lattian liitoksesta eteenpäin, sillä liitos on tiivistetty vedenpitävällä eristeellä. Seinän ja lattian liitoksessa on kuitenkin epäjatkuvuuskohtia, joista vesi voi päästä rakenteisiin.
Koska CLT-tilaelementtirakentamisessa on vasta vähän toimijoita, on erilaisia liitoskuvia
ja menetelmiä vähän saatavilla. Liitosten toimivuudesta ei myöskään ole saatavilla dataa, joten tämä kappale perustuu pääosin pohdintaan.
Jo aiemmin tässä tutkimuksessa on pohdittu seinän ja lattian liitoksen toimivuutta vesivahingon yhteydessä. Kyseisessä liitoksessa lattialle vuotanut vesi pääsee todennäköisesti jalkalistan alle. Kipsilevytys on syytä jättää irti betonivalusta, jotta kipsilevy ei pääsisi kastumaan. Toinen oleellinen asia seinän ja lattian liitoskohdassa on tiivistää kantavan pystyrungon ja kelluvan lattian liitos vedenpitävällä tiivisteellä. Tiiviste tulee asentaa
betonivalun ja kantavan seinärungon väliin huomioiden betonin mahdollinen kutistuma
sekä puurungon kosteuseläminen.
Vesivahingon sattuessa vesi pääsee valumaan kantavan pystyrungon ja betonivalun liitoskohtaan eli se pääsee suoraan kosketuksiin CLT-rungon kanssa. CLT on hyvin homehtumisherkkä, jolloin veden päästessä CLT-runkoon, tulee huolehtia materiaalin kuivumisesta kokonaan (Vinha et al. 2013, s. 58). Seinän ja lattian liitoskohdissa voisi miettiä, onko mahdollista nostaa sauman vedeneristystä CLT-seinän eteen suojaksi, jotta
CLT-runko ei kastuisi. Koko seinää ei ole järkevää koittaa eristää vedeltä, mutta pienellä
liitoskohdalla voitaisiin estää CLT:n kastuminen, sillä jo pienikin vesimäärä pääsee liitoksen kautta runkoon ja altistaa puun homeen kasvulle.
CLT-tilaelementtikerrostalon kynnysten kohdat tulisi myös toteuttaa tiiviisti niin, että vesi
ei pääse kynnyksestä tai oven liitoskohdasta rakenteiden sisään. Stora Enson (2016, s.
74) mukaan kahden tilaelementin välille tehtävän kynnyksen alle asennetaan elastinen
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tiivistysmassa. Tiivistysmassan tulee olla vedenpitävää, jotta vesi ei pääse suoraan kynnyksen sauman kohdalta valumaan rakenteisiin sisään. Liitosten tulee olla tiiviitä myös
puun eläessä kosteuden vaikutuksesta eli tiivisteen tulee olla joustavaa.
Asunnon kynnysten lisäksi tulee kiinnittää huomiota myös ikkunoiden ja asunnon ulkoovien liitosten tiiveyteen. Liitoksissa tulee käyttää oikeanlaisia ja tarpeeksi tiiviitä tiivisteitä, jotta vesi ei pääse liitoksesta. Näiden lisäksi olisi varsinkin kuvien 20 ja 21 mukaisissa ikkuna- ja oviliitoksissa hyvä pohtia liitoksen tiiveyttä. Vesivahingon yhteydessä
kyseisistä liitoksista vesi pääsee helposti liitosten kautta rakenteisiin. Liitoksiin voisi pohtia vettä eristävää kaistaa puulistan ja ikkunankarmin väliin. Tällöin voitaisiin helposti estää veden pääsy rakenteisiin.
Kastelukokeissa yhdeksi epäkohdaksi tilaelementeissä osoittautui CLT-levyistä tehdyn
kattorakenteen liitokset. Kastelukokeessa vesi pääsi kattorakenteen läpi levyjen saumoista sekä läpivientien kohdalta. Näiden tiivistämiseen tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Kuvassa 29 on esitetty tilaelementin kattorakenne kahden CLT-levyn
sauman kohdalta.

