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Tiivistelmä 

Anssi Laukkarinen, Teemu Jokela, Juha Vinha, Toni Pakkala, Jukka Lahdensivu, Sami 
Lestinen, Juha Jokisalo, Risto Kosonen, Anders Lindfors, Kimmo Ruosteenoja & Kirsti Jylhä 

Vaipparakenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden ja huonetilojen kesäaikaisen 
jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteet – RAMI-hankkeen loppuraportti 

Tampereen yliopisto. Rakennustekniikka. Tutkimusraportti 3. 192 s. 

Asiasanat: homeen kasvu, ilmastonmuutos, jäähdytystehontarve, kesäaikainen huonelämpötila, 
mitoituspäivä, rakennusfysiikka, rakennusfysikaalinen mitoitusvuosi, rakenteiden 
elinkaaritekniikka, Suomalainen homemalli, talotekniikka 

Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeen tavoitteena oli määrittää mitoitusolosuhteet 

ja -käytännöt rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan sekä huonetilojen kesäaikaisen 

lämpötilan ja jäähdytystehontarpeen suunnittelua varten. Hankkeen lähtötietoina toimivat 

aiemmassa RASMI-hankkeessa määritetyt tuntiaineistot, joita täydennettiin ilmakehästä alaspäin 

suuntautuvan pitkäaaltosäteilyn osalta. 

Rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan tutkimusosiossa valitut uudet mitoitusvuodet 

Jokioinen 2011 (yleiskriittinen vuosi), Jokioinen 2017 ja Vantaa 2017 sekä näitä vastaavat 

tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden vuodet kattavat yhdessä kaikki homeen kasvun tarkastelut 

koko Suomen alueella. Näiden lisäksi erikseen nimettyjä paikkakuntakohtaisia mitoitusvuosia 

voidaan hyödyntää kosteuden määrän sekä julkisivujen pakkasrasituksen ja betoniterästen 

korroosion tarkasteluissa. Kuukausitasolla tehtäviä kosteuden kondensoitumisen laskelmia 

varten mitoitusvuosiksi valittiin paikkakuntakohtaiset vuodet 2009–2010 heinäkuusta 

kesäkuuhun. Lisäksi tuloksissa on esitetty talvi- ja kesäkautta kuvaavia ulkoilman mitoittavia 

lämpötila- ja kosteusolosuhteita stationääritilanteiden laskelmia varten. 

Kiviainespintaisten julkisivujen rasitusolosuhteiden tutkimusosion perusteella ulkoilman 

hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja sademäärien muuttuminen nopeuttaa betonin 

karbonatisoitumista ja aktiivisen korroosion vaihetta, mutta vaikuttaa vaihtelevasti julkisivujen 

pakkasrapautumiseen riippuen paikkakunnasta ja julkisivun ilmansuunnasta. Työosion tuloksia 

hyödynnettiin rakennusfysiikan mitoitusvuosien valinnassa. 

Rakennusten sisäolosuhteiden ja jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteisiin keskittyneessä 

tutkimusosiossa valittiin Suomen neljää säävyöhykettä kuvaaville paikkakunnille (Vantaa (I), 

Jokioinen (II), Jyväskylä (III) ja Sodankylä (IV)) kutakin vuoden kuukautta kuvaavat jäähdytyksen 

mitoituspäivät sekä mitoittavat entalpian ja ulkolämpötilan arvot nykyisille ja tulevaisuuden 

ilmasto-oloille. Matalimmalla ja keskimääräisellä päästöskenaariolla (RCP2.6 ja RCP4.5) 

ilmastonmuutoksen vaikutus mitoitusolosuhteisiin oli suhteellisen vähäinen, mutta korkeimman 

päästöskenaarion (RCP8.5) tapauksessa ilmastonmuutoksella alkaa jo olla enemmän vaikutusta 

jäädytysjärjestelmien mitoitukseen vuoden 2050 jälkeen.  
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Abstract 

Anssi Laukkarinen, Teemu Jokela, Juha Vinha, Toni Pakkala, Jukka Lahdensivu, Sami 
Lestinen, Juha Jokisalo, Risto Kosonen, Anders Lindfors, Kimmo Ruosteenoja & Kirsti Jylhä 

Climatic design conditions for the heat and moisture behaviour of building envelope structures 
and summer-time cooling need of buildings – Final report of the RAMI project [in Finnish] 

Tampere University. Civil Engineering. Research report 3. 192 p. 

Keywords: building physics, climate change, cooling need, design day, HVAC, life cycle 
engineering, moisture design year, mould growth, summertime overheating, The Finnish Mould 
Growth Model 

The goal of the RAMI project was to determine the climatic conditions and design practices for 

the heat and moisture behaviour of building envelope structures, summer-time overheating risk 

and space cooling. The project utilized the 30-year hourly time series data for past and future 

climatic conditions from a previous RASMI project. The climatic input data was supplemented with 

atmospheric downward longwave radiation as a part of the RAMI project. 

New Moisture Design Years (MDY) for Finnish climatic conditions were selected for the 

hygrothermal simulations of building envelope structures. The new MDY’s Jokioinen 2011 

(generally critical year), Jokioinen 2017 and Vantaa 2017 together cover all simulation studies 

with regards to mould growth in envelope structures. Additional local moisture design years can 

be used in studies that assess the amount of moisture in structures or the freeze-thaw damage 

and corrosion of reinforcement in concrete facades and balconies. The local temperature and 

humidity conditions at the winter period 2009–2010 (July–June) were selected as the design 

conditions for the monthly Glaser calculations. Design values for winter-time outdoor air 

temperature and summer-time vapor concentration were also selected for steady-state 

condensation risk calculations. 

The long-term durability conditions of concrete facades and balconies were studied. The 

projected changes in the outdoor air carbon dioxide concentration, temperature and rainfall 

increase the speed of carbonation of concrete structures and active corrosion, but the impacts on 

freeze-thaw damage depend on the location and orientation of the façade. The results were 

utilised when selecting the new Moisture Design Years. 

Design days for space overheating risk and space cooling were selected for the four Finnish 

climatic zones represented by the localities of Vantaa (I), Jokioinen (II), Jyväskylä (III) and 

Sodankylä (IV) for the current and future climatic conditions. The results data includes also design 

values for outdoor air enthalpy and temperature. The very stringent and intermediate pathways 

of RCP2.6 and RCP4.5 showed only modest change to the design values when compared to the 

current climate, but the impacts were larger for the high concentration pathway RCP8.5 especially 

after 2050. 
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Alkusanat 

Rakennuspaikalla vallitsevat ulko-olosuhteet vaikuttavat keskeisellä tavalla rakennukseen 

kohdistuviin rasituksiin ja rakennuksen toimivuuteen. Lämpimät ja kuivat rakennuspaikat mäen 

päällä tai etelärinteessä on mielletty helpoiksi ja tavoiteltaviksi, kun taas tuuliset ja sateiset 

rakennuspaikat on nähty haastaviksi. Vaikka yleisellä tasolla tässä on paljon totta, tarkka 

rajanveto helppojen ja vaikeiden olosuhteiden välillä on haastava tehtävä. Etelärinteessä 

olevassa rakennuksessa saattaa olla kesällä kuuma ja toisaalta hyvin suunniteltu ja toteutettu 

rakennus voi kestää siihen kohdistuvat säärasitukset vaurioitumatta useiden vuosikymmenien 

ajan. Lisäksi ennakoitu ilmastonmuutos muuttaa rakennuksia ympäröiviä olosuhteita, jolloin 

kokemusperäiset tiedot olemassa olevien rakennusten ja rakenteiden toiminnasta eivät 

välttämättä vastaa muuttuneiden ilmasto-olosuhteiden mukaista tilannetta. 

Keväällä 2021 käynnistyneen Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeen keskeisenä 

tavoitteena on ollut määrittää uudet mitoitusolosuhteet ja -käytännöt rakenteiden lämpö- ja 

kosteusteknisen toiminnan sekä huonetilojen kesäaikaisen lämpötilan ja jäähdytystehontarpeen 

laskentatarkasteluja varten. Hankkeen tutkimusosapuolina ovat olleet Tampereen yliopiston 

(TAU) rakennusfysiikan tutkimusryhmä (samalla hankkeen koordinaattori) sekä 

korjausrakentamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmä, Aalto-yliopiston energiatehokkuuden ja 

energiajärjestelmien tutkimusryhmä sekä Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutos ja sään ääri-ilmiöt 

-tutkimusryhmä. 

Hanke on toteutettu osana valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa. Hankkeen 

rahoittajana toimi ympäristöministeriö. 

Rakennusten suunnitteluun liittyvät laskennalliset tarkastelut tarjoavat monipuolisen ja verrattain 

nopean tavan saada yksityiskohtaista tietoa rakennusten ja rakenteiden toiminnasta. Saatavilla 

olevan tiedon määrä eri laskentatarkasteluista myös kasvaa koko ajan, minkä lisäksi menetelmiä 

ja laskentaohjelmia kehitetään jatkuvasti. Samalla on kuitenkin tärkeää muistaa, että 

laskennalliset tarkastelut sisältävät aina myös epävarmuuksia. Puutteet lähtötiedoissa, valitussa 

laskentamenetelmässä tai tulosten tulkinnassa voivat johtaa vääriin johtopäätöksiin ja sitä kautta 

puutteellisiin tai jopa virheellisiin valintoihin. Luotettavien tulosten saamiseksi laskentatuloksia 

tulee arvioida kriittisesti ja mahdollisuuksien mukaan verrata tunnettuihin ratkaisuihin. 

Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hanke on rakennusfysiikan osalta jatkumoa vuosina 2009–

2012 toteutetulle FRAME-hankkeelle, jossa määritettiin edelliset käytössä olleet 

rakennusfysikaaliset mitoitusvuodet Suomen ilmasto-olosuhteisiin. RAMI-hankkeessa 

mitoitusvuosien valinnan lähtökohtana ovat olleet samat periaatteet kuin FRAME-hankkeessa, 

mutta näitä on pyritty laajentamaan ja tarkentamaan mahdollisuuksien mukaan. RAMI-hankkeen 

lähtötietoina toimineet ilmastolliset aineistot on laadittu vuonna 2020 päättyneessä Ilmatieteen 

laitoksen RASMI-tutkimushankkeessa. 
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Käsitteet ja määritelmät 

Arviointisuure Luku, jota voidaan käyttää kahden eri tilanteen vertailemiseen tai 

ratkaisun vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Esimerkiksi 

homeindeksin maksimiarvoa voidaan käyttää kahden eri 

rakenneratkaisun lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan vertailemiseen. 

Arviointisuureen 

vertailuarvo 

Arviointisuureen vertailuarvo on määritetty laskemalla ensin 

arviointisuureiden vuosimediaani kaikista samaan ryhmään kuuluvista 

arviointisuureista. Tämän jälkeen kunkin paikkakunnan 30-vuotisjaksot 

(10 kpl) on asetettu kohdakkain, jonka jälkeen vertailuarvo on saatu 

ottamalla mediaani nykyilmaston 1989–2018 lisäksi RCP4.5- ja 

RCP8.5 -skenaarioiden vuosien 2050 ja 2080 ilmasto-olosuhteista. 

Arviointisuureiden vertailuarvoja käyttämällä saadaan useiden 

tarkastelupisteiden 300 vuoden aineisto käsiteltyä 30 lukuarvon avulla. 

Entalpia Termodynaaminen suure, jolla kuvataan aineen energiasisältöä. 

Entalpian avulla voidaan kuvata ilman lämpötilaa ja 

vesihöyrypitoisuutta yhden lukuarvon avulla. 

Homeindeksi Yhdelle tarkastelupisteelle Suomalaisen homemallin mukaan laskettu 

luku välillä 0…6, joka kuvaa pinnalla kasvavan homekasvuston peitto-

osuutta kyseisestä pinnasta ajan funktiona. 

Homeindeksin 

maksimiarvo 

Simulointitulosten viimeiseltä kalenterivuodelta lasketun homeindeksin 

maksimiarvo. 

Ilmasto Jonkin paikan säämuuttujista/-suureita (lämpötila, sademäärä, tuulen 

nopeus- ja suunta, ilman kosteus jne.) laskettu pitkän ajan (tyypillisesti 

30 vuotta) keskiarvo (ja muut tilastolliset ominaisuudet). 

Julkisivu Rakennuksen julkisivu koostuu ulkovaipan säälle alttiista 

pystypinnoista, joita ovat esimerkiksi ulkoseinien, -ikkunoiden ja -ovien 

ulkopinnat. 

Kriittisyysjärjestys Ilmasto-olosuhteiden kriittisyysjärjestyksellä tarkoitetaan eri 

ajanjaksojen asettamista järjestykseen kunkin ajanjakson aiheuttaman 

rasittavuuden perusteella. Rasittavuutta arvioidaan yhden tai 

useamman kulloinkin tarkasteltavaan ilmiöön liittyvän arviointisuureen 

avulla. 

Kriittisyystaso Rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valinnassa kriittisyystasolla 

tarkoitetaan kriittisyysjärjestykseen asetettujen vuosien osalta tiettyä 

vuotta, jollainen tilastollisesti esiintyy kerran 𝑛:ssä vuodessa 
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(esimerkiksi kerran 10 vuodessa). Kriittisyystasolla voidaan tarkoittaa 

myös kyseistä vuotta vastaavaa arviointisuureen arvoa. 

Mitoitusolosuhteet Yleistermi rakennuksen ulko- ja sisäpuolella tai taloteknisissä 

järjestelmissä esiintyville olosuhteille, joissa ja joita helpommissa 

olosuhteissa rakennuksen tai sen osajärjestelmän tulee toimia 

asetetut vaatimukset täyttävällä tavalla. 

Mitoitusentalpia Jäähdytyslaitteistojen mitoituksessa käytettävä suure, joka kuvaa 

tietyllä riskitasolla esiintyvää ulkoilman entalpiaa. 

Mitoituspäivä Vuorokauden mittainen ajanjakso, jonka mukaisia olosuhteita voidaan 

käyttää rakennusten suunnittelussa asetetut vaatimukset täyttävän 

ratkaisun valitsemiseen. 

Mitoitusvuosi 

(Moisture Design 

Year, MDY) 

Vuoden mittainen ajanjakso, jonka mukaisia olosuhteita voidaan 

käyttää rakennusten rakennusfysikaalisessa suunnittelussa asetetut 

vaatimukset täyttävän ratkaisun valitsemiseen. 

Nykyilmasto Ilmatieteen laitoksen havaintoaineistoihin perustuvat vuosien 1989–

2018 sääolosuhteet neljällä eri paikkakunnalla (Vantaa, Jokioinen, 

Jyväskylä, Sodankylä). 

Persentiili Ilmaisee arvon, jonka alapuolelle tietty prosenttiosuus havaintoryhmän 

havainnoista jää. Persentiilistä käytetään myös nimeä prosenttipiste. 

Rakenteiden 

sisäosat 

Standardin SFS-EN ISO 13788 yhteydessä rakenteen sisäosilla 

tarkoitetaan vaipparakenteen sisä- ja ulkopinnan väliin jäävää 

rakennetta kokonaisuudessaan, jonne ei näe rakennetta avaamatta. 

Rakenteiden sisäosien kesäaikaisen kondenssi- ja homeen kasvun 

riskin yhteydessä rakenteiden sisäosilla tarkoitetaan 

päälämmöneristekerroksen huonetilojen puoleista aluetta, sisältäen 

esimerkiksi höyryn-/ilmansulkukerroksen ulkopinnan. 

Rakenteen sisäpinta Sisä- ja ulkoilman väliin jäävän vaipparakenteen huoneilmaa vasten 

oleva pinta, jota voi katsella normaalisti huoneessa ollessaan. 

Ikkunoiden, ovien, kevyiden julkisivujärjestelmien ja muiden 

vastaavien rakenteiden sisäpintaan kondensoituva kosteus on helposti 

rakennuksen käyttäjien nähtävissä. 

Rakenteiden ulko-

osat 

Rakenteiden rakennusfysikaalisen mitoituksen kannalta rakenteiden 

ulko-osilla tarkoitetaan päälämmöneristekerroksen ulko-osien aluetta, 

mikä sisältää esimerkiksi puurankaseinässä tuulensuojan sisäpinnan 

ja runkotolppien ulkoilman puoleisen syrjän. 
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Rasitusolosuhteet Rakennuksen sijaintipaikalla ja tietyllä ajanjaksolla esiintyvät ulko- ja 

sisäolosuhteet, jotka aiheuttavat rakenteiden lämpö- ja 

kosteustekniseen toimintaan liittyviä rasituksia. 

RCP-skenaario Ihmiskunnan ilmakehään vapauttamien kasvihuonekaasujen määrää 

ja pitoisuutta ilmakehässä kuvaavat vaihtoehtoiset kehityskulut 

(Representative Concentration Pathways), joita käytetään 

ilmastomallien lähtötietoina arvioitaessa ilmaston muuttumista. 

Skenaariot RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5 johtavat kuluvan vuosisadan 

loppuun mennessä globaaliin säteilypakotteeseen, jonka suuruus on 

2.6, 4.5 tai 8.5 W/m2. 

Riskitaso Niiden päivien osuus tarkastelujaksolla, jolloin mitoitussääolosuhteet 

ylitetään. 

Suunnitteluperusteet Kokoelma ilmiöitä, ilmiöitä kuvaavia suureita sekä suureille asetettuja 

vaatimuksia, jotka yhdessä ohjaavat rakennusten suunnittelua ja 

toteutusta. 