Kuva 29. Case-kohteen tilaelementin kattorakenne kahden CLT-levyn sauman kohdalta (Case-kohde 2021).
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CLT-levyjen väliin jäävästä saumasta voi päästä vesivahingon sattuessa suuriakin määriä vettä. Tiiviillä liitoksilla voitaisiin estää veden pääsy toisen tilaelementin sisälle tämän
kattorakenteen kautta. Puun eläessä ympäristön kosteuden ja lämpötilan mukaan levyjen sauman tulisi olla toimiva olosuhteista riippumatta, eli tiivistäminen tulisi tehdä joustavalla massalla.

6.4 Elementin kosteusanturointi

Massiivinen vesivahinko havaitaan usein silmämääräisesti, kun irtovettä vuotaa asunnossa. Vesivahingon voi havaita myös vesimittarin avulla, mikäli mittari liikkuu, vaikka
mikään vesikaluste ei käytä vettä. Tämä voi olla merkki käyttövesiputkiston vuodosta.
Pitkäaikainen vesivahinko voi tulla ilmi myös homevaurion kautta. Tällöin on usein kyse
pienestä vesivahingosta, joka on vaikea havaita.
Vesivahinkojen havaitsemiseen on kehitetty erilaisia keinoja, joista yleisin on tässäkin
työssä esitetty vuotokaukalo. Kuluttajille on kehitetty vesivuodon havaitsemiseen myös
vuotovahteja ja kosteushälyttimiä. Vuotovahti asennetaan päävesijohtoon vesimittarin
jälkeen. Käyttäjä voi määritellä vuotovahtiin sallitun vesimäärän, jolloin määrän ylittäessä
vuotovahti sulkee veden tulon. Vuotovahti voi siis havaita käyttövesiputkiston tai vesilaitteen vuodon, katkaista veden tulon sekä estää näin vesivahingon. Kosteushälytin puolestaan asennetaan vesikalusteiden ja putkistojen liitosten läheisyyteen, joissa todennäköisimmin vesivuoto voisi tapahtua. Hälytin reagoi, kun vettä vuotaa anturin pinnalle.
(Ranta-aho 2016)
Jo rakennusvaiheessa voitaisiin asentaa kosteusantureita rakenteiden sisään, jolloin
vuotojen paikallistaminen ja nopea havaitseminen voisi olla helpompaa. Rakennusvaiheessa asennettuja antureita on tähän mennessä käytetty CLT-rakenteissa lähinnä työnaikaisen kosteuden seurannassa. Rakennusvaiheen kosteudenseuranta on hyvin tärkeää puurunkoisilla rakennuksilla varsinkin silloin, kun rakennetaan työmaalla ja rakenteet ovat pitkiä aikoja ulkoilmassa.
Paikalla rakennettaessa työnaikaisen kosteuden seurannalla halutaan varmistua siitä,
että rakennusaikainen kosteus on hallinnassa. Seuranta mahdollistaa myös kastuneiden
rakenteiden kuivaamisen ennen käyttöönottoa. Työnaikaista seurantaa varten asennetut
anturit sijoitellaan rakennukseen sillä perusteella, mitkä rakenteet mahdollisesti kastuvat
ja ovat suurimman kosteusrasituksen alaisina. Rakennusaikaisen seurannan lisäksi an-
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tureita on käytetty työmaavarastoinnin seurantaan sekä rakennusosien kuljetuksen seurantaan. Näillä on pyritty selvittämään, jatkuuko rakenteen kuivaketju aina tehtaalta käyttöönottovaiheeseen asti. (Kordziel 2018, Pasanen 2019, Hakkarainen 2018)
Yleensä rakenteiden kosteusmittauksia tehdään satunnaisesti rakennusvaiheessa ja
käyttöönoton jälkeen kuntoarvioiden ja kosteuskartoitusten yhteydessä (Merikallio
2000). Tällöin on oletuksena, että kosteutta esiintyy mitattavassa rakenteessa. Rakenteiden kosteuden jatkuva seuranta puolestaan mahdollistaa äkillisen muutoksen havaitsemisen ja siihen puuttumisen nopeasti. Pidempiaikaiseen kosteuden seurantaan kehitettyjä antureita on käytetty Suomessa jonkin verran betonivalun kuivumisen tarkkailuun.