Sää Säämuuttujien/-suureiden (lämpötila, sademäärä, tuulen nopeus- ja 

suunta, ilman kosteus jne.) tila määrätyssä paikassa tiettynä hetkenä. 

Testivuosi (Test 

Reference Year, 

TRY) 

Vuoden mittainen ajanjakso ilmastollisten suureiden tunnittaisia 

havaintoarvoja, jotka kuvaavat tietyn paikkakunnan keskimääräisiä 

olosuhteita. 

Toistuvuusaika Pitkän aikavälin keskiarvo vähintään tietyn rankkuustason ilmiön 

esiintymisten välillä. Esimerkiksi tietyn rankkuustason (mm/vrk) sateen 

esiintyminen pitkällä aikavälillä keskimäärin kerran 10 vuodessa. 

Tulevaisuuden 

ilmasto 

Ilmastomallien ja kasvihuonekaasuskenaarioiden mukaiset arviot 

tulevaisuuden ilmastosta 

Uusanalyysi (tai 

reanalyysi) 

Kolmiulotteinen tieto ilmakehän menneestä tilasta jopa tunnin aika-

askelein ilmakehän mallinnuksen ja mittaushavaintojen perusteella. 
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1 Johdanto 

1.1 Yleistä 

Rakennukset ovat osa lähes meidän kaikkien arkea monin eri tavoin. Rakennukset toimivat 

asuntoina, työpaikkoina, kouluina, liike-elämän tiloina ja muissa moninaisissa käyttötarkoituksissa 

tarjoten suojaa säältä sekä toimintaympäristön rakennuksissa tapahtuvalle toiminnalle. Hyvin 

toimivat rakennukset ovat osa hyvää elinympäristöä sekä yksilön, että yhteiskunnan kannalta. Näin 

ollen on järkevää, että rakennusten suunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon kiinnitetään huomiota 

hyvän toimivuuden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi rakennuksen koko elinkaaren ajan. 

Tämä raportti liittyy Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeeseen, jonka tavoitteena on ollut 

määrittää mitoituskäytännöt ja mitoittavat olosuhteet seuraavia tarkasteluja varten: 

• Rakennusten vaipparakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta 

• Huokoisten kiviainespintaisten julkisivujen pakkasrapautuminen ja korroosioriski, sekä 

• Huonetilojen kesäaikainen lämpötila ja jäähdytystehontarve. 

Näiden tarkastelujen lähtötietoina käytettiin Ilmatieteen laitoksen juuri päättyneen RASMI-hankkeen 

tulosaineistoja (Jylhä ym., 2020), jotka sisälsivät 30 vuoden tunnittaisia aikasarjoja juuri päättyneeltä 

havaintojaksolta ja eri kasvihuonekaasuskenaarioiden mukaisista tulevaisuuden ilmasto-

olosuhteista. 

Rakennusten vaipparakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan työosio sisälsi uusien 

rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valitsemisen aiemmissa FRAME- ja REFI-B -hankkeissa 

määritettyjen testivuosien tilalle (Vinha ym., 2013; Ruosteenoja ym., 2013). Yhtenä osana tätä 

prosessia RAMI-hankkeessa täydennettiin RASMI-hankkeen tulosaineistoja ilmakehästä alaspäin 

suuntautuvan pitkäaaltoisen säteilyn osalta. Betoni- ja muilla kiviainespinnoilla tapahtuvaa 

pakkasrapautumista ja raudoitteiden korroosiota tarkasteltiin myös aiemman FRAME-hankkeen 

osana ja nyt nämä tiedot on päivitetty vastaamaan uusia ilmastollisia aineistoja. 

Rakennusten energiatehokkuusmääräysten osalta Suomessa ovat olleet käytössä 

energialaskennan testivuodet TRY2012 (Jylhä ym., 2012) ja näiden tilalle tulevat uudet testivuodet 

TRY2020 määritettiin aiemman RASMI-hankkeen yhteydessä (Jylhä ym., 2020). Nämä vuodet on 

kuitenkin valittu kuvaamaan keskimääräisiä sääolosuhteita rakennusten lämmitys- ja 

jäähdytysenergiankulutuksen laskentaa varten, eikä niitä ole tarkoitettu käytettäväksi 

sisäolosuhteiden ja järjestelmien mitoitukseen. Nyt mitoitussääolosuhteiden määrittäminen kesäajan 

sisäolosuhteiden ja jäähdytyksen mitoitukseen on ollut yksi osa RAMI-hankkeen toteutusta. 

Mitoitusolosuhteista ja mitoitusmenetelmistä on hyvä huomata, että nämä ovat kytköksissä toisiinsa. 

Arviot eri sääolojen vaikutuksista rakennuksiin riippuvat käytettävistä arviointimenetelmistä, jolloin 

siis arviointimenetelmän vaihtaminen tai muuttaminen vaikuttaa myös eri ilmasto-olosuhteiden 

kriittisyysjärjestykseen. Jotta mitoitusolosuhteita myöhemmin hyödynnettäessä päädyttäisiin alun 
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perin tavoiteltuun kriittisyystasoon, tulee mitoitusolosuhteiden valinnassa ja mitoitusolosuhteita 

suunnittelutehtäviin käytettäessä käyttää pääkohdiltaan samanlaisia menetelmiä. Kuhunkin 

aihealueeseen liittyviä mitoitusmenetelmiä on kuvattu tarkemmin kunkin aihealueen pääluvussa. 

Tässä raportissa eri aihealueet on esitetty itsenäisinä kokonaisuuksinaan omissa pääluvuissaan, 

jotta tiedon etsiminen tietystä aihealueesta helpottuisi. Eri aihealueisiin liittyvää täydentävää tietoa 

on esitetty myös raportin liitteissä ja viittaukset näihin on esitetty kunkin aihealueen pääluvussa. 

Tämä raportti on suunnattu ensisijaisesti rakennusalan ammattilaisille, jotka käyttävät hankkeessa 

valittuja mitoitusolosuhteita työssään. Raporttia ei ole tarkoitettu varsinaiseksi oppimateriaaliksi, 

vaikkakin sitä voidaan myös tähän tarkoitukseen soveltuvin osin hyödyntää. 

1.2 Suunnitteluajanjakson valinta 

Lainsäädännön kannalta keskeisimpiä dokumentteja rakennusten suunnittelulle ja rakentamiselle 

ovat maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sekä rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt 

ympäristöministeriön asetukset (MRL 132/1999; MRa 895/1999; www.ym.fi/rakentamismaaraykset). 

Lisäksi olemassa olevien rakennusten sisäolosuhteita ohjaavat esimerkiksi terveydensuojelulaki 

ja -asetus sekä sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetus (L 763/1994; L 1280/1994; 

STMa 545/2015). Rakennuksiin liittyvät lainsäädännön vaatimukset ovat suurelta osin toiminnallisia, 

eli lainsäädännössä kuvataan vähimmäisvaatimukset ja toimintatavat, mutta konkreettiset ratkaisut 

jätetään päätettäväksi kunkin rakennushankkeen yhteydessä. Käytännössä ratkaisuja määrittävät 

vahvasti rakennusalan kulloinkin voimassa olevat käytännöt ja alan keskeiset ohjeet. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukaan rakennukset on suunniteltava ja rakennettava 

sekä muutos- ja korjaustyöt tehtävä siten, että rakennus täyttää sille asetetut olennaiset tekniset 

vaatimukset yleisesti ennakoitavissa olevissa kuormitustilanteissa rakennuksen käyttötarkoitus 

huomioon ottaen (MRL 117 §). Tässä raportissa tätä vaatimusta tulkitaan siten, että 

ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset rakennuksia ympäröiviin ilmasto-olosuhteisiin kuuluvat 

näihin yleisesti ennakoitavissa oleviin kuormitustilanteisiin ja näin ollen ne tulee ottaa huomioon 

rakennusten suunnittelussa. Maankäyttö- ja rakennuslain yleiset vaatimukset ovat voimassa 

rakennuksen iästä riippumatta, mutta olennaisten teknisten vaatimusten (117 a, c §) yhteydessä on 

myös viittaus rakenteiden ja rakennusmateriaalien käyttöikään. 

Rakenneosien ja taloteknisten järjestelmien teknisellä käyttöiällä tarkoitetaan sitä ajanjaksoa, jonka 

ajan kyseinen rakennuksen osa täyttää sille asetetut toimivuustavoitteet normaalin ylläpidon 

mukaisilla toimilla. Jos rakennuksen ulko- ja sisäolosuhteet pysyisivät samoina, voitaisiin 

rakennuksen osat mitoittaa suoraan näiden olosuhteiden mukaan. Rakennuksia ympäröivissä 

olosuhteissa tapahtuu kuitenkin jatkuvaa vaihtelua, minkä lisäksi ilmastonmuutos aiheuttaa 

keskiarvo- ja ääriolosuhteiden muuttumista pitkällä aikavälillä. Jotta rakennuksen osat täyttäisivät 

niille asetetut toimivuustavoitteet koko tavoitellun teknisen käyttöiän ajan, tulee mitoituksessa ottaa 

huomioon käyttöiän aikana esiintyvät olosuhteet tarkoituksenmukaisessa laajuudessa. 

Mitoitusolosuhteiden valinnan keskeisenä ideana on tällöin määrittää sellaiset olosuhteet, että kun 
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rakenne tai muu järjestelmä on toimiva näissä olosuhteissa, on se toimiva myös useimmissa muissa 

käyttöiän aikana esiintyvissä olosuhteissa. 

Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu mitoitusolosuhteiden valintaa, kun mitoituksessa 

otetaan huomioon ilmastonmuutoksen vaikutus rakennusta ympäröiviin olosuhteisiin. Kukin taulukon 

sarake vastaa tasaisesti viiden vuoden välein alkavia ajanjaksoja, esimerkiksi ”2020”-kohdan 

vasemmanpuoleisella sarakkeella on tarkoitettu kalenterivuosia 2020–2024. RASMI-aineiston 30-

vuotisjaksojen sijoittuminen eri ajankohtiin on merkattu taulukkoon tekstillä ja oranssilla värillä. 

Taulukko 1.1 RASMI-aineiston ajanjaksot ja niistä käytetyt nimitykset. Nykyilmastolla tarkoitetaan mennyttä 30 vuoden 
havaintojaksoa ja tulevaisuuden ilmastoilla nimellisvuotta ympäröiviä 30-vuotisjaksoja. 

Ilmasto (vuodet) 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 

Nykyilmasto (1989–2018)      m1                 

2030-ilmasto (2015–2044)                       

2050-ilmasto (2035–2064)           m2            

2080-ilmasto (2065–2094)                 m3      

Esimerkki       t1    t2      t3      

 

Niille arviointisuureille, joille olosuhteet ovat kriittisemmät nykyilmastossa tulevaisuuden ilmasto-

olosuhteisiin verrattuna, käytetään mitoituksessa nykyilmaston 1989–2018 mukaisia 

mitoitusolosuhteita. Esimerkiksi erilaiset kylmiä ulkoilman olosuhteita sisältävät mitoitustilanteet 

tehdään nykyilmaston 1989–2018 olosuhteiden avulla. 

Jos taas ilmastonmuutos muuttaa olosuhteita raskaammiksi nykyilmastoon nähden tarkasteltavan 

arviointisuureen osalta, niin tällöin mitoitusolosuhteet valitaan teknisen käyttöiän mukaisen 

ajanjakson verran kyseisen rakennuksen osan käyttöönottohetkestä eteenpäin. Kahden 

samanaikaisen 30-vuotisjakson osalta valitaan näistä haastavampi. 

Esimerkkinä ajatellaan rakennus otettavan käyttöön vuonna 2024 ja rakennuksen tietylle 

järjestelmälle tai osalle on asetettu 20 vuoden käyttöikätavoite. Tällöin käyttöönottovuosi on 𝑡1 = 

2024, josta 𝑡2 on 20 vuoden päässä, eli 𝑡2 = 𝑡1 + 20 = 2024 + 20 = 2044. Vuosi 2044 on 2030-

ilmaston viimeinen vuosi, mutta koska kyseisen vuoden kohdalle osuu useampi 30-vuotisjakso, 

valitaan näistä haastavampi, eli 2050-ilmasto. Lisävarmuutta rakenneosan tai muun järjestelmän 

toimintaan voidaan saada käyttämällä mitoituksessa 2080-ilmaston olosuhteita. 

Toisena esimerkkinä tarkastellaan tilannetta, jossa rakenneosan mitoitus tehdään 50 vuoden 

käyttöiälle. Rakennuksen käyttöönotto tapahtuu edelleen vuonna 2024. Mitoitusajankohta 𝑡3 on nyt 

vuodessa 2074 (= 2024 + 50), joka kuuluu 2080-ilmaston olosuhteisiin. Kyseinen ilmasto on tällä 

hetkellä viimeinen ja pisimmälle ulottuva aikasarja, joten lisävarmuuden hankkiminen 

tarkasteluajanjaksoa vaihtamalla ei ole mahdollista. Lisävarmuutta rakenteen tai järjestelmän 

toimintaan voidaan kuitenkin saada tiukentamalla mitoitusehtojen tavoitetasoja. 
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Hankkeen lähtötietoina käytetyissä RASMI-aineistoissa on ollut saatavilla kolme eri skenaariota 

kasvihuonekaasujen määrälle ilmakehässä. Näistä RCP2.6 kuvaa vähäistä ilmastonmuutosta, jossa 

globaalit hiilidioksidipäästöt kääntyisivät laskuun noin vuonna 2020. Skenaario RCP4.5 kuvaa 

kohtalaista ilmastonmuutosta, jossa globaalit hiilidioksidipäästöt kääntyisivät laskuun noin vuonna 

2040. Skenaario RCP8.5 kuvaa hyvin voimakasta ilmastonmuutosta, jossa globaalit 

hiilidioksidipäästöt eivät käänny laskuun vielä vuoteen 2100 mennessä. (Jylhä ym., 2020) RCP-

skenaariot sisältävät olettamuksia esimerkiksi ihmisten lukumäärän, maankäytön, fossiilisten 

polttoaineiden käytön ja ilmakehän päästölähteiden määrien kehittymisestä (van Vuuren ym., 2011). 

Valinta eri RCP-skenaarioiden välillä sisältää epävarmuutta, koska toteutuva tulevaisuuden 

kehityskulku riippuu globaaleista kumulatiivisista kasvihuonekaasupäästöistä ja eri toimenpiteiden 

käyttöönotosta kasvihuonekaasupäästöjen pienentämiseksi. Pariisin ilmastosopimuksen mukainen 

globaalin keskilämpötilan nousun rajoittaminen 1,5 °C lämpötilaan tarkoittaisi hiilidioksidin globaalien 

nettopäästöjen pienentämistä nollaan vuoteen 2050 (2045–2055) mennessä samalla, kun muita 

kasvihuonekaasupäästöjä pienennetään tuntuvasti. Globaalin lämpötilannousun rajoittaminen 

arvoon 2 °C tarkoittaisi vastaavasti hiilidioksidin nettopäästöjen pienentämistä nollaan vuoteen 2070 

(2065–2080) mennessä. (IPCC, 2018; IPCC, 2018) Kuvan 3.2 perusteella RCP2.6-skenaarion 

mukaiset globaalit vuotuiset hiilidioksidipäästöt ovat samaa suuruusluokkaa jälkimmäisen tilanteen 

kanssa. Nämä tavoitteet sisältävät kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisen välitavoitteita vuoteen 

2010 verrattuna ja viimeaikaisten tietojen perusteella tällaista kasvihuonekaasupäästöjen 

pienentymistä ei ole globaalilla tasolla nähtävissä (IEA, 2021; Global Carbon Project, 2022). Tällöin 

ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos ylittäisi todennäköisesti 2 °C rajan ja olisi voimakkaampaa 

RCP2.6-skenaarioon verrattuna. 

Voimakkaan ilmastonmuutoksen RCP8.5-skenaario sisältää oletuksia hitaasta talouskehityksestä, 

suuresta väestönkasvusta ja suhteellisesti hitaasta teknologian kehityksestä. Näiden seurauksena 

energiatehokkuuden paraneminen on maltillista ja energiajärjestelmä pohjautuu jatkossa suurelta 

osin fossiilisiin polttoaineisiin. (Riahi ym., 2011) RCP8.5-skenaarion käyttöä on kritisoitu siitä, että 

sen mukaisia ennusteita on kutsuttu business-as-usual (suom. jatketaan kuten 

ennenkin) -tilanteeksi, vaikka skenaarion olettamukset ovat mahdollisten business-as-

usual -tilanteiden raskaasta päästä ilmastonmuutosvaikutusten suhteen (Pielke & Ritchie, 2021). 

Toisaalta toteutuneet globaalit hiilidioksidipäästöt viimeksi kuluneelta noin kymmeneltä vuodelta 

vastaavat paremmin RCP8.5-skenaariota verrattuna RCP4.5-skenaarioon, vaikkakin datan määrä 

vertailua varten on hyvin pieni (kuva 3.2, Schwalm ym., 2020). Lisäksi RCP8.5-skenaariota 

määritettäessä sen sisältämien fossiilisten polttoaineiden kokonaiskäytön arvioitiin olevan 

teoreettisesti saatavilla olevien luonnonvarojen puitteissa (Riahi ym., 2011). Jos otetaan huomioon 

nyt käynnissä olevat ilmastonmuutoksen vastaiset toimenpiteet, globaalin keskilämpötilan nousun 

on arvioitu olevan noin 3 °C (Hausfather & Peters, 2020), 2 °C ja 3 °C välillä (Pielke Jr ym., 2022) 

tai noin 2,0 °C ja 4,5 °C välillä (Rogelj ym., 2012). RCP-skenaarioiden kannalta tämä tarkoittaisi 

RCP4.5-skenaarion mukaisten mallinnustulosten yläraja-arvioita tai RCP8.5-skenaarion mukaisten 

mallinnustulosten alaraja-arvioita (Rogelj ym., 2012). 
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Aiemmassa FRAME-hankkeessa rakennusfysiikan testivuodet määritettiin käyttäen SRES A2-

skenaarion mukaisia ennusteita (Vinha ym., 2013; Ruosteenoja ym., 2013) ja RCP8.5-skenaario on 

samaa jatkumoa SRES A2-skenaarion kanssa (Riahi ym., 2007; Riahi ym., 2011). Kun tarkastellaan 

mitoitustilanteita, joissa ilmastonmuutoksen eteneminen tekee tilanteen haastavammaksi, 

suositellaan mitoituksessa käytettäväksi RCP8.5-skenaarion mukaisia olosuhteita. Perusteluina tälle 

on, että RCP4.5-skenaarion olosuhteet eivät välttämättä mitoituksellisessa mielessä kata kaikkia 

ilmastonmuutoksen vaikutuksia, pienestä datamäärästä huolimatta toteutuneet 

kasvihuonekaasupäästöt ovat seuranneet RCP8.5-skenaarion olettamuksia paremmin verrattuna 

RCP4.5-skenaarioon ja RCP8.5-skenaarion käytöstä mahdollisesti seuraava lisävarmuus 

rakennusten toimivuuteen voi olla tarpeen laskentatarkasteluissa olevien epävarmuuksien ja 

epätäydellisyyksien tasapainottamiseksi. 

Jos laskentatarkasteluissa tavoitellaan mitoitustilanteen sijaan keskimääräisten olosuhteiden 

kuvausta, niin tällöin laskelmissa voidaan käyttää RCP4.5-skenaarion mukaisia olosuhteita. 
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2 Rakenteiden rakennusfysikaaliset mitoitusolosuhteet 

2.1 Johdanto 

2.1.1 Rakenneosien lämpö- ja kosteusteknisen toimivuuden vaatimukset 

Seuraavassa käsitellään lyhyesti lainsäädännössä ja ohjeissa esitettyjä vaatimuksia ja suosituksia, 

jotka liittyvät rakennusten vaipparakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan laskennallisiin 

tarkasteluihin ja mitoitusolosuhteiden määrittämiseen. 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) rakennuksia koskevat olennaiset tekniset vaatimukset on esitetty 

MRL:n pykälissä 117 a – l §. Pykälä 117 a § koskee rakenteiden lujuutta ja vakautta ja rakenteiden 

lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan osalta tämä voi liittyä esimerkiksi pitkälle edenneisiin laho-, 

pakkasrapautumis- ja korroosiovaurioihin sekä kantavien rakenteiden ja kiinnikkeiden lämpötila- ja 

kosteusmuodonmuutoksiin. Kantavien puurakenteiden lahovaurioiden osalta lähtökohtana on, että 

kantavien rakenteiden homehtumisriskille asetettavat vaatimukset kattavat myös lahoriskiin liittyvät 

vaatimukset, jolloin lahon esiintymistä ei tarvitse erikseen tarkastella. Homeriskin tarkastelua on 

käsitelty tässä raportissa jäljempänä. Julkisivuverhousten ja muiden sellaisten puuosien osalta, 

joiden homehtumisriskiä ei rajoiteta, voidaan lahoriskiä tarkastella rakennusfysikaalisten 

testivuosien olosuhteissa ja käyttämällä materiaaleille lahon esiintymiseen liittyviä raja-arvoja ja 

pitkäaikaiskestävyysmalleja. Kivi- ja kiviainespohjaisten materiaalien pakkasrapautumiselle 

asetettavat vaatimukset koskevat tyypillisesti rakennusten ulkoilmaa vasten olevia pintoja ja näiden 

kestävyyttä käsitellään julkisivujen pitkäaikaiskestävyyttä käsittelevässä luvussa 4. Teräsosien 

korroosiorasituksen tasoa voidaan kuvata esimerkiksi teräsosan märkäajan (eng. time of wetness, 

TOW) kestolla, jolle on annettu lämpötilan ja suhteellisen kosteuden alarajoiksi 0 °C ja 80 % RH 

(SFS-EN ISO 9223, 2012). Vaipparakenteissa olevien teräsosien korroosioriskiä kuvaavan 

märkäajan laskennallisissa tarkasteluissa voidaan myös käyttää tässä raportissa kuvattuja 

rakennusfysikaalisia mitoitusvuosia. 

Rakenneosien ja kiinnikkeiden lämpötila- ja kosteusmuodonmuutosten mitoitusolosuhteiden 

selvittäminen tarkemmin edellyttäisi yhdistettyjen lämpötila-kosteus-muodonmuutosmallien käyttöä 

ja näitä ei ole tässä yhteydessä tarkasteltu. Lämpötilamuodonmuutoksia ja muita mahdollisia 

pistemäisiä mitoitusarvoja varten tulosluvussa on kuitenkin esitetty vuoden kylmimmän ja 

kuumimman tunnin sekä kylmimmän vuorokauden keskilämpötilan jakauma eri 30-vuotisjaksoilla. 

Kesäajan mitoituslämpötiloihin vaikuttaa ulkoilman lämpötilan lisäksi myös rakenteeseen 

absorboituvan auringonsäteilyn määrä ja rakenteen lämpökapasiteetti. Tarkempien tietojen 

puuttuessa rakenteiden kesäaikaisten lämpötilamuodonmuutosten suuntaa antavia tarkasteluja 

voidaan tehdä käyttäen tässä raportissa määritettyjä kesäaikaisia huonelämpötilojen ja 

jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteita sekä rakennusfysiikan mitoitusvuosia. Rakenneosien 

lämpötilamuodonmuutosten kannalta nämä arvot sisältävät kuitenkin epävarmuutta, joten tuloksia 

tulee arvioida tapauskohtaisesti ja käyttää esimerkiksi riittävän korkeaa auringonsäteilyn 
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absorptiokerrointa auringonsäteilylle alttiille pinnoille. Rakenteiden kosteusmuodonmuutosten 

tarkastelut voidaan tehdä rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien avulla. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 117 c § käsittelee rakennuksen terveellisyyttä ja hyviä sisäolosuhteita 

ja keskeinen rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan liittyvä vaatimus on, että 

rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista rakennuksen osien ja rakenteiden 

kosteuden vuoksi. Ympäristöministeriön asetuksessa 782/2017 3 §:ssä asetetaan vaatimus koskien 

myös rakennusta itseään, eli että kosteus ei saa vaurioittaa rakennusta tai aiheuttaa terveyshaittaa 

rakennuksessa oleskeleville. Se milloin kosteuden määrän tai sen seurausten todetaan olevan 

vaurion tasolla, on kuitenkin haastava kysymys, koska vaikka kosteus ja esimerkiksi erilaiset mikrobit 

ovat suurina määrinä vaurioiden taustatekijöitä, ne ovat pieninä määrinä myös normaali osa 

elinympäristöämme ja läsnä käytännössä kaikkialla. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 545/2015 sovelletaan terveydensuojelulain nojalla tehtävään 

asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden valvontaan. Kyseisessä asetuksessa on 

annettu rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen mitoitukseen liittyviä seuraavia vaatimuksia: 

Huoneilman kosteus ei saa aiheuttaa rakenteissa tai niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä (5 §); 

asuinhuoneiden rakenteiden sisäpintojen lämpötilojen ja lämpötilaindeksien tulee täyttää esitetyt 

vähimmäisvaatimukset (6 §); ja toimenpiderajan ylittyminen seuraa: i) korjaamattomasta kosteus- tai 

lahovauriosta, ii) mikrobikasvusta ilmansulkukerroksen sisäpuolella, josta epäpuhtaudet voivat 

päästä suoraan sisäilmaan (tulkinta asetuksen tekstistä), sekä iii) mikrobikasvusta rakenteessa tai 

tilassa, josta epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan. Näiden vaatimusten täyttymistä olemassa 

olevassa rakennuksessa tulee arvioida kokonaisuutena, ottaen huomioon esimerkiksi altistumisen 

todennäköisyys, toistuvuus ja kesto. 

Uudis- tai korjauskohteen rakenneratkaisuja valittaessa on mitoituksellisesti turvallisempaa pyrkiä 

varmistamaan rakenneratkaisun rakennusfysikaalinen toimivuus useilla eri toimenpiteillä, verrattuna 

rakenneratkaisun toimivuuden olevan äärimmillään yksittäisen toimenpiteen varassa. Tällöin 

esimerkiksi STMa 545/2015 kohdan 20 § mukaan olemassa olevan rakennuksen vaipparakenteiden 

ulko-osille voitaisiin sallia pieni määrä mikrobikasvua ilmansulkukerroksen ulkopuolisissa 

rakenneosissa, kunhan ilmansulkukerroksen ilmatiiviys on sellainen, että epäpuhtaudet eivät pääse 

kulkeutumaan rakenteesta sisäilmaan, ja tilanteen kokonaisarvio sallisi tämän. Tällöin sisäilman 

laadun varmistaminen olisi kuitenkin rakenneratkaisujen kannalta suurelta osin vain yhden 

toimenpiteen (vaipan ilmatiiviyden) varassa, mitä ei tässä pidetä hyvän rakentamistavan (MRL 117 

§) mukaisena uudisrakentamisen tai siihen verrattavan rakentamisen mukaisena riittävänä 

laatutasona. Suunnitteluvaiheen laatutason vähimmäisvaatimuksena pidetään tässä sitä, että 

rakennuksen vaipan ilmansulkukerroksen sisäpuolisten osien lisäksi myöskään 

ilmansulkukerroksen ulkopuolisissa kantavissa rakenteissa (rakennuksen rungossa) ja niihin 

suoraan liittyvissä materiaaleissa ei esiinny korkeita kosteuspitoisuuksia tai homeen kasvua. 

Ulkoilmaan ja maahan kosketuksissa olevilla materiaalipinnoilla homeen kasvua kuitenkin sallitaan, 

mutta myös tällöin tulee välttää korkeita kosteuspitoisuuksia materiaalikerroksissa. Tämä ohjeistus 
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on ollut käytössä rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan liittyvissä ohjeissa noin 

kymmenen vuoden ajan (Vinha ym., 2013; RIL 107, 2012; RIL 250-2020, 2020; Ympäristöministeriö, 

2020). 

2.1.2 Rakennusfysiikan suunnittelumenetelmät 

Rakenneosien rakennusfysikaalista suunnittelua tehdään paljon kokemusperäisen tiedon ja 

rakennusalan yleisen ohjeistuksen avulla. Tällöin suunnittelija arvioi ja suunnittelee rakenteeseen 

liittyvät materiaalit, rakenteen yksityiskohdat ja rakenneosien liitokset ilman laskennallisia 

tarkasteluja tai korkeintaan tarkistaen yksinkertaisten ehtojen täyttymisen tiettyyn rakenneratkaisuun 

liittyen. Yksinkertaisia ehtoja voivat olla esimerkiksi rakenteen sisä- ja ulko-osien 

vesihöyrynvastusten suhde, osuus lämmöneristeestä höyrynsulun ulkopuolella, 

kapillaarikatkoainesten rakeisuuskäyrälle asetettujen suositusarvojen täyttymisen arviointi, 

yläpohjan tai ryömintätilaisen alapohjan tuuletusaukkojen osuus rakenteen pinta-alasta tai 

tiiliverhouksen tuuletusaukkojen lukumäärä. Verrattain yksinkertaisia ehtoja ovat myös ohjeet liittyen 

rakenteen sisäpinnan vesihöyrynvastukseen, kantavien rakenteiden ulkopuolisen 

lämmöneristekerroksen paksuuteen, massiivirakenteiden sisäpuoliseen lämmöneristämiseen ja 

kahden vesihöyrytiiviin pinnan välttämiseen liittyvät ohjeet. 

Rakenteiden suunnittelussa tulee kuitenkin vastaan tilanteita, joihin yksinkertaiset ehdot eivät päde 

tai niiden tulkinta on epäselvää. Tällaisia ovat tilanteet, joissa materiaalikerrosten lämmön- tai 

vesihöyrynvastukset ovat lähellä ohjearvoja; rakenne on monimutkainen ja sisältää useita eri 

materiaalikerroksia; rakennetta ympäröivät olosuhteet poikkeavat tavanomaisista; rakenteet 

tiedetään olevan toimiva, vaikka se ei täytäkään yhtä tai useampaa edellä mainituista 

yksinkertaisista ehdoista; tai sopivia yksinkertaisia suunnitteluehtoja ei ole olemassa. Näissä 

tilanteissa keskeinen apuväline ovat erilaiset laskennalliset tarkastelut, joiden avulla voidaan saada 

lisätietoa rakenteen lämpö- ja kosteusteknisestä käyttäytymisestä. Laskennallisten tarkastelujen 

kaksi päälinjaa ovat: a) ajasta riippumattomat stationääritilanteen laskelmat, ja b) ajasta riippuvat 

simuloinnit. 

Stationääritilanteen olosuhteisiin perustuva kuukausitason laskenta (ns. Glaser-menetelmä) on 

esitetty standardissa (SFS-EN ISO 13788, 2013). Menetelmässä tarkastellaan, esiintyykö 

rakenteessa talvikaudella kosteuden kondensoitumista, kuinka paljon kondenssia kertyy ja pystyykö 

kondensoitunut kosteus kuivumaan kesäkaudella rakenteesta pois. Menetelmä on rakenteissa 

esiintyvien fysikaalisten ilmiöiden suhteen erittäin rajattu, mutta toisaalta rakennusalalla laajasti 

käytetty. Glaser-menetelmässä ovat mukana lämmön johtuminen ja vesihöyryn diffuusio. 

Rakenteiden ajasta riippuvien lämpö-kosteus-olosuhteiden laskennan perusteet on esitetty 

standardissa (SFS-EN 15026, 2007), mutta myös esimerkiksi saksalaisessa ohjeessa (WTA 

Merkblatt 6-2, 2014) ja ANSI/ASHRAE-standardissa (ASHRAE 160, 2016). Ajasta riippuvat 

simuloinnit edellyttävät stationääritilanteen laskelmiin verrattuna huomattavasti enemmän 

lähtötietoja ja laskelmat tehdään asiaan räätälöidyillä laskentaohjelmilla. Yleisimmin käytössä olevat 

rakennusfysikaaliset simulointiohjelmat, kuten WUFI, Delphin ja COMSOL Multiphysics sisältävät 
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edellä mainituissa lähteissä esitetyt lämmön- ja kosteudensiirron toiminnallisuudet sekä 

vaihtelevassa laajuudessa myös muita toiminnallisuuksia. Glaser-menetelmään verrattuna SFS-EN 

ISO 15026 mukaiset ajasta riippuvat simuloinnit ottavat huomioon myös rakenteen ulkopinnoille 

tulevan sateen, kapillaarisen kosteuden siirtymisen, lyhyt- ja pitkäaaltoisen säteilyn sekä 

kosteusvirran kuljettaman lämmön. Lämmön, kosteuden ja ilman siirtymiseen on olemassa myös 

laskentamalleja, jotka menevät eteenpäin standardin SFS-EN 15026 mukaisesta tarkkuustasosta. 

Näissä kehittyneemmissä malleissa mukana olevia asioita ovat esimerkiksi kaksi- ja kolmiulotteinen 

geometria, materiaalipintojen kontaktin epäideaalisuus, ilma- ja sadevuodot, rakenteen 

tuulettuminen, kosteuden jäätyminen ja sulaminen, kemialliset ilmiöt (sementin hydrataatio) sekä 

tasapainokosteuskäyrien hystereesi ja lämpötilariippuvuus. Edellä mainitut WUFI, Delphin ja 

COMSOL Multiphysics sisältävät näitä SFS-EN 15026 -tasosta eteenpäin meneviä 

toiminnallisuuksia vaihtelevassa määrin. 

Valinta eri laskentamenetelmien välillä tehdään tällä hetkellä tapauskohtaisesti. 

Laskentamenetelmän valintaan vaikuttavat useat asiat, kuten laskentatarkastelujen toteutuksen ja 

tulosten arvioinnin laajuus ja laatu, asiantuntijaresurssien saatavuus ja hinta, laskelmien 

lähtötietojen saatavuus ja tarkkuus sekä laskelmilla tavoiteltava varmuustaso. Tässä raportissa 

lähtökohtana on, että suunnittelija valitsee kulloiseenkin suunnittelutehtävään parhaiten soveltuvat 

menetelmät ja työkalut, oli kyse sitten alan yleisiin ohjeisiin ja suunnitteluperiaatteisiin perustuvasta 

suunnittelusta, stationääritilanteen laskelmista tai ajasta riippuvista simuloinneista. 

Tekijöitä, mitkä puoltavat monipuolisempien ajasta riippuvien laskentatarkastelujen toteutusta, ovat 

materiaalien kosteuskapasiteetin ja kapillaarisen kosteudensiirron tärkeä rooli kosteusvirtojen 

käyttäytymisessä, rakenteen ulkopinnan korkea kyky imeä kosteutta itseensä sateesta sekä 

tuuletuksen ja ilmavuotojen tarkastelut. Standardin SFS-EN ISO 13788 mukainen 

stationääritilanteen laskenta ei ota näitä tekijöitä huomioon ja voi antaa tarkasteltavaan tilanteeseen 

nähden epävarmalla puolella olevia tuloksia. Standardi SFS-EN ISO 13788 (luku 1) itsekin ohjeistaa 

standardin sovellusalueeksi ensisijaisesti tilanteet, joissa materiaaliominaisuudet eivät muutu 

rakenteessa kosteuspitoisuuden funktiona, nestemäisen veden kapillaarinen imeytyminen 

materiaaleihin ja siirtyminen materiaaleissa on pientä, rakenteeseen kohdistuvien ilmavirtausten 

määrä ja vaikutukset ovat pieniä ja materiaalien kosteuskapasiteetilla ei ole suurta vaikutusta 

rakenteen olosuhteisiin. 