Tähän Vigilan Oy on kehittänyt yhdessä Aalto yliopiston kanssa Humi-Control-System®
-järjestelmän. Järjestelmässä mitataan rakennusaikaista betonin kuivumista sekä tämän
lisäksi rakenteiden pitkäaikaista kosteutta. Anturit asennetaan rakennusvaiheessa rakenteiden sisään ja ne sijoitellaan kohtiin, joissa todennäköisimmin voi esiintyä kosteutta. Antureita voidaan sijoittaa betonivalun lisäksi myös seinärakenteisiin. Anturien
ilmoittamat kosteudet voidaan lukea kosteusmittarilla, joka näyttää rakenteen suhteellisen kosteuspitoisuuden sekä lämpötilan. (Vigilan Oy 2018)
Suomessa CLT-rakenteiseen Hukanhuhdan päiväkotiin on tehty kaksi opinnäytetyötä
liittyen rakennusaikaiseen kosteudenhallintaan sekä CLT-rakenteiden kosteuskäyttäytymiseen rakennuksen käytön aikana. Molemmissa opinnäytetöissä hyödynnettiin kosteusantureita, jotka asennettiin rakennusvaiheessa eri puolille rakennusta. Kohteessa
käytetyillä SiMAP antureilla pystyttiin seuraamaan reaaliajassa lämpötilaa ja kosteutta.
Periaatteeltaan anturit vastaavat edellä esitettyjä Humi-Control-System® -järjestelmän
antureita, mutta erona on antureiden lukutapa. SiMAP antureita voidaan lukea etänä,
joka helpottaa pitkäaikaisseurantaa. (Hakkarainen 2018, Pasanen, 2019)
Ongelmatonta antureiden käyttö ei kuitenkaan ole. Päiväkotiin asennetuissa antureissa
ilmeni ongelmia, kun osasta antureista loppui virta pian rakennuksen käyttöönoton jälkeen. Pitkän ajanjakson seuranta voi siis olla työlästä, jos antureiden akku pitää vaihtaa
usein. Coloradossa tehdyssä tutkimuksessa havaittiin puolestaan antureiden rikkoontumista. Tutkimuksessa asennettiin rakennusajaksi antureita mittaamaan kosteutta eri
puolille korkeaa rakennusta. Osa antureista asennettiin niin sanottuihin taskuihin, eli
CLT-levyyn kaiverrettiin kolo anturia varten. Runsaan sateen vaikutuksesta vettä pääsi
anturien asennuskoloihin, jolloin anturit hajosivat ollessaan pitkään veden kanssa kosketuksissa. Anturit tulisi siis pyrkiä sijoittamaan siten, että ne eivät joudu täysin vedelle
alttiiksi, mutta anturi tunnistaa kuitenkin, mikäli kosteutta esiintyy. (Kordziel 2018)
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Kosteusantureita voisi pohtia asennettavaksi puukerrostaloihin etenkin tihkuvesivahinkoja varten. Puukerrostaloissa tulisi tunnistaa riskikohdat, joihin anturit ovat viisasta
asentaa. Tällaisia kohtia ovat liitoskohdat varsinkin vesikalusteiden ja putkistojen läheisyydessä. Tässä tutkimuksessa tunnistettuja riskialttiita kohtia ovat lattiarakenteen liitokset joko seinään, ikkunaan tai kynnykseen. Tihkuvahinkojen havaitsemisen avuksi asennettavat anturit olisi järkevää sijoittaa keittiön sekä märkätilan rakenteisiin. Tässä kappaleessa aiemmin mainitut kuluttajille myytävät kosteushälyttimet toimivat vastaavalla periaatteella kuin kosteusanturit, mutta asukkaat voisivat hyötyä rakenteeseen sisälle
asennettavista antureista enemmän. Kosteushälytin ilmaisee, mikäli putkesta vuotaa
vettä lattialle, mutta ei kerro rakenteen sisällä olevasta kosteudesta.