Yleisperiaatteena laskentamenetelmien keskinäisestä vertailusta voidaan pitää, että jos samaa 

tilannetta on tarkasteltu kahdella eri menetelmällä hyvää huolellisuutta noudattaen, niin tällöin 

tarkemman ja paremmin kohdekohtaiset lähtötiedot huomioon ottavan menetelmän tulokset ovat 

etusijalla yksinkertaisempaan tai kohdekohtaiset lähtötiedot heikommin huomioivaan menetelmään 

nähden. 
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2.1.3 Ilmastollisten olosuhteiden toistuvuus sekä TRY- ja MDY-vuodet 

Meteorologisten suureiden mittausten toteutustapaa ohjaavat maailman ilmatieteen järjestön 

WMO:n ohjeet (WMO, 2018). Suomessa meteorologisten suureiden mittauksia on tehnyt Ilmatieteen 

laitos 1800-luvun puolivälistä alkaen ja tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksen havaintoasemaverkostoon 

kuuluu noin 400 erilaista havaintoasemaa (Ilmatieteen laitos, 2022). Vastaavia mittauksia ovat 

tehneet ja tekevät myös muiden maiden vastaavat meteorologiset organisaatiot. 

Yksi havaintodatojen hyödyntämistapa on ollut niin kutsuttujen testivuosien (Test Reference Year, 

TRY) muodostaminen, jotka pyrkivät kuvaamaan mittauspaikkakunnan pitkän aikavälin 

keskimääräisiä olosuhteita jonkin tietyn tarkoituksen näkökulmasta. Pitkän aikavälin keskimääräisiä 

olosuhteita kuvaavien vuosien valinnassa on käytetty eri menetelmiä. Suomessa testivuodet 

TRY2012 ja TRY2020 kuvaavat olosuhteita rakennusten lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen 

näkökulmasta. (SFS-EN ISO 15927-4, 2005; EUR/9765, 1985; Jylhä ym., 2020; Jylhä ym., 2012) 

Ilmastollisia testivuosia (TRY) on käytetty aiempina vuosikymmeninä myös rakenteiden ja 

rakennusten lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan tarkasteluihin, kun erityisesti tähän tarkoitukseen 

valittuja ulko-olosuhdedatoja ei ole ollut saatavilla (IEA Annex 14, 1991). Joko ilmastollisten 

olosuhteiden keskiarvoja suoraan tai keskimääräisen energiankulutuksen kannalta valittujen 

olosuhteiden käyttö ei kuitenkaan todennäköisesti tuota haluttua varmuustasoa rakenteiden lämpö- 

ja kosteusteknisen toiminnan kannalta, koska vuosien valinta perustuu eri arviointiperusteisiin. Tästä 

syystä johtuen rakennusfysiikan tarpeita varten on valittu myös erillisiä kosteusteknisen suunnittelun 

mitoitusvuosia, jotka ovat rakenteisiin kohdistuvien lämpö- ja kosteusrasitusten kannalta 

vaativampia ilmastollisiin tai energialaskennan testivuosiin verrattuna. 

Kosteusteknisen suunnittelun vuosia kutsutaan englanninkielisessä kirjallisuudessa usein ”Moisture 

Reference Year, MRY” -nimellä, mutta tämä nimitys saattaa synnyttää mielleyhtymän rakenteiden 

kosteusteknisen toiminnan kannalta keskimääräisiin olosuhteisiin, vaikka itse MRY-vuosien valinta 

olisikin tehty tavoitelleen harvinaisempaa mitoituksellista tasoa. Tästä syystä johtuen nyt valittavia 

rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan mitoituksessa käytettäviä olosuhteita kutsutaan 

tässä raportissa (rakennusfysiikan) mitoitusvuosiksi (Moisture Design Year, MDY), erotukseksi 

energialaskennan testivuosista. 

Rakennusfysiikan mitoituskäytäntöjen osalta voidaan nostaa esiin IEA Annex 24 -hanke, jonka 

osana määritettiin käytäntöjä ja testattiin kuukausitason mitoittavien olosuhteiden valintaa 

rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan laskentatarkasteluja varten (Sanders, 1996). 

Kyseisen työosion loppuraportissa on kirjattu auki linjaus tavoitteesta valita rakennusfysikaalisten 

mitoitusvuosien toistuvuusajan tavoitetasoksi kerran kymmenessä vuodessa. Sama toistuvuuden 

tavoitetaso on mainittu ulkoilman olosuhteiden kriittisyystasoksi myös standardeissa SFS-EN ISO 

13788:2012 ja SFS-EN 15026:2007. Jälkimmäisessä standardissa on lisäksi tuotu esille, että 

poikkeuksellisen vaativissa kohteissa voi kuitenkin olla perusteltua tavoitella vielä pidempää 

toistuvuusaikaa. Lisäksi pienen lämpökapasiteetin rakenteille (kuten ikkunoille) SFS-EN ISO 13788 
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ohjeistaa käyttämään ulkoilman mitoituslämpötilana vuorokausikeskiarvon minimilämpötilan 

keskiarvoa usealta vuodelta laskettuna. 

Toistuvuusajalla 𝑁 [vuotta] tarkoitetaan tiettyyn tarkasteltavaan ilmiöön liittyvän raja-arvon ylittymistä 

tilastollisesti keskimäärin kerran 𝑁:ssä vuodessa. Asia voidaan kuvata vastaavasti myös niin, että 

kerran kymmenessä vuodessa esiintyvän ilmiön esiintymistodennäköisyys kunakin yksittäisenä 

vuonna on 10 % (= 1/𝑁 = 1/10 = 0,1 = 10 %). Jos tarkasteluajanjakso on 30 vuotta, niin tällöin kerran 

kymmenessä vuodessa tai sitä rankempia olosuhteita esiintyisi keskimäärin kolme kertaa kyseisen 

ajanjakson aikana (30 / 10 = 3 tai 30 * (1/10) = 30 * 0,1 = 3). Jos vastaavia 30 vuoden ajanjaksoja 

tarkasteltaisiin useita peräkkäin, niin joillakin 30 vuoden jaksoilla rankkojen olosuhteiden 

esiintymiskertoja voi kuitenkin olla vähemmän kuin kolme, joillakin tasan kolme ja joillakin useampia 

kuin kolme, pitkän aikavälin keskiarvon (odotusarvon) ollessa kuitenkin tasan kolme. Käytettävissä 

ei kuitenkaan äärettömän pitkiä aikasarjoja, joista toistuvuusajan keskiarvot voitaisiin yksiselitteisesti 

määrittää, vaan joudutaan käyttämään lyhyempien aikasarjojen mukaisia otoksia. Olettamalla 

vuodet toisistaan riippumattomiksi ja taustalla vaikuttava jakauma stationääriseksi voidaan 

binomijakauman perusteella arvioida, että jos vähintään tietyn rankkuustason ilmiön 

esiintymistodennäköisyys kunakin vuonna on  𝑃 = 10 % ja vuosien lukumäärä tarkastelujaksolla on 

𝑁 = 30, niin tällöin 88 % todennäköisyydellä yksittäiselle 30-vuotisjaksolle osuu 1–5 kpl kyseisiä 

ilmiöitä. Rakennusfysiikan mitoitusvuosien valitsemisen kannalta vuosien otantaluonne tarkoittaa 

sitä, että 30 vuoden aikasarjasta valittu mitoitusvuosi approksimoi tavoiteltua toistuvuustasoa 

(kriittisyystasoa) pitkällä aikavälillä, mutta ei välttämättä täysin vastaa sitä. Ilmastonmuutos vaikuttaa 

tietyn rasitustason toistuvuusaikoihin myös, mutta ilmastonmuutoksen vaikutus on mukana tämän 

raportin arvioissa eri RCP-ilmastonmuutosskenaarioiden hyödyntämisen kautta. 

Rakennusaikaisen kosteuden kuivumisen osalta erillisiä laskentatarkasteluja ei tehty. Oletuksena 

on, että normaalin käyttövaiheen kannalta rakennusfysikaalisesti haastavat olosuhteet ovat 

haastavia myös rakennusaikaisen kosteuden kuivumisen kannalta. Tätä olettamusta ei kuitenkaan 

tarkasteltu nyt toteutetussa hankkeessa, joten rakennusaikaisen kosteuden kuivumisen 

laskentatarkastelujen suhteen rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien toistuvuusaika sisältää 

epävarmuutta. Ellei tarkempia erillisselvityksiä ole käytettävissä, voidaan rakennusfysikaalisia 

mitoitusvuosia kuitenkin käyttää myös rakennusaikaisen kosteuden kuivumistarkasteluissa. 

Suurempi paino tulisi kuitenkin tällöin antaa eri toimenpidevaihtoehtojen vertailulle, verrattuna 

vaikkapa kuivumisaika-arvioiden absoluuttiseen kestoon. 

2.1.4 Aiempia tutkimuksia rakennusfysiikan mitoitusolosuhteiden valinnasta 

Seuraavassa käydään lyhyesti läpi aiempia tutkimuksia rakennusfysiikan mitoitusvuosien valinnasta. 

Tutkimuksia on jaettu neljään ryhmään, eli rakenteista riippumattomiin menetelmiin, 

stationääritilanteen laskelmia hyödyntäviin menetelmiin, ajasta riippuvia simulointeja hyödyntäviin 

menetelmiin sekä Monte Carlo -menetelmiin. 

Mitoitusvuosien valintamenettelyt jaetaan rakenteista riippumattomiin ja rakenteista riippuviin 

menetelmiin. Rakenteista riippumattomat rakennusfysikaalisten mitoitusolosuhteiden menetelmät 
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käyttävät lähtötietoina ainoastaan ulko-olosuhteiden meteorologista dataa. Tässä 

lähestymistavassa ulkoilman lämpötila- ja kosteusolosuhteista, tuulen suunnasta ja nopeudesta 

sekä mahdollisesti myös säteilysuureista lasketaan indeksejä, joiden mukaan eri ajanjaksot voidaan 

laittaa kriittisyysjärjestykseen. Yleisimmin rakennusfysiikan mitoitusvuosien valinnassa käytettyjä 

indeksejä ovat ulkoilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta laskettava RHT-indeksi, DI- ja 

WI-indeksit sekä näiden yhdistelmät (Beaulieu ym., 2002; Cornick ym., 2003). Joillekin 

rakenneratkaisuille ulkoilman olosuhteista laskettavat indeksit saattavat antaa kohtuullisen arvion 

vuosien kriittisyysjärjestyksestä, mutta lähestymistapa ei ole tarkka kaikkien rakenteiden kannalta 

(Geving, 1997). 

Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan huomioon ottaminen mitoitusvuosien valinnassa 

voidaan tehdä käyttäen rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan laskennallisia tarkasteluja. 

Ideana tällöin on tarkastella yhden tai useamman rakenteen lämpö- ja kosteusolosuhteita kaikissa 

saatavilla olevien vuosien olosuhteissa ja valita tämän jälkeen se vuosi, jossa rakenteiden lämpö- ja 

kosteustekninen toiminta oli haastavaa valitulla mitoituksellisella tasolla arvioituna. Eroja eri 

tutkimusten välillä tulee esimerkiksi siitä, että mitä laskentamenetelmää on käytetty, mitä ilmastollisia 

suureita tarkasteluissa on ollut mukana ja millä arviointisuureilla rakenteiden toimintaa on arvioitu. 

Rode (1994) vertaili rakenneratkaisujen kosteusolosuhteita tuntitason laskelmien avulla ja käytti 

vuosien kriittisyysjärjestyksen määrittämiseen vuotuista rakenteen sisään kumuloituvan kosteuden 

määrää vuoden mittaisen arviointijakson loppu- ja alkuhetken välillä. Mitoitusvuoden valintaa varten 

vuositulosten keskiarvosta ja keskihajonnasta laskettiin normaalijakauman mukainen 90 % 

kertymäfunktion arvo ja mitoitusvuodeksi valittiin se vuosi, jonka tulos oli lähimpänä tätä arvoa. 

IEA Annex 24 -hanke oli laaja kokonaisuus, jonka yhteydessä kehitettiin, testattiin ja määriteltiin 

useita rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valintaan liittyviä asioita. Mitoitusvuosien valintaa 

käsittelevän osion loppuraportissa (Sanders, 1996) esitetyssä menetelmässä tarkastellaan viiden 

rakenteen joukkoa. Kullekin rakenteelle lasketaan vuotuinen kosteuden määrän kertymä kuten 

edellä ja jos tietty yksittäinen vuosi on lähellä normaalijakaumasta laskettua 10 % kriittisyystasoa, 

valitaan kyseinen vuosi mitoitusvuodeksi. Jos mikään yksittäinen vuosi ei kata kaikkia 

tarkastelutilanteita, valitaan tarvittavassa laajuudessa useita vuosia jatkotarkasteluihin, joista 

lopullinen yksittäinen mitoitusvuosi kootaan. 

Geving (1997) tutki ajasta riippuvien simulointien käytön systematisointia vaipparakenteiden 

kosteusteknisen toiminnan arvioinnissa ja esitti tässä yhteydessä menettelyn mitoitusvuosien 

valitsemiseksi. Menettelyssä käytettiin kahta rakenteiden arviointisuuretta, jotka olivat rakenteen 

ulko-osasta lasketun kosteuspitoisuuden kuukausikeskiarvojen maksimi viimeiseltä 

laskentavuodelta sekä koko rakenteen kosteuspitoisuuden vuosikeskiarvo viimeiseltä 

laskentavuodelta määritettynä. Lopullinen mitoitusvuosi valittiin määrittämällä ensin 

rakennetyyppikohtaisia mitoitusvuosia, tämän jälkeen laskemalla näille esiintymistodennäköisyydet 

koko tulosaineiston perusteella ja lopuksi valitsemalla mitoitusvuosia siinä laajuudessa, että vuodet 

yhdessä kattavat kriittiset olosuhteet kaikille rakenteille. 
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Harderup (1998) tarkasteli rakennusfysikaalisten laskelmien käyttöä vaipparakenteiden mitoituksen 

osana ja käytti tässä yhteydessä niin kutsuttua Π-kerroinmenetelmää mitoitusvuosien valintaan. 

Kyseisessä mitoitusvuosien valintamenettelyssä käytetään rakenteen ulkopinnan 

kuivumispotentiaalia kuvaavaa vesihöyrypitoisuuseroa, joka määräytyy rakenteen ulkopinnan 

lämpötilasta riippuvan kyllästysvesihöyrypitoisuuden ja ulkoilman vallitsevan vesihöyrypitoisuuden 

erotuksen keskiarvona. 

Rakenteiden sisältämän kosteuden määrän lisäksi mitoitusvuosien valinnassa on käytetty myös 

muita rakenteiden toimivuutta kuvaavia arviointisuureita, kuten homeindeksin vuotuinen keskiarvo, 

homeindeksin vuotuinen maksimiarvo, märkäaika ja huokosverkoston vedellätäyttymisasteen 

huomioon ottava jäätymis-sulamis-syklien lukumäärä (Salonvaara ym., 2010; Koci ym., 2014; 

Vandemeulebroucke ym., 2022; Marincioni & Altamirano-Medina, 2017). Joissakin mitoitusvuosien 

valintamenettelyissä on myös pyritty yhdistämään ulkoilman olosuhteita kuvaavia indeksejä tai tietyn 

osajoukon tapauksista lasketun regressiomallin tuloksia ajasta riippuviin simulointeihin liittyvän 

laskentatyön pienentämiseksi (Salonvaara ym., 2010; Koci ym., 2014; Zhou ym., 2016). 

Laskentatarkasteluissa käytettävät ulkoseinien ilmansuunnat voidaan valita tavanomaisen etelän ja 

pohjoisen ilmansuuntien lisäksi myös vastaamaan viistosateen eniten ja vähiten rasittamia 

ilmansuuntia (Zhou ym., 2016). Rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valintaa on tutkittu myös 

saatavilla olevan säädatan määrän osalta (Libralato ym., 2020). 

Viime aikoina saataville on tullut aikaisempaa yksityiskohtaisempia ilmastonmuutosennusteita, joita 

on käytetty myös rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien määrittämiseen rakenteiden 

rakennusfysikaalisen toiminnan muutosten arviointiin (Nik, 2017; Aggarwal ym., 2022). 

Suomessa ja virossa käytettävien rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valintaa on tutkittu 

ulkoilman kosteusvajeen, ulkoilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta lasketun 

homeindeksin, ulkoilman kesäaikaisen vesihöyrypitoisuuden sekä ulkoilman talviajan lämpötilan 

avulla (Kalamees & Vinha, 2004; Vinha, 2007). Sittemmin toteutetussa FRAME-hankkeessa 

päädyttiin kuitenkin valitsemaan rakennusfysikaaliset testivuodet ajasta riippuvien simulointien 

tulosten perusteella, koska vuosien kriittisyysjärjestys rakenteiden kannalta tarkasteltuna saattoi 

poiketa suoraan ulkoilman olosuhteista määritetystä kriittisyysjärjestyksestä. FRAME-hankkeessa 

otettiin huomioon myös ennakoitu ilmastonmuutos hyödyntämällä Ilmatieteen laitoksen REFI-B-

hankkeessa laadittuja ilmastonmuutosennusteita (Vinha ym., 2013; Ruosteenoja ym., 2013). 

Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan laskennallista arviointia on mahdollista tehdä 

myös ilman etukäteen valittuja mitoitusolosuhteita. Esimerkiksi Ruotsissa on tällä hetkellä saatavilla 

yhdeksän vuoden mittaiset tunnittaiset säädatatiedostot rakenteiden rakennusfysikaalisia 

simulointeja varten (Wallentén, 2018). Tällaisten pitkien aineistojen käytön etuna on mahdollisuus 

tarkastella rakenteiden toimintaa useiden vuosien kuluessa, kun eri vuosien olosuhteet vaihtelevat 

toteutuneiden olosuhteiden mukaan. Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan arviointiin 

on määritetty myös keskimääräisiä rakennusfysikaalisia olosuhteita kuvaavia vertailuvuosia 

(Schöner & Zirkelbach, 2016), jotka voivat olla käyttökelpoisia esimerkiksi toteutuneiden 
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kosteusvaurioiden syiden selvittämiseen. Rakennusfysikaalisia laskelmia voidaan ajaa myös Monte 

Carlo -tyyppisesti, jolloin samaa laskentamallia ajetaan läpi useita kertoja vaihtuvilla lähtötiedoilla, 

kunnes tulossuureiden jakauma saadaan selvitettyä (Janssen ym., 2015). Tällöin laskentamallin 

lähtötietoaineistona käytetään esimerkiksi tietyn paikkakunnan koko 30-vuotisdataa ja kullekin 

laskentakierrokselle valitaan yksi vuosi satunnaisesti tästä joukosta. Kyseinen menettely edellyttää 

vielä hyvin kevyiden laskentamallien käyttöä, mutta oikein käytettynä tarjoaa runsaasti tietoa 

rakenneratkaisun lämpö- ja kosteusteknisestä käyttäytymisestä eri tilanteissa. 

2.2 Menetelmät 

2.2.1 Mitoitusvuosien valintaprosessi ja yksittäisten laskentatapausten käsittely 

Ajasta riippuviin simulointeihin tarkoitettujen rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valintaprosessia 

on havainnollistettu seuraavassa kuvassa. Prosessi käynnistyy lähtötietojen keräämisellä ja 

tarkastelutapausten määrittelyllä ja jatkuu tämän jälkeen laskentatarkastelujen tekemiseen ja 

tulosten analysointiin. 

 

Kuva 2.1 Ajasta riippuviin simulointeihin tarkoitettujen rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valintaprosessi. 
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Mitoitusvuosien valinta tehtiin simuloimalla eri rakennetyyppejä rakennusfysikaalisella 

laskentaohjelmalla ja tämän jälkeen valitsemalla lähtötietoina toimineista kalenterivuosista se, joka 

tuotti laajasti eri tilanteissa rakenteeseen rakennusfysikaalisesti haastavat olosuhteet. Erilaisia 

tarkastelutapauksia laskettiin läpi useita erilaisia, koska valittavia testivuosia tullaan joka 

tapauksessa käyttämään uusissa tarkastelutilanteissa RAMI-hankkeessa laskettuihin tapauksiin 

nähden ja tällöin on tärkeää, että mitoitusvuodet säilyttävät tavoitellun kriittisyystasonsa myös 

alkuperäisen valintajoukon ulkopuolelle siirryttäessä. Tulosten ryhmittelyä ja mitoitusvuosien 

valintaa käydään läpi tarkemmin luvussa 2.2.2. Seuraavassa käydään läpi yksittäisten 

simulointimallien muodostamisen yksityiskohtia. 

Simuloinneissa käytettiin Delphin 6.1-simulointiohjelmaa, jolla voidaan laskea numeerisesti lämmön, 

kosteuden ja ilman siirtymistä muuttuvissa olosuhteissa. Kyseinen ohjelma valittiin, koska ohjelmalla 

voidaan tarkastella kaikkia SFS-EN 15026 -standardin mukaisia ilmiöitä, kostean ilman 

ominaisuuksien käsittely on toteutettu ohjelmassa realistisemmin WUFI-ohjelmiin verrattuna 

(lämpötilasta riippuva kyllästysvesihöyrypitoisuus vs isotermisen tasapainokosteuskäyrän käyttö) ja 

ohjelman käytöstä oli runsaasti kokemuksia kuluneen noin 10 vuoden ajalta. Suomessa yleisimmin 

käytetyt rakennusfysikaaliset simulointiohjelmat lienevät tällä hetkellä WUFI Pro ja WUFI 2D, mutta 

tutkimusryhmässä aiemmin tehtyjen vertailujen ja muun tiedon (Defo ym., 2022) perusteella 

isoimmat kaupalliset rakennusfysiikan simulointiohjelmat tuottavat SFS-EN 15026 -standardin 

kaltaisissa 1- ja 2-ulotteisissa laskentatapauksissa hyvin samankaltaisia tuloksia, kun laskennan 

lähtötiedot eri ohjelmissa on määritetty keskenään mahdollisimman samoiksi. Näin ollen vaikka 

rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valinta on tehty tässä hankkeessa käyttäen Delphin-

laskentaohjelmaa, voidaan mitoitusvuosia käyttää myös muilla laskentaohjelmilla tehtävissä 

tarkasteluissa (WUFI, COMSOL Multiphysics, jne.). 

Laskennan apuna käytettiin TCSC:n (Tampereen yliopiston tieteellisen laskennan keskus) Narvi-

laskentaklusteria, jossa laskenta suoritettiin. Narvi-laskentaklusterilla on resursseja suorittaa paljon 

laskentatapauksia rinnakkain, joka mahdollisti ottaa mukaan tähän tutkimukseen suhteellisen paljon 

erilaisia laskentatapauksia. Kaikki datan käsittely ja suuri osa laskentamallien muodostamistyöstä 

tehtiin käyttäen Python-ohjelmointikielisiä skriptejä sekä bash-skriptejä. 

Ilman suhteellinen kosteus voidaan ilmoittaa pakkasen puolella olevissa lämpötiloissa joko jään tai 

(alijäähtyneen) nestemäisen veden suhteen. Meteorologisissa mittauksissa suhteellinen kosteus 

suositellaan ilmoittamaan nestemäisen veden suhteen myös pakkasen puolella olevissa 

lämpötiloissa, koska a) useimmat suhteellisen kosteuden mittalaitteet reagoivat ympäröivän ilman 

suhteelliseen kosteuden nestemäisen veden suhteen kaikissa lämpötiloissa, b) suurin osa pilvissä 

olevasta kosteudesta on nestemäisessä muodossa myös pakkasen puolella olevissa lämpötiloissa, 

c) yli 100 % RH suhteellisen kosteuden arvoja ei pääosin esiinny tulosaineistoissa ja d) suurin osa 

nykyisin olemassa olevista suhteellisen kosteuden mittausaineistoista on ilmoitettu nestemäisen 

veden suhteen myös pakkasen puolella olevissa lämpötiloissa. (WMO 2018, liite 4.A) Siinä missä 

kaukana kiinteistä materiaalipinnoista olevan ilman kyllästysvesihöyrypitoisuus noudattaa 



16 
 
 

 
 

kyllästysvesihöyrypitoisuutta nestemäisen veden suhteen myös pakkasen puolella, asettuu ilman 

kyllästysvesihöyrypitoisuus jääpinnan välittömässä läheisyydessä jään suhteen olevaan arvoon. 

Pakkasen puolella olevat kyllästysvesihöyrypitoisuus jään suhteen tietyssä lämpötilassa on hieman 

pienempi kyllästysvesihöyrypitoisuuteen nestemäisen veden suhteen samassa lämpötilassa. Tästä 

seuraa, että suhteellinen kosteus nestemäisen veden suhteen ei pakkasen puolella kiinteiden 

pintojen vieressä nouse 100 % RH -arvoon asti. Mitä enemmän on pakkasta, sitä suurempi ero 

muodostuu jään ja veden mukaisten suhteellisen kosteuden arvojen välille, vaikka vallitseva 

vesihöyrypitoisuus ja lämpötila ovat kummassakin ilmoitustavassa samat. Vesihöyrypitoisuuden 

absoluuttiarvoihin tällä ei ole käytännössä merkitystä, koska vesihöyrypitoisuus ilmassa on 

pakkasella joka tapauksessa pieni. Rakennusfysiikan laskentaohjelmat (WUFI, Delphin) olettavat 

kuitenkin kyllästysvesihöyrypitoisuuden asettuvan pakkasen puolella jään suhteen olevaan arvoon, 

millä voi olla jokin vaikutus esimerkiksi rakenteiden kuivumiseen pakkasolosuhteissa. Jotta 

laskentaohjelmaan syötetyt lähtötiedot vastaisivat ohjelman sisään rakennettuja oletuksia, muutettiin 

RASMI-aineistossa olevat pakkasen puolella nestemäisen veden suhteen ilmoitetut suhteellisen 

kosteuden arvot ensin jään suhteen oleviksi arvoiksi. Muunnos tehtiin CIMO-oppaan liitteen 4.A 

kaavoilla (WMO, 2018). Standardin SFS-EN ISO 13788 (2013) liitteen E.1 kaava antaa vesihöyryn 

kyllästysosapaineen nestemäisen veden suhteen myös pakkasen puolella olevissa olosuhteissa. 

Kaava E.2 soveltuu pakkasen puolella oleviin olosuhteisiin vesihöyryn kyllästysosapaineen 

laskemiseksi jään suhteen. 

Laskentaohjelmaa varten RASMI-hankkeen aineistoista tehtiin kultakin kalenterivuodelta wac-

tiedostoja (1200 kpl), joka on alun perin WUFI-simulointiohjelman säädatatiedostojen tiedostomuoto, 

mutta joita myös Delphin 6 -ohjelma osaa lukea. Hankkeen aikaisiin säädatatiedostoihin ilmakehästä 

alaspäin suuntautuvan pitkäaaltoisen säteilyn tuntiarvot määritettiin käyttäen Wallenténin (2010) 

esittämää mallia. Pitkäaaltosäteilyn aiempia vertailuja ikkunoiden ulkopinnan kondenssiriskin sekä 

rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan kannalta on esitetty julkaisuissa Laukkarinen ym. 

(2018), Jokela (2018) ja Jokela ym. (2019). Pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen määrittäminen lopullisia 

testivuosia varten on kuvattu luvussa 3. 

Säädatatiedostojen valmistelun lisäksi laadittiin rakennusten sisäolosuhteita kuvaavia tunnittaisia 

aikasarjoja. Näitä olivat: 

• Sisälämpötila, joka toimii reunaehtona sekä konvektiiviselle että säteilylämmönsiirrolle 

o Vakiolämpötila 21 °C 

o SFS-EN 15026 ja SFS-EN ISO 13788 -standardeja mukaileva paloittain määritelty 

lämpötila, jossa sisälämpötila nousee arvosta 21 °C, arvoon 25 °C, kun ulkoilman 

lämpötilan liukuva edeltävän vuorokauden vuorokausikeskiarvo nousee arvosta 10 

°C, arvoon 20 °C. 

o Edellistä vastaava puolilämmintä tilaa kuvaava malli, jossa sisälämpötila nousee 

arvosta 10 °C, arvoon 20 °C, kun ulkoilman lämpötilan liukuva vuorokausikeskiarvo 

nousee lämpötilasta 10 °C, arvoon 30 °C. 
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• Sisäilman kosteuslisä ulkoilmaan nähden 

o RIL 107-2012 mukaiset kosteusluokat 1 ja 2, jossa ulkoilman lämpötilana on käytetty 

vuorokauden liukuvaa keskiarvoa 

o RIL 107-2012 kosteusluokan 2 mukainen tapaus, mutta kosteuslisä kesällä on 1 g/m3 

o SFS-EN ISO 13788 kosteusluokat 1–5. 

Valtaosassa laskentatapauksia käytettiin sisälämpötilana vakioarvoa 21 °C ja kosteuslisänä RIL 

107-2012 kosteusluokan 2 mukaisia arvoja. Muita sisäolosuhteita käytettiin yksittäisissä tapauksissa 

antamaan lisätietoa sisäolosuhteiden muuttumisen vaikutuksista vuosien kriittisyysjärjestykseen. 

RASMI-hankkeen aineistot kuvaavat avoimella paikalla sijaitsevan sääaseman olosuhteita. Näiden 

lisäksi tarvitaan paikallista ilmastoa kuvaavia malleja sekä reunaehtoja, joiden avulla kyseiset 

olosuhteet lopulta kytketään vaikuttamaan rakenteiden pintoihin. Laskentamenettelyjen 

toistettavuuden parantamiseksi reunaehdot pyrittiin asettamaan mahdollisimman pitkälle standardin 

SFS-EN 15026 mukaisesti. Reunaehdot on kuvattu lyhyesti seuraavassa: 

• Rakenteen sisäpinta huonetiloja vasten 

o Konvektiivisen lämmön siirtymisen ja säteilylämmönsiirron yhdistetty reunaehto, 

jossa ekvivalentti huonelämpötila asetettiin edellä kuvattujen lämpötilojen mukaisesti 

ja pinnan kokonaislämmönsiirtokerroin SFS-EN 15026 taulukkoarvojen mukaan 

o Vesihöyryn diffuusion reunaehto, jossa sisäilman vesihöyrypitoisuus määritettiin 

edellä kuvattujen kosteuslisän arvojen mukaisesti ja pinnan kosteudensiirtokerroin 

laskettiin SFS-EN 15026 taulukoiduista pintavastuksista 

• Rakenteen ulkopinta ulko-olosuhteita vasten 

o Konvektiivisen lämmönsiirron reunaehto, jossa pinnan konvektiivinen 

lämmönsiirtokerroin riippui SFS-EN 15026 mukaisesti paikallisesta tuulen 

nopeudesta ja ulkoilman lämpötilana käytettiin RASMI-aineistojen tuntiarvoja 

o Rakenteeseen absorboituvan auringonsäteilyn osalta ulkopinnan 

absorptiokertoimena käytettiin arvoja 0,25 ja 0,90 niissä tapauksissa, joissa laskelmia 

tehtiin auringonsäteilyä heikommin ja paremmin absorboiville julkisivupinnoille. Mikäli 

otos laskettiin vain yhdellä absorptiokertoimen arvolla, arvo oli 0,60. Rakennusten 

ympäristö oletettiin tasaiseksi ja esteettömäksi. Maanpinnasta heijastunut 

auringonsäteily oli mukana laskelmissa albedon ollessa vakio 0,2. 

o Pinnan pitkäaaltoisen säteilytaseen osalta rakenteen ulkopinnan emissiviteetiksi 

asetettiin 0,9. Rakennuksen ympäristö oletettiin tasaiseksi ja esteettömäksi. 

Laskelmissa oli mukana pitkäaaltoisen säteilyn nettotase ilmakehän kanssa, mutta 

pitkäaaltoisen säteilyn tase maahan oletettiin nollaksi. 

o Vesihöyryn diffuusion reunaehto, jossa vesihöyryn pintavastus riippui SFS-EN 15026 

mukaisesti paikallisesta tuulen nopeudesta. Ulkoilman vesihöyrypitoisuus vastasi 

RASMI-aineiston arvoja. 

o Pinnalle saapuva viistosade laskettiin standardin SFS-EN ISO 15927-3 mukaisesti. 
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Standardin SFS-EN 15026 mukaisesti pintoja ympäröivinä olosuhteina käytetään paikallista tuulen 

nopeutta. Paikallinen tuulen nopeus laskettiin kertomalla RASMI-aineistossa oleva tuulen nopeus 

standardin SFS-EN ISO 15927-3 mukaisella rosoisuuskertoimella 𝐶𝑅. 

Laskentaohjelma laski pystypinnoille kohdistuvan viistosateen määrän standardin SFS-EN ISO 

15927-3 mukaisesti, käyttäen käyttäjän syöttämää altistuskerrointa 𝐶𝑒𝑥𝑝. Ohjelmaan syötettävä 

kerroin on muotoa: 𝐶𝑒𝑥𝑝 = (𝐶𝑅,𝑢𝐶𝑇,𝑢𝑂𝑢𝑊𝑢) (𝐶𝑅,𝐷𝐶𝑇,𝐷𝑂𝐷𝑊𝐷)⁄ , jossa termit ovat rosoisuuskerroin 𝐶𝑅, 

maan pinnanmuotokerroin 𝐶𝑇, ympäristöstä aiheutuva estekerroin 𝑂 ja viistosateen käyttäytymistä 

seinällä kuvaava seinäkerroin 𝑊. Alaindeksi 𝑢 viittaa käyttäjän omaan tapaukseen ja 𝐷 ohjelmassa 

oletuksena olevaan arvoon. Ohjelman oletuksina ovat 10 m korkea rakennus maastoluokassa 2 (𝐶𝑅,𝐷 

= 1,007), tasainen maasto (𝐶𝑇,𝐷 = 1,0), ympäristön esteet ovat noin 80–100 m päässä (𝑂 = 0,8) ja 

seinäkerroin on 𝑊𝐷 = 0,4. Näillä lukuarvoilla saadaan: 𝐶𝑅,𝐷𝐶𝑇,𝐷𝑂𝐷𝑊𝐷 = 1,007 * 1,0 * 0,8 * 0,4 = 0,322, 

jota käyttäjän syöttämä kerroin 𝐶𝑒𝑥𝑝 siis skaalaa. 

Paikallisia olosuhteita varten muodostettiin pientalon ja kerrostalon tarkastelutilanteita, jotka pyrkivät 

kuvaamaan matalaa rakennusta suojaisalla paikalla ja toisaalta korkeaa rakennusta avoimella 

paikalla. Nämä neljä eri tilannetta on esitetty taulukossa 2.1. 

Taulukko 2.1. Otosten muodostamissa käytetyt rakennustyypin, korkeuden ja ympäröivän maaston suojaisuuden 
yhdistelmät. 

Rakennus Korkeus z 
[m] 

Ympäröivä 
maasto 

Maasto- 
luokka 

𝑪𝑹, 
- 

𝑪𝑻, 
- 

𝑶, 
- 

𝑾, 
- 

𝑪𝑹𝑪𝑻𝑶𝑾, 
- 

𝑪𝒆𝒙𝒑, 

- 

Pientalo Matala (1 krs.) 3 Suojaisa 3 0,72 1,0 0,5 0,3 0,11 0,336 

Pientalo Korkea (2 krs.) 6 Avoin 1 1,09 1,0 1,0 0,5 0,55 1,69 

Kerrostalo Matala (3 krs.) 9 Suojaisa 3 0,75 1,0 0,5 0,3 0,11 0,348 

Kerrostalo Korkea (16 krs.) 48 Avoin 1 1,44 1,0 1,0 0,5 0,72 2,24 

 

Eri ulkoseinärakenteita tarkasteltiin pohjoisen ja etelän suuntaisina. 

Ulko- ja sisäolosuhteiden määrittämisen jälkeen harkittiin eri rakennevaihtoehtoja, jotka voisivat olla 

soveltuvia eri vuosien kriittisyysjärjestyksen arvioimiseen. Tärkeimmiksi kriteereiksi tietyn 

rakenneratkaisun valinnalle valittiin seuraavat: 

• Rakenne on ollut ollut aiemmin tai on tällä hetkellä laajasti käytössä 

• Rakenteen lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan liittyy haasteita aiempien tutkimuksien 

perusteella joko jo nykyisen ilmaston tai ennakoidun ilmastonmuutoksen kannalta 

• Rakenneratkaisun lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa voidaan tarkastella laskennallisesti 

kohtuullisella laskenta-ajalla. 

Laskentatarkasteluihin lopulta päätyneet rakenteet on esitetty liitteessä B.2. Päärakennetyypeillä 

tarkoitetaan tässä raportissa kyseisessä liitteessä olevien kolmikirjaimisten lyhenteiden mukaisia 

rakenteita. Kustakin päärakennetyypistä laskennassa oli mukana yksi tai useampi muunnos. 
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Koska rakenneratkaisun viistosadealttiuden määrittämiseen ei tällä hetkellä ole yksiselitteistä 

kriteeristöä, tässä raportissa ei puhuta erikseen viistosateen rasittamista rakenteista, vaan tuloksia 

käsitellään ensisijaisesti kunkin päärakennetyypin ja ilmansuunnan (etelä/pohjoinen) kannalta omina 

ryhminään. 

Maata vasten olevat rakenteiden ulkopintojen olosuhteet eivät ole samalla tavoin herkkiä ulko-

olosuhteiden muutoksille, koska maanvastaisten rakenteiden lämpötilakenttä on tasaisempi 

ulkoilmaa vasten oleviin pintoihin nähden, maan lämmönvastuksen vuoksi maanvastaisten 

rakenteiden ulkopintojen keskilämpötila on ulkoilman keskilämpötilaa korkeampi ja suhteellinen 

kosteus maassa on joka tapauksessa lähellä arvoa 100 % RH. Rakennusten routasuojausta 

laskelmissa ei tarkasteltu. Tarkempien tietojen puuttuessa nyt valittavia mitoitusvuosia voidaan 

kuitenkin käyttää myös maanvastaisten rakenteiden lämpö- ja kosteusolosuhteiden tarkasteluun, 

kun myös maan vaikutus otetaan huomioon rakennetta ympäröivissä olosuhteissa. 

Rakenneratkaisujen geometria pyrittiin mallintamaan laskentaohjelmaan mahdollisimman 

todenmukaisena paksuuksien ja etäisyyksien nimellismittoja käyttäen. Tällöin siis esimerkiksi 

tuulettuvissa rakenteissa laskentamalliin otettiin mukaan tuuletusväli ja julkisivuverhous, 

tuuletusuritetuissa betonisandwich-rakenteissa mallinnettiin mukaan tuuletusurat ja 

tolpparunkoisissa ulkoseinärakenteissa mallissa oli mukana kantavat pystytolpat. Kolmiulotteisen 

geometrian tapaukset yksinkertaistettiin kaksiulotteisen geometrian tapaukseksi, mutta 

kaksiulotteisen geometrian tapauksia ei enää yksinkertaistettu yksiulotteisen geometrian 

tapauksiksi. Tuulettuvan kattoristikkoyläpohjan tapauksessa jouduttiin kuitenkin käyttämään 

yksiulotteista laskentamallia kaksiulotteisen sijaan, sillä laskentaohjelma ei saanut laskettua 

kaksiulotteisia tapauksia ilman laskentaohjelman merkittäviä kaatumisia. 

Rakenteissa oleville tuuletusväleille, joissa ulkoilman on mahdollista virrata tuuletusväliin ja sieltä 

pois, käytettiin vakiosuuruisia ilmanvaihtokertoimia (1/h). Puuverhottujen rakenteiden tuuletusvälin 

ilmanvaihtuvuutena käytettiin vakioarvoa 100 1/h ja tiiliverhottujen rakenteiden 10 1/h (Jokela, 2018; 

Mäkitalo, 2012). Betonisandwich-elementtien mineraalivillan tuuletusuran ilmanvaihtuvuutena 

käytettiin vakioarvoa 12 1/h (Ormiskangas, 2009; Salonvaara & Nieminen, 2003). Tuulettuvan 

kattoristikkoyläpohjan ilmatilan ilmanvaihtuvuuden suuruuteen liittyy monia epävarmuuksia, joten 

ilmavaihtokertoimen arvoina käytettiin useampaa eri vakioarvoa (0,5 1/h, 1 1/h, 2 1/h ja 10 1/h). 

Nämä ilmanvaihtokertoimet valittiin lähteen Laukkarinen (2015) perusteella. Myös heikosti 

tuulettuvan kevytsorayläpohjan tapauksessa ilmanvaihtuvuuden suuruuteen liittyy epävarmuuksia, 

mutta ilmanvaihtokertoimen vakioarvoiksi valittiin   0 1/h ja 0,1 1/h (Saint-Gobain Rakennustuotteet 

Oy, 2016). 

Ilma- ja sadevuodot rajattiin pois laskentatarkasteluista. Molemmilla vuototyypeillä tiedetään olevan 

potentiaalisesti huomattava vaikutus rakenneratkaisun lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan, joten 

käytännön rakenneratkaisuissa ilma- ja sadevuodot tulee pyrkiä minimoimaan rakenneratkaisujen 

lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan parantamiseksi. Ilma- ja sadevuotojen mukaan ottamiseksi 

simulointitarkasteluissa on annettu ohjeita esimerkiksi ASHRAE 160 P -standardissa (2016), WTA-
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dokumentissa Merkblatt 6-2 (2014) ja Lars Olssonin (2018) väitöskirjassa. Kaksiulotteisiin tapauksiin 

sovellettuna standardin SFS-EN 15026 sisältämien ilmiöiden katsottiin kuitenkin olevan sopiva taso 

rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valitsemista varten, joten ilma- ja sadevuotojen vaikutuksia 

rakennusfysikaalisten mitoitusvuosien valintaan ei tarkasteltu. Jos rakenteen alttiutta sade- tai 

ilmavuotojen vaikutuksille halutaan tutkia laskennallisesti, voidaan tämä tehdä käyttäen nyt valittavia 

rakennusfysiikan mitoitusvuosia. 

Materiaaliominaisuuksien osalta pyrittiin käyttämään ensisijaisesti laskentaohjelman 

materiaalikirjastossa olevia materiaaleja. Laskelmissa käytettävät rakennusmateriaalien 

rakennusfysikaaliset materiaaliominaisuudet ovat määritelmällisesti tehollisia arvoja, jotka 

muodostuvat materiaalien yksityiskohtaisempien ominaisuuksien tuloksena. Esimerkiksi materiaalin 

kuivatiheys pitää sisällään mahdollisesti eri runkoaineista tai solurakenteesta muodostuvan 

runkoaineen tiheyden sekä huokostilavuuden mukaisen ilman osuuden. Jos laskentaohjelmassa 

muutetaan materiaalin kuivatiheyttä, tarkoittaa tämä muutosta joko runkoaineen tiheyteen tai 

materiaalin huokoisuuteen. Avoimen huokoisuuden ja huokoskokojakauman muuttaminen taas 

vaikuttaa useisiin muihin materiaaliominaisuuksiin. Lähtökohtaisesti laskentaohjelmien 

kirjastomateriaalit muodostavat kokonaisuuksia, jossa eri materiaaliominaisuudet kuvaavat kaikki 

samaa taustalla vaikuttaa huokosrakennetta ja muita materiaalin ominaisuuksia. Tällöin 

lähestymistapana oli valita materiaalikirjaston materiaaleista se, jonka katsottiin parhaiten vastaavan 

suomalaisista rakennusmateriaaleista määritettyjä materiaaliominaisuuksia. Muutamissa 

tapauksissa materiaalin lämmönjohtavuuden ja diffuusiovastuksen arvoihin tehtiin muutoksia, jotta 

ne vastaisivat paremmin Suomessa käytössä olevia materiaaleja. Kevytsoran 

materiaaliominaisuuksien valitsemisessa oli suurta epävarmuutta, eikä sille ollut saatavissa suoraan 

sopivaa kirjastomateriaalia, joten sen ominaisuuksia on arvioitu rakennusfysiikan käsikirjan RIL 255-

1 (2014) perusteella. Laskelmissa käytetyt materiaalitiedostot ja niihin tehdyt muutokset on esitetty 

liitteessä B.3. 

Rakenteen ulkopintaa viistosateelta suojaavien pinnoitteiden tapauksessa pinnoitteen läpi oletettiin 

pääsevän 1 % pintaan kohdistuvasta viistosademäärästä. Tämä määrä kohdistui heti 

julkisivupinnoitteen taakse, ei rakenteen sisäosiin, eikä sateelta suojaavan pinnoitteen läpi pääsevän 

viistosateen katsottu tässä kohtaa muodostavan varsinaista sadevuotojen tarkastelutapausta. 

Laskentamallien alkuolosuhteet lämpötilan ja suhteellisen kosteuden osalta määritettiin koko 

rakenteelle vakiosuuruisiksi (pois lukien tiiliverhous). Pääsääntöisesti rakenteen alkuhetken 

lämpötilaksi asetettiin 10 °C ja suhteelliseksi kosteudeksi 70 %. Betonirakenteita sisältäviin 

laskentamalleihin suhteellisen kosteuden alkuarvoksi valittiin 95 %, joka tarkoittaa rakentamisajan 

jäljiltä kosteaa betonia. Myös tiiliverhousta sisältävissä rakenteissa tiiliverhouksen suhteellisen 

kosteuden alkuarvoksi asetettiin 95 %, mutta muut rakennusmateriaalit olivat 70 % suhteellisessa 

kosteudessa. 

Simulointi suoritettiin suurimmassa osassa tapauksia viidelle peräkkäiselle vuodelle, jolloin samat 

olosuhteet toistuivat vuoden kierrolla. Hitaan tasaantumisajan vuoksi betonirakenteita sisältäville 
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laskentamalleille simulointi tehtiin 15 vuodelle, jolloin rakenteissa olosuhteiden vuosittaisen vaihtelun 

arvioitiin pääosin tasoittuneen. Tämän menettelyn tarkoituksena oli määrittää samanlaisina vuodesta 

toiseen toistuvat olosuhteet, jolloin alkuolosuhteiden valinnan vaikutukset ovat poistuneet. Näin 

määritetyt tulokset kuvaavat siis kunkin kalenterivuoden mukaisia samaan jaksolliseen 

käyttäytymiseen tasaantuneita olosuhteita. 

Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan arvioinnissa käytettiin seuraavia kahta 

arviointisuuretta. Arviointisuureet laskettiin simulointijakson viimeiseltä kalenterivuodelta 

automaattisesti kaikille 1200 vuodelle (= 4 paikkakuntaa × 10 kpl ilmasto-olosuhteita/paikkakunta × 

30 vuotta/ilmasto-olosuhde). 

• Suomalaisen homemallin mukainen homeindeksin maksimiarvo 𝑀𝑚𝑎𝑥 kustakin 

tarkastelupisteestä, ja 

• Suhteellista kosteutta 95 % RH ylittävän kosteuden määrä Δ𝑚95 lämmöneristekerroksen 

ulko- ja sisäosassa. 

Yksiulotteisissa laskentamalleissa homeindeksin tarkastelupisteet olivat 

rakennusmateriaalikerrosten reunoissa ja kaksiulotteisissa tapauksissa rakennusmateriaalien 

nurkissa. Suhteellisen kosteuden 95 % RH ylittävä kosteuden määrä tallennettiin rakenteen ulko-

osan osalta joko päälämmöneristekerroksen ulkopinnan tai heti tuulensuojan sisäpuolella olevan 

materiaalikerroksen uloimpana 15 mm paksuna kerroksena. Rakenteen sisäosan osalta alue 

määriteltiin heti höyrynsulun tai sitä vastaavan materiaalin ulkopuolella olevana 15 mm paksuna 

kerroksena. Mikäli materiaalikerroksen paksuus oli alle 15 mm, niin ylittävän kosteuden määrä 

tallennettiin koko materiaalikerroksesta. 

Mikrobiologia aihealueena sisältää monia osa-alueita, kuten bakteerien, sienten ja virusten 

käyttäytymistä. Rakennusmateriaalien pinnalla tapahtuva homeen kasvu on erityisessä asemassa 

siinä suhteessa, että tälle ilmiölle on kehitetty rakennusmateriaaleihin liittyviä matemaattisia malleja, 

joille homeen kasvun määrää voidaan ennustaa. Tämän tutkimuksen kannalta keskeisin näistä on 

ns. Suomalainen homemalli (Viitanen ym., 2010; Ojanen ym., 2010), jonka avulla voidaan arvioida 

laskennan tuloksena saatuja pinnan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden tuntiarvoja homeen kasvun 

riskin arvioimiseksi. Homemallilla tehdyn laskennan tuloksena saadaan homekasvuston peitto-

osuutta materiaalipinnasta ajan funktiona kuvaava homeindeksi välillä 0–6. Homeindeksiluokitus on 

esitetty taulukossa 2.2. Homeindeksin laskentakaavat on esitetty lähteessä Ojanen ym., (2010). 

Taulukkolaskentaohjelma homeindeksin laskemiseksi on saatavilla Tampereen yliopiston 

rakennusfysiikan tutkimusryhmän internet-sivuilta (TAU Rakennusfysiikka, 2022). 
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Taulukko 2.2 Suomalaisen homemallin homeindeksiluokitus (Ojanen ym., 2010; TAU Rakennusfysiikka, 2022). 

Home-

indeksi M 

Havaittu homeenkasvu Huomautuksia 

0 Ei kasvua Pinta puhdas 

1 Mikroskoopilla havaittava kasvu Paikoin alkavaa kasvua, muutama rihma 

2 Selvä mikroskoopilla havaittava kasvu Homerihmasto peittää 10 % tutkittavasta alasta 

(mikroskoopilla). Useita rihmastopesäkkeitä 

muodostunut. 

3 Silmin havaittava kasvu 

Selvä mikroskoopilla havaittava kasvu 

Alle 10 % peitto alasta (silmillä) 

Alle 50 % peitto alasta (mikroskoopilla) 

Uusia itiöitä alkaa muodostua 

4 Selvä silmin havaittava kasvu 

Runsas mikroskoopilla havaittava kasvu 

10 % – 50 % peitto alasta (silmillä) 

Yli 50 % peitto alasta (mikroskoopilla) 

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

6 Erittäin runsas kasvu Lähes 100 % peitto, tiivis kasvusto 

 

Homeen kasvua kuvaavia malleja on vertailtu ja arvioitu tieteellisissä julkaisuissa, mutta mallien 

vertaileminen ei ole aina helppoa, johtuen mallien eri tavoitteista, huomioon ottavista asioista ja 

tulossuureiden eroista. Eri vertailututkimuksien johtopäätöksistä todetaan tässä, että Suomalainen 

homemalli on olosuhteiden muuttumiseen nähden loogisesti käyttäytyvä ja pitkän historiansa vuoksi 

yksi parhaista pinnan homeen kasvua kuvaavista malleista rakennusmateriaalien pinnoilla 

tapahtuvan homeen kasvun kuvaamiseen. Keskeinen kritiikki tätä ja muitakin homeen kasvun 

malleja kohtaan liittyy siihen, että tulokset voivat olla hyvin herkkiä pienille muutoksille mallin 

parametreissa, lähtötietoina käytettävissä olosuhteissa ja käytännön työskentelytavoille mallia 

käytettäessä. Suuret epävarmuudet homeen kasvun mallintamisessa aiheuttavat sen, että kahden 

tapauksen vertailemista ei pysty tekemään luotettavasti, jolloin taas homeen kasvun mallintamisen 

hyöty pienenee merkittävästi. (Vereecken & Roels, 2012; Vereecken ym., 2015; Marinciono & 

Altamirano-Medina, 2017; Gradeci ym., 2017; Berger ym., 2018; Lie ym., 2019; Johansson ym., 

2021). 