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7. TILAELEMENTIN KORJAAMINEN
Vesivahingon havaitsemisen jälkeen on tärkeää estää jälkivahingot ja minimoida veden
aiheuttamat vahingot. Irtovesi olisi hyvä saada poistettua nopeasti ja kuivaus aloittaa heti
tämän jälkeen.
CLT-runkoisia rakennuksia on vasta muutaman vuoden ajan rakennettu Suomessa, joten niiden korjaamisesta on hyvin vähän kokemusta tai tietoa. Tämän vuoksi kappaleessa pohditaan eri keinoja korjata CLT-tilaelementtejä ja sitä, millä tavalla rakenteita
voitaisiin kehittää, jotta niiden korjaaminen tulevaisuudessa olisi helpompaa.

7.1 Vesivahingon jälkeen

Vesivahingon satuttua tulee aluksi käynnistää jälkivahingontorjunta eli selvittää ja poistaa vuodon lähde. Esimerkiksi putkiston vuotaessa tämä tarkoittaa vuotokohdan paikantamista ja veden tulon pysäyttämistä. Näiden jälkeen tulee pumpata ja imuroida vuotovesi pois mahdollisimman tarkasti, jotta vettä ei jää vapaana rakenteisiin. Mikäli irtovettä
jää rakenteisiin pitkäksi aikaa, voi se aiheuttaa entistä suuremman vahingon ja varsinkin
puurakenteet voivat alkaa homehtumaan. (Aronpää 2015)
Kun irtovedet on saatu poistettua huoneistoista ja muista tiloista, voidaan aloittaa yleiskuivaus. Yleiskuivaus kestää 1-2 vuorokautta ja sen tarkoituksena on poistaa ilmaan sitoutunut kosteus, jotta kosteus ei ehdi siirtyä ilmasta rakenteisiin. Yleiskuivauksessa voidaan käyttää huomattavasti enemmän kuivaimia kuin normaalissa kuivauksessa, jotta
tila saadaan nopeasti kuivaksi. Tällä pyritään estämään lisävaurioiden syntymisen.
(Aronpää 2015)
Jälkivahingontorjuntatöiden jälkeen voidaan suorittaa kosteuskartoitus, jossa kosteus
mitataan rakenteista. Kosteutta mitataan laajalti eri puolilta suuntaa antavalla pintakosteudenosoittimella ja rakennekosteusmittareilla. Näiden mittausten perusteella valitaan
rakenteet ja paikat, joissa suoritetaan yksityiskohtaisempi kosteusmittaus tarkoilla mittalaitteilla. (Aronpää 2015)
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Kosteuskartoituksen pohjalta tehdään kartoitusraportti, josta selviää vesivahingon laajuus, mittaustulokset sekä tarvittavat kuivaustoimenpiteet. Näiden pohjalta voidaan aloittaa kastuneiden rakenteiden purku. Kevyet väliseinät ja muut kevyet rakenteet on järkevämpää purkaa kokonaan ja rakentaa uudestaan kuin kuivata. (Aronpää 2015)

7.2 Seinien korjaaminen

CLT-tilaelementeillä kantavien rakenteiden kuivuminen varmistetaan siten, että rakenteista poistetaan pinnoitteet ja muut päällyskerrokset. Seinien osalta tulee todennäköisesti poistaa kipsilevyt ja muut mahdolliset pinnoitteet kastuneilta kohdilta. Varsinkin seinän alaosa ja nurkkakohdat voivat joutua kovaan rasitukseen vesivahingon yhteydessä.
Mikäli tilaelementtien välissä olevaan eristekerrokseen pääsee vettä, tulee eristeet vaihtaa ja kantavat CLT-seinät kuivata. Itse CLT:n kuivaaminen ei ole ongelma, sillä se on
hyvin hygroskooppinen materiaali, jolloin puuhun sitoutunut kosteus haihtuu kuivauksen
ansiosta tehokkaasti. Haasteena on kuitenkin eristeiden vaihto kantavien seinälevyjen
välistä. Eristeet voisi vaihtaa tekemällä CLT-levyyn aukkoja, joista olisi pääsy eristetilaan. Aukkojen tekeminen vaikuttaa kuitenkin seinän kantavuuteen ja sitä varten tulisi
tehdä kantavuuslaskelmat sekä suunnitella huolella työnaikainen tuenta. Aukon tekemisen jälkeen massiivinen CLT-levy olisi kuitenkin vaikea saada yhtä kantavaksi, kuin se
alun perin oli. (Tompuri & Mölsä 2016, Salminen 2015)
Toinen vaihtoehto olisi vaihtaa koko CLT-levy. Tämä on kuitenkin nykyisillä liitosratkaisuilla hyvin vaikeaa, ehkä jopa mahdotonta, sillä levyt on usein kiinnitetty toisten kantavien rakenteiden alle. Jotta levyt voisi kokonaisuudessaan vaihtaa, tulisi joko lattiarakenne purkaa seinän läheltä tai kehittää liitoskohtaa siten, että seinälevy alkaa kantavan
lattiarakenteen päältä. Kokonaisen seinälevyn vaihto luo haasteita myös työnaikaiselle
tuennalle, sillä koko kyseinen seinälinja tulisi tukea luotettavasti. (Case-kohde 2021)
Seinärakenteiden lisäksi vesivahingon yhteydessä myös liitoksiin voi päästä vettä.
Seinä- ja lattiarakenteiden liitoskohdat avataan samalla, kun lattiarakenne avataan ja
kuivataan. Mikäli vesi pääsee vesivahingon yhteydessä ovi- tai ikkunaliitoksista rakenteisiin, tulee kyseisiä liitoksia tiivistää. Aluksi tulee irrottaa puiset listat ja kynnykset, jonka
jälkeen liitoskohta voidaan tutkia tarkemmin. Kun liitoskohta on kuivunut ja on varmistuttu
sen lujuudesta, ikkunan ja apukarmin väli voidaan puhdistaa ja tiivistää elastisella massalla. Myös muut mahdolliset puutteet, joita havaitaan liitoksessa, tulee korjata. (Weijo
et al. 2019, s. 247)
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7.3 Lattiarakenteiden korjaaminen

Lattiarakenteiden osalta purkaminen riippuu paljolti siitä, onko vesi päässyt seinän ja
lattian liitoksesta rakenteisiin. Lattian päällysrakenteet tulee poistaa aina, jos vettä on
päässyt huomattavasti lattialle, sillä ne vaurioituvat herkästi. Päällysrakenteet tulee poistaa myös betonivalun kuivumisen edistämiseksi (Case 2 -kohde 2020). Kelluvan lattiarakenteen kerrokset tulee purkaa, mikäli eristetilaan on päässyt vettä ja siellä on mahdollisesti mikrobivaurioita. Kantavat puurakenteet päästään tällöin puhdistamaan ja kuivaamaan. (Weijo et al. 2019, s. 249-255)
Ripalaattarakenteessa eristekerros on lattiapalkkien välissä, jolloin eristetila päästään
kuivaamaan suoraan purkamalla kelluva lattiarakenne. CLT-rakenteisessa välipohjassa
eristetilan kuivaaminen on vaikeampaa, sillä eristetila on kahden päällekkäisen tilaelementin kantavien CLT-levyjen välissä. Kantavien CLT-levyjen välinen villa tulee vaihtaa,
mikäli sinne on päässyt vettä. Ainoa tapa vaihtaa villa on purkaa CLT-laattaa. Purkamisen taas tekee vaikeaksi se, että laatta toimii välipohjan kantavana rakenteena, jolloin
purkamisen ajaksi tulisi mitoittaa ja suunnitella työnaikaset tuennat. CLT-laatat ovat hyvin massiivisia ja painavia, eikä niitä saada alkuperäiseen kantavuuteensa työmaaoloissa. CLT:n korjausrakentamisen helpottamiseksi tulisi kehittää keino päästä kahden
massiivisen CLT-laatan väliseen eristetilaan niin seinä- kuin välipohjarakenteessakin.