Mitoitusvuosien valinnan kannalta laskelmissa ei kuitenkaan ole tarkasteltu homeindeksin 

absoluuttitasoja, vaan eri vuosien keskinäistä järjestystä homeindeksin yhden vuoden maksimiarvon 

kannalta, mikä keventää laskelmien vaatimustasoa. Lisäksi Suomalaisen homemallin käytöllä 

saavutetaan etuna kaikkien homeen kasvuun vaikuttavien keskeisten tekijöiden (lämpötila, 

suhteellinen kosteus, aika, homehtumisherkkyys) yhdistäminen yhdeksi lukuarvoksi, ja näin ollen 

myös homeen kasvun riskin huomioon ottaminen vuosien kriittisyysjärjestyksen määrittämisessä. 

Kondensoituneen kosteuden määrä on suure, jonka tausta on ensisijaisesti stationääritilanteen 

käsinlaskentamenetelmissä (SFS-EN ISO 13788) ja laboratoriokokeissa. Molemmissa tapauksissa 

kerroksellisen rakenteen ulko-osissa oleviin voi muodostua kondenssia, joka aiheuttaa 

rakenteeseen voimakkaan paikallisen kosteusrasituksen ja joka on laboratoriokokeissa silmin 
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havaittavissa. Kondensoituvan kosteuden määrä on ollut keskeinen rakenneratkaisun toimivuuden 

arviointisuure aistinvaraisesti tehtävässä havainnoinnissa sekä käsinlaskelmissa. Kosteuden määrä 

rakenteessa on edelleen käyttökelpoinen arviointisuure tilanteisiin, joissa materiaalit ovat erityisen 

hyvin homeen kasvua kestäviä, homeen kasvulle ei ole tarvetta asettaa mitoituksellisia rajoja tai 

rakenteesta tarkastellaan korkeisiin kosteusolosuhteisiin ja kosteuden määrään liittyviä 

vaurioitumismekanismeja, kuten korroosiota, lahoa tai pakkasrapautumista. 

Kondensoituvan kosteuden määrään liittyen nykyiset standardia SFS-EN 15026 mukailevat 

rakennusfysikaaliset simulointiohjelmat eivät kuitenkaan käsittele kondenssin muodostumista edellä 

kuvatulla tavalla, koska huokosilman suhteellinen kosteus on sidottu materiaalin kosteuspitoisuuteen 

tasapainokosteuskäyrän kautta. Lisäksi simulointiohjelmissa voidaan tarkastella vesihöyryn 

diffuusion lisäksi myös muita kosteudensiirtymistapoja (viistosade, kapillaarinen kosteuden 

siirtyminen, mahdolliset vuototilanteet), jolloin materiaalin kosteuspitoisuus ei ole pelkästään 

vesihöyryn diffuusion seurausta, vaan muodostuu kaikkien lämpö- ja kosteusolosuhteisiin 

vaikuttavien prosessien yhteisvaikutuksena. Näistä syistä johtuen simulointiohjelmissa 

kondensoituneen kosteuden määrää vastaava suure määritettiin aiemmin kuvatulla tavalla 

materiaalikerroksen ulkopinnan kosteuspitoisuuden erona 95 % RH suhteellista kosteutta 

vastaavaan arvoon. 

Tulosten arvioinnissa testattiin myös koko päälämmöneristekerroksessa olevan kosteuden määrän 

ja eri tarkastelupisteiden suhteellisen kosteuden vuosikeskiarvon käyttämistä, mutta näiden arvojen 

ei katsottu antavan yhtä kohdistettuja tuloksia rakenneratkaisun kosteustekniseen toimintaan, 

verrattuna homeindeksin maksimiarvoihin ja rakenteen ulko-osan 95 % RH ylittävään kosteuden 

määrään. Tulosten arvioinnissa testattiin myös RHT-indeksin käyttöä vakiosuuruisilla 5 °C ja 80 % 

RH raja-arvoilla sekä suomalaisen homemallin mukaisen herkän materiaalin homeen kasvun 

rajakäyrän mukaisella T/RH-olosuhderajalla. Varsinkin jälkimmäisessä tapauksessa vuosien 

kriittisyysjärjestys korreloi vahvasti suomalaisen homemallin mukaisen homeindeksin maksimiarvon 

mukaisten tulosten kanssa, mutta toisaalta tällöin RHT-indeksin käytöstä ei katsottu saatavin 

lisätietoa edellä kuvattuun verrattuna. Tuloksista tarkasteltiin myös rakenteen ulkoilmaa vasten 

olevan pinnan lämpötilan vuosimaksimin- ja minimin käyttöä, mutta kyseisten arvojen ei katsottu 

antavan riittävästi tietoa rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta, mistä syystä näitä arvoja ei 

käytetty vuosien kriittisyysjärjestyksen määrittämisessä. Tarkastelupisteiden suhteellisen kosteuden 

vuosikeskiarvon noustessa lähelle ja yli suomalaisen homemallin mukaisen homeen kasvun 

rajakäyrän, kasvoivat myös homeindeksin maksimiarvon lukuarvot. Hajonta näiden kahden suureen 

välillä oli kuitenkin melko suurta ja lopulta homeindeksin maksimiarvon katsottiin tämänhetkisen 

tiedon valossa kuvaavan tarkastelupisteen vaurioriskiä paremmin suhteellisen kosteuden 

vuosikeskiarvoon nähden. Tästä syystä johtuen myöskään suhteellisen kosteuden vuosikeskiarvoa 

ei käytetty vuosien kriittisyysjärjestyksen määrittämisessä. Rakenteiden toimivuusvaatimusten 

asettamisessa suoraan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden avulla olisi pitkää aikaväliä ajatellen se 

etu, että suunnittelun tavoitearvojen toteutuminen olisi todennettavissa kohdekohtaisilla 

kenttämittauksilla (Laukkarinen ym., 2021). 
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Kustakin liitteen B mukaisesta rakennetyypistä muodostettiin otos, joka käsitti useita saman 

rakennetyypin laskentatapauksia eri lähtötiedoilla. Näitä muutettuja lähtötietoja olivat seinän 

ilmansuunta, rakennuspaikan suojaisuus (maastoluokka), rakennuksen korkeus ja ulkopinnan 

auringonsäteilyn absorptiokerroin. Lisäksi muita muuttuvia suureita olivat erilaiset viistosateelta 

suojaavat tekijät, rakenteessa käytettävien materiaalien materiaaliominaisuudet sekä sisäilman 

lämpötila ja kosteuslisä ulkoilmaan nähden. Herkkyystarkastelujen määrä eri rakenteiden 

tapauksissa vaihteli, sillä täysimittaisen faktorikokeen periaatteella, jossa tarkasteltavat tapaukset 

muodostettaisiin eri muuttujien kaikilla yhdistelmillä, olisi tuottanut laskentakapasiteettiin nähden 

liikaa laskentatapauksia. 

2.2.2 Rakennusfysikaalisilla simulointiohjelmilla saatujen tulosten arviointi 

Yksittäisten tulosarvojen laskemisen jälkeen saman arviointisuureen tulokset koottiin omiin 

taulukoihinsa, eli esimerkiksi homeindeksin maksimiarvot kaikista rakenteista, tarkastelupisteistä ja 

vuosilta yhteen taulukkoon. Tämän jälkeen kunkin suureen tuloksista tehtiin erilaisia kuvaajia, joilla 

pyrittiin tunnistamaan aineistossa esiintyviä säännönmukaisuuksia. Kuvaajina käytettiin kunkin 

arviointisuureen pistekuvaajia 1200 vuoden aineistosta, arviointisuureiden järjestyslukujen 

pistekuvaajia, 30-vuotisjaksojen mukaan ryhmiteltyjä jana-laatikkokuvaajia, kaikki 30-vuotisjaksot 

sisältäviä arviointisuureen viivakuvaajia sekä eri arviointisuureiden korrelaatiokuvaajia. Erilaisissa 

tarkasteluissa käytettiin pääsääntöisesti kulloinkin tarkasteltavan ryhmän mediaania (keskimmäistä 

lukua) keskiarvon sijaan, koska eri arviointisuureiden jakaumat poikkeavat usein 

normaalijakautuneista. Tämä tarkastelu keskittyi rakenteiden ulko-osien olosuhteisiin. 

Kuvaajiin perustuvan tarkastelun jälkeen tuloksia käsiteltiin jakamalla rakenteita ja 

tarkastelutapauksia alaryhmiin, analysoimalla näiden alaryhmien tuloksia omina kokonaisuuksinaan 

ja lopuksi hakemalla alaryhmien tuloksista vuosia, jotka olivat kriittisiä kaikissa alaryhmissä. 

Alaryhmien muodostaminen tehtiin vaiheittain siten, että ensin kaikki tarkastelupisteet jaettiin ensin 

ryhmiin päärakennetyypin ja ilmansuunnan mukaan. Päärakennetyypeillä tarkoitetaan tässä 

yhteydessä liitteen B kolmikirjaimisten lyhenteiden mukaista jaottelua. Ilmansuunnan suhteen jako 

tarkoitti tapausten jakamista etelän ja pohjoisen suuntaisiin seiniin sekä yläpohjiin. 

Tämän jälkeen kunkin ryhmän tarkastelupisteet jaettiin uudelleen 1–4 ryhmään 

koneoppimisalgoritmien avulla. Koneoppimiseen kuuluvien ryhmittelyalgoritmien (clustering) 

käytöllä pyrittiin pienentämään tuloksissa havaittua huomattavaa hajontaa ja selvittämään sitä, että 

onko tiettyyn päärakennetyyppi-ilmansuunta-ryhmään kuuluvissa tarkastelupisteissä alaryhmiä, 

joissa vuosien kriittisyysjärjestys käyttäytyisi keskenään eri tavoin. Koneoppimiseen perustuvina 

ryhmittelyalgoritmeina käytettiin scikit-learn -kirjaston AgglomerativeClustering, KMeans ja 

DBSCAN -funktioita. Eri menetelmien tuloksia arvioitiin tulosten herkkyyden ja menetelmien 

yksinkertaisuuden kannalta ja lopulta lopullisiin tarkasteluihin valittiin seuraavat menetelmät: 
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• Agg-EA 

o Agglomerative Clustering, pisteiden väliset etäisyydet eukliidisina etäisyyksinä, 

ryhmien etäisyys ryhmien keskeltä keskelle 

• Agg-EW 

o Agglomerative Clustering, pisteiden väliset etäisyydet eukliidisina etäisyyksinä, 

ryhmien väliset etäisyydet valitaan siten, että ryhmien varianssit minimoituvat (Wardin 

kriteeri) 

• Agg-MA 

o Agglomerative Clustering, pisteiden väliset etäisyydet manhattan-etäisyyksinä, 

ryhmien väliset etäisyydet lasketaan ryhmien keskeltä keskelle 

• KMeans 

o KMeans-ryhmittelyalgoritmi (n_init = 100, max_iter = 100, tol = 1e-5). 

Koneoppimisalgoritmeilla muodostetut alaryhmät haettiin aina käyttämällä ryhmittelyssä 

tarkastelupistekohtaisia 1200-alkioisia vektoreita. Ryhmiteltävinä vektoreina testattiin sekä 

alkuperäisten 𝑀𝑚𝑎𝑥-arvojen että Δ𝑚95-arvojen, että tarkastelupisteittäin laskettujen järjestyslukujen 

käyttöä. Lopullinen ryhmittely tehtiin alkuperäisten arvojen perusteella kolmeen ryhmään. 

Ryhmittelyn tavoitteena oli siis selvittää isosta tulosaineistosta keskenään samankaltaisesti vuosien 

kriittisyysjärjestyksen suhteen käyttäytyvät tarkastelupisteet ja tämän jälkeen verrata eri vuosien 

kriittisyysjärjestystä eri ryhmissä toisiinsa. 

Koneoppimisalgoritmeilla muodostettujen alaryhmien muodostamisen jälkeen tulokset jaettiin 

ryhmiin paikkakunnan (Jokioinen, Jyväskylä, Sodankylä, Vantaa) mukaan. Kunkin paikkakunnan 

tuloksia oli 300 kpl per tarkastelupiste (10 kpl 30-vuotisjaksoja). Näitä tietoja tarkasteltiin välituloksina 

suoraan jana-laatikkokuvaajien avulla eri vuosien vertailemiseksi. 

Tämän jälkeen kaikista alaryhmään kuuluvista tarkastelupisteistä laskettiin mediaanit (300 kpl), jotka 

kuvasivat tietyn vuoden keskimääräistä rasitustasoa kyseisessä päärakennetyypin, ilmansuunnan, 

koneoppimisalaryhmän ja paikkakunnan tapauksessa. Seuraavaksi laskettiin uudelleen mediaanit 

(30 kpl) viiden ilmasto-olosuhteen (nykyilmasto, RCP4.5-2050, RCP4.5-2080, RCP8.5-2050 ja 

RCP8.5-2080, viisi arvoa per vuosi) kesken, ja nämä viiden ilmasto-olosuhteen mediaanit toimivat 

kutakin 30-vuotisjaksoa 1989–2018 vastaavan vuoden vertailuarvona. Tällöin kaikilta kymmeneltä 

30-vuotisjaksolta ei tarvinnut etsiä omia mitoitusvuosiaan, vaan esimerkiksi nykyilmaston 1989–

2018 ensimmäinen vuosi 1989 tarkoitti samalla RCP4.5-2050-jakson ja RCP8.5-2080-jakson 

ensimmäistä vuotta. 

Kunkin edellä kuvatun alaryhmän tuloksista valittiin viisi haastavinta vuotta 

mitoitusvuosikandidaateiksi, mikä tehtiin asettamalla 30 kpl vuosia järjestykseen vertailuarvojen 

perusteella ja valitsemalla ne viisi vuotta, joissa edellä kuvattu arviointisuureen vertailuarvo oli 

korkein. Mitoitusvuosikandidaatit vuodet haettiin homeindeksin vertailuarvojen, 95 % RH ylittävän 

kosteuden määrän vertailuarvojen ja neljän eri ryhmittelyalgoritmin tulosten avulla. Lisäksi vertailuun 

otettiin mukaan huokoisten kiviainespohjaisten julkisivumateriaalien pakkasrapautumisen, 
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betoniterästen korroosion ja rakenteiden sisäosien homeen kasvun suhteen kymmenen haastavinta 

vuotta. Rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan valinnassa painotettiin erityisesti 

rakenteiden ulko-osien homeen kasvun ja kosteuden määrän tarkasteluja, koska näiden tekijöiden 

tarkastelut ovat keskeinen mitoitusvuosien käyttökohde. 

Homeen kasvulla rakenteiden sisäosissa tarkoitetaan tässä yhteydessä höyrynsulkukerroksen 

ulkopinnan aluetta, sisältäen esimerkiksi kantavien puutolppien huonetilojen puoleiset pinnat sekä 

näiden välissä olevan päälämmöneristekerroksen huonetilojen puoleisen pinnan. Rakenteiden 

sisäosien homeen kasvun tarkasteluja varten tulokset jaettiin ensin kahteen ryhmään, joista toisen 

muodostivat puolilämpimät tilat (ulkoseinä PRP) ja toisen avoimella paikalla sijaitsevat 

kaksikerroksiset tiiliverhotut puurankaseinät (ulkoseinä PRT, 𝐶𝑒𝑥𝑝 = 1,69). Tiiliverhotuista seinistä 

vuosien kriittisyysjärjestyksen määrittämiseen sisäosien homeen kasvun riskin kannalta valittiin vain 

edellä kuvatut tiiliverhotut seinät, koska niissä sisäosien homeen kasvun riski oli selvästi suurempi 

matalien ja suojaisalla paikalla olevien rakennusten vastaavien rakenteiden homeen kasvun riskiin 

nähden. Lopuksi nämä kaksi ryhmää jaettiin vielä uudelleen etelän ja pohjoisen suuntaisiin 

tapauksiin. 

Kandidaattivuosien joukosta etsittiin yksittäisiä paikkakuntakohtaisia vuosia, jotka esiintyisivät 

haastavina useissa eri tilanteissa. Tätä saman vuoden sijoittumista haastavimpien vuosien joukkoon 

useilla eri arviointisuureilla mitattuna ja useissa eri tilanteissa kutsutaan tässä raportissa 

yleiskriittisyydeksi. Yleiskriittisten vuosien valinnan tärkeimmät kriteerit olivat, että: 

• valituksi tuleva vuosi tai vuodet kattaisivat laajasti erilaiset rakenteet ja eri vuosien olosuhteet 

• samoilla mitoitusvuosilla saataisiin käsiteltyä useita eri arviointisuureita 

• vuosien lukumäärä saataisiin pidettyä mahdollisimman pienenä. 

Yleiskriittisten vuosien tunnistaminen tehtiin laskemalla kandidaattivuosien esiintymiskertoja eri 

tilanteissa ja painottamalla vuosien laajaa esiintymistä kriittisimpien vuosien joukossa. Tämän 

prosessin tuloksena valittiin paikkakuntakohtaiset mitoitusvuodet, joita oli paikkakunnasta riippuen 

yksi tai kaksi kappaletta. 

Yleiskriittiset mitoitusvuosikandidaatit valittiin laskemalla arviointisuureen vertailuarvon mediaani 

kullekin vuodelle kaikkien päärakennetyyppi-ilmansuunta-koneoppimisalaryhmien vertailuarvoista ja 

valitsemalla jatkotarkasteluihin ne viisi vuotta, joissa kyseinen vuosikohtainen luku oli suurin. 