(Salminen 2015)

7.4 Rakenteiden kuivaus

Eristetilan kuivaamiseen on kehitetty kuivausmenetelmä, jota voitaisiin hyödyntää CLTrakenteisissa välipohjissa sekä väliseinissä. Periaatteena on, että rakennetta ei tarvitse
purkaa, vaan tässä tapauksessa CLT-levyyn tehdään reikiä, joiden kautta mahdollistetaan ilman kulku eristetilaan. Eristetilan kuivaus voidaan jakaa kolmeen menetelmään:
imukuivaus, puhalluskuivaus ja imu-puhalluskuivaus. Imukuivauksessa imetään kosteaa
ilmaa pois eristetilasta kuivausta varten tehtyjen reikien kautta. Puhalluskuivauksessa
puolestaan puhalletaan eristetilaan kuivaa ilmaa, jolloin kostea ilma siirtyy reikien kautta
pois. Imu-puhalluskuivaus on nimensä mukaan edellisten yhdistelmä. (Aronpää 2015, s.
173) Ongelmana eristetilan kuivauksessa on se, että rakenteita ei avata. Suljetussa rakenteessa on vaikeaa olla täysin varma siitä, onko rakenne ja eristetila täysin kuivunut
tai esiintyykö siellä mikrobikasvustoa.
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Itse kantavia CLT-rakenteita voidaan kuivata tilakuivauksella sekä mikro- tai lämpökuivauksella. Tilakuivaus on perinteinen menetelmä, jossa kuivuminen perustuu ilman
kiertämiseen ja se soveltuu hyvin puurakenteiden kuivaamiseen. Mikrokuivauksen periaate on sama kuin mikroaaltouunilla, eli laite saa materiaalin molekyylit värähtelemään
suurilla taajuuksilla, jolloin materiaalissa oleva vesi lämpenee ja haihtuu. Lämpökuivauksessa lämmitetään myös materiaalia ja tarkoituksena on saada siihen sitoutunut vesi
haihtumaan. Lämpökuivauksen periaatteena on kuitenkin lämmittää materiaalia jaksoittain ja antaa materiaalin jäähtyä välillä. Molemmissa pintakuivausmenetelmissä on kuitenkin puun kohdalla riskinä puun palaminen. (Aronpää 2015, s. 173; Salminen 2015, s.
30-33) Puun palamislämpötila on noin 250-300 ℃ riippuen siitä, kuinka pitkään puu on
lämmölle alttiina. Puuhun sitoutunutta vettä alkaa puolestaan haihtumaan, kun lämpötila
nousee 100 ℃:een. (Puuinfo 2020g) Tällöin tulee hyvin tarkasti seurata puun lämpötilaa,
jotta vettä pääsee haihtumaan, mutta puu ei syty palamaan.

7.5 Kehityskohtia

Elementtien korjaamisen ja huoltamisen kannalta voisi pohtia, olisiko rakenteisiin mahdollista tehdä huoltoluukkuja tai huoltoväliä. Perinteisesti tarkastusluukkuja on käytetty
ei-kantavissa levyrakenteisissa seinissä, mutta olisiko mahdollista toteuttaa tarkastusluukku kantavaan CLT-levyyn? Luukun kautta voisi joko kokonaan vaihtaa villat tai sen
kautta voitaisiin tarkistaa eristetilan kuivuminen koko matkalta. Mikäli luukusta vaihdettaisiin villat, tulisi sen olla tarpeeksi iso, jotta vanhat villat saadaan poistettua ja asennettua uudet tilalle. Tilaelementeillä voitaisiin hyödyntää niiden kaksoisrakennetta seinien ja
välipohjien osalta, jolloin vain toiseen tilaelementtiin tulisi tehdä luukku, josta pääsee
kahden elementin väliseen tilaan. Ongelmia voi kuitenkin tulla, kun kantavasta rakenteesta jätetään iso kaista pois luukkua varten. Tämän näkökulman pohjalta voisi miettiä,
olisiko mahdollista tehdä niin kutsuttu liittorakenne CLT-levyn ja huoltoluukun välille eli
huoltoluukku olisi osa kantavaa rakennetta.
Salminen on esittänyt opinnäytetyössään (2015) CLT-tilaelementtien korjaamiseen kengitysmenetelmää. Menetelmää on käytetty hirsirakenteiden korjaamisessa, kun alimmat
hirret ovat haurastuneet ja ne tulee vaihtaa. Seinää nostetaan tunkkaamalla, jolloin seinästä voidaan purkaa pieni kaista kerrallaan ja asentaa tilalle uusi rakenne. (Topi &
Ihatsu 2005) Ongelmana on kuitenkin saada uusittu CLT-levy yhtenäiseksi niin, että rakenteen kantavuus on ehjää CLT-levyä vastaava.
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Kengityksen periaate voisi soveltua hyvin esimerkiksi villojen vaihtoon. Tällöin CLT-seinälevystä poistettaisiin ala- tai yläreunasta kaista tunkkaamalla rakenne, jolloin seinälle
tuleva kuorma siirtyy väliaikaisesti tunkeille. Kaistan poisto mahdollistaa pääsyn eristetilaan, jonka kautta villat voidaan joko vaihtaa tai voidaan varmistua niiden kuivumisesta.
Välistä voidaan varmistaa myös CLT-levyn kuivuminen kauttaaltaan. Menetelmää tulisi
kuitenkin kehittää CLT-rakenteille sopivammaksi ja helpommaksi soveltaa eri tilanteisiin.
CLT-tilaelementtirakentamisen yleistyessä myös niiden korjaamiseen tulee kiinnittää
enemmän huomiota. Rakentamistapa on Suomessa vielä niin tuore, että tällä hetkellä
rakenteiden liitoksia on kehitetty sillä näkökulmalla, että liitokset olisivat mahdollisimman
tiiviitä ja pitävät rakennuksen kasassa.
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8. YHTEENVETO
Tässä tutkimuksessa käsiteltiin yleisesti CLT-tilaelementtikerrostaloja sekä niille ominaisia detaljeja. Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään vesivahingon vaikutuksia ja vapaan
veden kulkua eri rakenteissa ja liitoskohdissa. Lisäksi tutkimuksessa pohdittiin, millaisilla
ratkaisuilla vesivahinkojen laajuutta voidaan pienentää sekä etsittiin tapoja havaita vesivahinko nopeasti. Kirjallisten tutkimusten sekä pohdinnan tueksi käytössä oleville rakenteille ja liitoksille tehtiin kastelukokeita, joiden avulla saadaan tutkimustietoa rakenteiden
käyttäytymisestä vesivahingon sattuessa.
Kirjallisuusselvityksen pohjalta erityisen tärkeäksi nousi liitosten tiiveys. Oikein tehdyillä
liitoksilla voidaan estää veden pääsy rakenteisiin ja näin saadaan vesi rajattua vain yhteen tilaan. Ongelmia voi muodostua kuitenkin epäjatkuvuuskohdissa eli esimerkiksi kynnysten ja ovien ja ikkunoiden liitoksissa.
Toinen kirjallisuusselvityksessä esiin noussut asia on CLT-tilaelementtien korjaaminen.
Puukerrostalorakentaminen CLT-tilaelementeistä on Suomessa vielä uusi rakentamismuoto. Tämän takia tähän mennessä on keskitytty siihen, että rakennuksista saadaan
vakaita ja kestäviä. Tilaelementtien korjaaminen ja purkaminen ei ole tullut vielä ajankohtaiseksi, minkä takia niiden korjaamiseen suunnitteluvaiheessa ei olla vielä kiinnitetty
paljoakaan huomiota. Varsinkin vesivahingon sattuessa rakenteen korjaaminen voi tulla
kuitenkin nopeasti ajankohtaiseksi. Rakenteiden tarkastelun ja korjaamisen helpottamiseksi voisi jo rakennusten suunnitteluvaiheessa pohtia ratkaisuja, joilla nämä asiat toteutuisivat.
Pienempiä kastelukokeita tehtiin CLT:stä rakennetulle paljukuutiolle sekä moduulille,
jolla simuloitiin märkätilasta vuotavan veden kulkua huonemoduulissa. Kastelukokeiden
perusteella liitokset toimivat hyvin tiiviisti ja pystyivät pitämään vettä sisällään jopa vuorokausia. Vastaavia kastelukokeita voisi tehdä samanlaisille koekappaleille sekä liitoksille niin, että liitoksiin on kohdistettu ulkoisia voimia, jolloin ne vastaavat useamman
vuoden käytössä olleita rakenteita. Ajan kuluessa liitokset ja tiivisteet todennäköisesti
heikentyvät, eivätkä ole enää uuden veroisia. Tulevaisuutta ajatellen olisikin hyvä tutkia
liitosten eheys ja tiiveys vuosien käytön jälkeen, jotta niitä osataan tarvittaessa tiivistää
uudelleen.
Lisäksi CLT-runkoiselle tilaelementille voisi tehdä kastelukokeen, jossa tarkoituksella
päästetään vettä lattian ja seinän liitoksesta rakenteisiin, jotta nähdään, mihin vesi oike-
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asti kulkee. Kokeilla tulisi vielä tarkemmin tutkia tilaelementtihuoneistossa olevien epäjatkuvuuskohtien toimintaa vesivahingon yhteydessä. Kastelukokeessa vettä tulisi laskea koe-elementtiin niin, että vesi pääsee valumaan vapaasti ikkunoiden, ovien ja kynnysten kohdalle ja tästä suoraan välipohjarakenteeseen. Kyseisiin liitoksiin tulisi asentaa
kosteusantureita, jotta pienikin veden pääsy rakenteisiin voitaisiin havaita.
Perinteisesti vesivahinko tapahtuu niin, että vettä vuotaa lattialle, josta se pääsee etenemään pitkin huoneistoa. Puukerrostaloilla on kuitenkin erityispiirteenä niihin asennettava
sprinklausjärjestelmä. Sprinklerin lauetessa vettä suihkuaa lattian lisäksi myös seiniin ja
kattoon, mikä poikkeaa tavallisesta vesivahingosta. Sprinklereiden aiheuttamasta vesivahingosta tulisi myös tehdä kastelukoe tai muu vastaava simulaation, jotta kaikki kastuvat rakenteet osataan ottaa huomioon sprinklerivesivahingon yhteydessä.
Jatkossa voisi tehdä useampia kastelukokeita myös eri tilaelementeillä. CLT:n lisäksi
tilaelementtejä valmistetaan myös rankarunkoisina. Pintarakenteet molemmilla runkotyypeillä on samat, mutta vesivahingon yhteydessä pääsevä vesi voi edetä rakenteiden
sisällä hyvin eri tavalla. CLT-runko on rankarunkoiseen verrattuna hyvin tiivis, jolloin CLT
itse estää myös veden kulkua rakenteissa sisällä. Rankarunkoisen kohdalla puolestaan
vesi pääsee hyvin vapaasti liikkumaan rankojen välissä. Veden liike rankarunkoisen elementin rakenteissa tulisi kuitenkin todentaa erikseen vastaavilla kastelukokeilla, mitä
CLT-runkoiselle tilaelementille tehtiin sillä erolla, että vettä päästetään tarkoituksen mukaisesti liitoksista sisään.
Tilaelementtirakentaminen kehittyy vauhdikkaasti eteenpäin ja vesivahinkojen osalta
olisi tärkeä raportoida sattuneet vahingot sekä tutkia erilaisten kastelukokeiden avulla
veden kulkua rakenteissa. Näiden avulla voidaan rakenteita ja liitoksia muokata toimivimmaksi sekä helpommin korjattaviksi. Tässä tutkimuksessa tutkittiin tavallisimpia liitoksia ja niiden tiiveyttä, mutta erilaisia vesivahinkotyyppejä sekä rakenteita tulisi tutkia
yhä enemmän.
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