Paikkakuntakohtaisten mitoitusvuosien valitsemisen jälkeen näitä vertailtiin keskenään, jotta 

paikkakuntakohtaisista mitoitusvuosista valittaisiin koko Suomen kattavat mitoitusvuodet. 

Keskeisenä ehtona tässä vaiheessa oli, että koko Suomen kattava vuosi tai vuodet olisi vähintään 

yhtä haastava tai haastavampi kuin yksittäiset paikkakuntakohtaiset mitoitusvuodet. 
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2.2.3 Stationääritilanteen laskelmat ja mitoittavien vuosien valitseminen 

Hankkeen yhteydessä tehtiin laskelmia myös kuukausitason stationääritilanteen menetelmällä 

standardin SFS-EN ISO 13788 (2017) mukaisesti. Tämä niin kutsuttu kastepiste- eli Glaser-

menetelmä on huomattavasti simulointeja yksinkertaisempi ja sisältää rakennetta ympäröivinä 

olosuhteina ainoastaan ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden (vesihöyrypitoisuuden). 

Menetelmässä tarkastellaan nimensä mukaisesti, että muodostuuko rakenteeseen vesihöyryn 

diffuusiosta kondenssiolosuhteita, kuinka paljon kondensoitunutta kosteutta rakenteeseen kertyy 

talvikauden aikana enimmillään ja että pystyykö kyseinen kosteusmäärä kuivumaan rakenteesta 

pois kesäkauden aikana. Ympäröivät olosuhteet ovat sitä kriittisemmät, mitä enemmän tiettyyn 

rakenteeseen kertyy talvikaudella kondensoitunutta kosteutta ja mitä heikommin rakenne kuivuu 

kesäolosuhteissa. 

Stationääritilanteen laskelmia varten kirjoitettiin python-kielinen ohjelmakoodi, johon annettiin 

lähtötietoina sisä- ja ulkoilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden olosuhteet, tarkasteltavan 

rakenteen kerrosten paksuudet sekä materiaalien lämmönjohtavuus ja vesihöyrynläpäisevyys. Kukin 

materiaalikerros jaettiin ensi vaiheessa viiteenkymmeneen (50) laskentakerrokseen, jonka jälkeen 

ohjelma laski stationääriolosuhteiden mukaiset lämpötilat ja kyllästysvesihöyrypitoisuudet 

laskentakerrosten rajapinnoissa, sekä ensimmäisen iteraation vallitsevasta vesihöyrypitoisuudesta. 

Jos rakenteessa ei esiintynyt kosteuden kondensoitumista, olivat stationääritilanteen olosuhteet 

löytyneet. Jos vallitseva vesihöyrypitoisuus ylitti lämpötilan mukaisen kyllästysvesihöyrypitoisuuden, 

haettiin tuloksista kondenssivyöhykkeen rajojen sijainnit ja vallitseva vesihöyrypitoisuus tällä alueella 

rajoitettiin kyllästysvesihöyrypitoisuuden suuruiseksi. Tämän jälkeen kondenssivyöhykkeen 

ulkopuolelle jäävien alueiden vallitsevat vesihöyrypitoisuudet päivitettiin rajoitettujen 

vesihöyrypitoisuuksien (uusien reunaehtojen) mukaisiksi. 

Kondensoituvan kosteuden määrä rakenteeseen laskettiin sisäilmasta sisäpuoliseen 

kondenssialueen rajaan tulevan diffuusiovirran tiheyden ja kondenssivyöhykkeen ulkoreunasta 

ulkoilmaan lähtevän diffuusiovirran erotuksena kuukausittain. Jos tiettynä kuukautena ei esiintynyt 

kondenssia, laskettiin kyseiselle kuukaudelle rakenteen kuivumiskyky asettamalla rakenteen ulko-

osaan (tuulensuojan sisäpintaan tai vastaavaan rajapintaan) vallitsevaksi vesihöyrypitoisuudeksi 

kyllästysvesihöyrypitoisuus ja laskemalla tämän jälkeen kyseisestä rajapinnasta sisäilmaan ja 

ulkoilmaan siirtyvien diffuusiovirtojen summa kyseiselle kuukaudelle. Kondensoituneen kosteuden 

kokonaismäärä laskettiin tämän laajennetun alueen avulla, koska tällöin samalla menettelyllä saatiin 

katettua myös kokonaan hyvin vesihöyryä läpäisevät rakenteet. Näissä tilanteissa ensimmäisen 

laskentaiteraation mukainen vallitseva vesihöyrypitoisuus saattaa olosuhteista riippuen ylittää 

lämpötilan mukaisen kyllästysvesihöyrypitoisuuden rakenteen ulko-osissa, mutta pelkästään 

rajapintojen olosuhteita hyödyntävä laskentamalli ei tuota lainkaan kondenssia rakenteen sisään. 

Lisäksi materiaalikerrosten jakaminen laskentakerroksiin vastasi standardin SFS-EN ISO 13788 

mukaista ohjetta laskentakerrosten lämmönvastuksen rajoittamisesta sekä standardin liitteessä C.6 

esitettyä esimerkkiä. Useiden laskentakerrosten mukainen laskentamalli tuotti myös samaa 
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suuruusluokkaa olevat tulokset vuotuisesta kondensoituneen kosteuden kokonaismäärästä 

standardin SFS-EN ISO 13788 liitteen C.2 esimerkkiin nähden. 

Kukin kuukausi laskettiin omana itsenäisenä ajanjaksonaan. Kondensoituvan kosteuden 

kokonaismäärä laskettiin summaamalla yhteen kondenssikuukausina kertyneet kondenssimäärät. 

Kuivumiskyky laskettiin vastaavasti summaamalla yhteen kuivuvan kosteuden määrät 

kuivumiskuukausilta. Tarkastellut rakenteet, laskelmissa käytetyt materiaaliominaisuudet sekä sisä- 

ja ulkoilman olosuhteet on esitetty liitteessä B.5. 

Kuukausitason tulosten arviointi tehtiin samankaltaisesti simulointitarkastelujen tulosten käsittelyyn 

nähden, mutta pienin poikkeuksin. Ensin tulokset jaettiin ryhmiin paikkakunnan ja 30-vuotisjakson 

mukaan, jonka jälkeen kaikille tarkastelutapauksille laskettiin vuosien järjestysluvut ja näistä 

edelleen kullekin vuodelle järjestyslukujen mediaani, joka toimi vuoden kriittisyysjärjestystä 

kuvaavana vertailusuureena kyseisessä 30-vuotisjaksossa. Vuosien kriittisyysjärjestys säilyi 

samankaltaisena eri 30-vuotisjaksoissa (kuten simulointien tapauksessa), joten kaikki 30-

vuotisjaksot käsiteltiin yhdellä kertaa ottamalla uudelleen mediaani samoilta viideltä 30-

vuotisjaksolta, joita käytettiin aiemmin ajasta riippuvien simulointien yhteydessä. Tämän jälkeen 

kunkin paikkakunnan tuloksista valittiin viisi kriittisintä vuotta mitoitusvuosikandidaateiksi, joita 

verrattiin simuloinneista saatuihin tuloksiin. Lopulta paikkakuntakohtaisista 

mitoitusvuosikandidaateista valittiin yksi vuosi kunkin paikkakunnan varsinaiseksi kuukausitason 

laskelmien mitoitusvuodeksi. Kuukausitason laskelmia varten tarkoitetuista paikkakuntakohtaisista 

mitoitusvuosista ei enää valittu erikseen koko Suomen kattavaa mitoitusvuotta. Mitoitusvuosien 

valintaprosessia on havainnollistettu kuvassa 2.2. 

Laskelmien tuloksia analysoitaessa huomattiin, että materiaalikerrosten jakamisella 

laskentakerroksiin oli huomattava vaikutus laskentatuloksiin kondensoituneen kosteuden määrästä. 

Jos laskentakerrosten lukumäärä todellisen rakennustuotteen mukaista kerrospaksuutta kohti oli 

yksi (1), tuotti tämä suuremman kondensoituneen kosteuden kokonaismäärän verrattuna tilanteisiin, 

jossa laskentakerrosten lukumäärä materiaalikerrosta kohti oli enemmän kuin yksi (> 1). Ero saattoi 

johtua edellä kuvatusta laajennetun kondenssialueen käytöstä suhteessa kondenssin esiintymiseen 

kahden laskentakerroksen (laskentaelementin) välillä ja tästä syystä johtuen kuukausitason 

laskelmat toistettiin myös yhden laskentakerroksen mallinnustavalla materiaalia kohti. Yhden 

laskentakerroksen käyttö materiaalia kohti vastasi tyypillisesti käsin tehtäviä laskelmia ja niistä 

saatavia tuloksia. Yleiskriittisimmät vuodet olivat yhden tai usean laskentakerroksen käytöllä lähes 

samat, jolloin mallinnustapojen eroilla ei ollut vaikutusta mitoitusvuosien valintaan. Kondensoituneen 

kosteuden suuremman määrän ja tulosten helpomman vertailtavuuden vuoksi tulokset päätettiin 

lopulta esittää yhden laskentakerroksen käytöllä materiaalikerrosta kohti. 

Erot materiaalien kuvaamisessa yhdellä tai useammalla laskentakerroksella sekä kondensoituvan 

kosteuden määrän laskennan yksityiskohdat vaikuttavat kuitenkin voivan aiheuttaa eroja 

laskentaohjelmien välille, mistä syystä kondensoituvan kosteuden määrän laskentatuloksia olisi 

hyvä arvioida tulevissa hankkeissa mittaustuloksia vasten. 
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Standardi SFS-EN ISO 13788 sisältää ohjeen pienen lämpökapasiteetin rakenteiden, kuten 

ikkunoiden ja ovien huoneilmaa vasten olevien pintojen kondenssiriskin vaikutusten arvioimiseksi. 

Standardin ohjeistuksen mukaan mitoittavana ulkoilman lämpötilana käytetään keskiarvoa useiden 

vuosien kylmimpien vuorokausikeskilämpötilojen arvoista laskettuna, jolloin siis rakenneratkaisut 

eivät vaikuta mitoitusolosuhteiden valintaan. Lisäksi tarkasteltiin ulkoilman suhteellisen kosteuden 

arvoja kyseisissä lämpötiloissa. 

Eurokoodin osa SFS-EN 1991-1-5 (2004) käsittelee rakenteisiin kohdistuvia lämpötilakuormia. 

Standardi sisältää suureet 𝑇𝑚𝑖𝑛 ja 𝑇𝑚𝑎𝑥,  jotka tarkoittavat ulkoilman lämpötilan minimi- ja 

maksimiarvoja, joiden vuotuinen alittumis-/ylittymistodennäköisyys on 0,02 (kerran 50 vuodessa) ja 

jotka perustuvat tunneittain mitattuihin lämpötila-arvoihin. Näiden arvojen määrittämiseksi RASMI-

aineistojen vuotuisia minimi- ja maksimilämpötiloja tarkasteltiin kuvaajien ja taulukointien avulla sekä 

sovittamalla minimi- ja maksimilämpötiloihin yleinen ääriarvojakauma scipy.stats.genextreme -

funktiolla. 

 

Kuva 2.2 Standardin SFS-EN ISO 13788 mukaisten kuukausitason laskelmien mitoitusvuosien valintaprosessi. 

Stationääritilanteen nopeita käsinlaskelmia varten tarkasteltiin myös ulkoilman kesäaikaista 

vesihöyrypitoisuutta ja lämpötilaa. Siinä missä Glaser-menetelmä pyrkii ensisijaisesti arvioimaan 

kondenssiriskiä rakenteen ulko-osassa talvikaudella, pyritään kesäajan olosuhteiden tarkastelulla 
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tunnistamaan ehtoja rakenteen sisäosien kesäaikaisen kondenssiriskin esiintymiselle. Tätä varten 

tarkasteltiin ulkoilman lämpötilan ja vesihöyrypitoisuuden käyttäytymistä eri vuosien kesä-, heinä- ja 

elokuun aikana. Ulkoilman olosuhteista laskettiin ensin ulkoilman lämpötilan vesihöyrypitoisuuden ja 

lämpötilan keskiarvot kalenterikuukausittain, jonka jälkeen kultakin vuodelta valittiin kesäkuukausista 

jatkotarkasteluihin se kuukausi, jossa ulkoilman vesihöyrypitoisuus oli korkein (pääsääntöisesti 

heinä- tai elokuu). Tämän jälkeen kunkin 30-vuotisjakson mitoittavaksi ulkoilman 

vesihöyrypitoisuudeksi valittiin 90 % persentiili korkeimpien kuukausikeskiarvojen joukosta. 

Ulkoilman lämpötilan ja vesihöyrypitoisuuden välillä havaittiin heikko (𝑅2 = 0,35…0,55), mutta 

tilastollisesti merkitsevä (𝑝 < 0,001) korrelaatio, joten tätä hyödynnettiin määrittämällä lineaarinen 

sovite ulkoilman lämpötilan ja vesihöyrypitoisuuden välille ja valitsemalla ulkoilman lämpötilaksi 

vesihöyrypitoisuuden 90 % persentiiliä vastaava arvo. Lineaarisen sovitteen mukaista lämpötilaa 

käytettiin valintana mahdollisesti useiden vesihöyrypitoisuudeltaan samaa suuruusluokkaa olevien 

ajankohtien kesken. Laskelmia testattiin myös käyttämällä vuosiarvoina vuorokausikeskiarvojen 90 

% persentiiliä, mutta nämä tulokset olivat laskennan epävarmuudet huomioon ottaen lähellä 

kuukausiarvojen mukaisia tuloksia. 

2.3 Tulokset 

2.3.1 Mitoitusvuosiehdokkaiden valitseminen simulointien avulla 

Seuraavassa kuvassa on esitetty pistekuvaaja homeindeksin maksimiarvoista pohjoisen 

suuntaisessa lautaverhotussa puurankaseinässä. Kuvaajan vaaka-akselilla on homeindeksin 

maksimiarvo tuulensuojalevyn sisäpinnassa ja pystyakselilla vastaava arvo runkotolpan 

ulkopinnassa. 

 

Kuva 2.3. Pistekuvaaja homeindeksin maksimiarvoista pohjoisen suuntaisessa lautaverhotussa puurankaseinässä (n = 
1200). Eri paikkakuntien välillä on eroja tulosten käyttäytymisessä, minkä lisäksi vuosien kriittisyysjärjestys voi vaihdella 
myös seurantapisteen valinnan mukaan. Vaaka-akselilla on homeindeksin vuotuinen maksimiarvo tuulensuojan 

sisäpinnassa runkotolppien keskellä ja pystyakselilla vastaava arvo runkotolpan ulkopinnassa. 

Esimerkkitapauksessa homeindeksin maksimiarvot Vantaan ja Jokioisen säädatalla käyttäytyivät 

samankaltaisesti, paitsi että Jokioisen olosuhteissa rakenteessa esiintyi korkeampia arvoja Vantaan 
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olosuhteisiin nähden. Sodankylän olosuhteissa runkotolpan ulkopinta oli kriittisempi paikka 

tuulensuojalevyn sisäpintaan nähden. Jyväskylän olosuhteet olivat kuvan perusteella yhdistelmä 

Vantaan/Jokioisen ja Sodankylän olosuhteita. Eri rakenteiden välillä oli eroavaisuuksia 

paikkakuntakohtaisten pisteryhmien asettumisen suhteen, mutta paikkakuntien väliset erot olivat 

kuitenkin säännönmukaisesti nähtävissä tuloskuvaajissa. Jotta mitoitusvuoden valinta vastaisi 

tavoiteltua kriittisyystasoa (yhtä kriittisten olosuhteiden esiintyminen kerran kymmenessä vuodessa), 

otettiin lähtökohdaksi tarkastella eri vuosien kriittisyysjärjestystä paikkakuntakohtaisesti. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty kullekin vuodelle lasketun homeindeksin maksimiarvon 

käyttäytyminen kaikilla käytössä olleella kymmenellä 30-vuotisjaksolla Jokioisen säädatassa. 

Rakenne ja ilmansuunta ovat samat, kuin edellisessä kuvaajassa. 

  
Kuva 2.4. Homeindeksin vuosittaiset maksimiarvot pohjoisen suuntaisessa puurankaseinässä runkotolpan ulkopinnassa 
(vasen) ja tuulensuojan sisäpinnassa (oikea). Kukin viiva vastaa yhtä 30-vuotisjaksoa Jokioisen säädatassa. 

Kuvan tapauksessa matalimmat homeindeksin maksimiarvot esiintyivät nykyilmaston 1989–2018 

olosuhteissa ja korkeimmat arvot RCP8.5-skenaariossa vuotta 2080 ympäröivässä 30-

vuotisjaksossa. Toiseksi kriittisimmät olosuhteet esiintyivät RCP4.5-skenaariossa 2080-

olosuhteissa, vaikkakin lähellä näitä olivat RCP8.5-skenaarion 2050-olosuhteet. Kuvan perusteella 

vaihtelu eri vuosien välillä oli suurta, eli joinakin vuosina homeindeksin maksimiarvot pysyivät välillä 

0…1 (ei homeenkasvua), kun taas toisina vuosina homeindeksin maksimiarvot ylittivät arvon 3 

(silmin havaittavaa homeenkasvua). 

Jos vuosien kriittisyysjärjestys eri 30-vuotisjaksojen kesken säilyy riittävän hyvin, voitaisiin 

mitoitusvuosien valintaa tehdä 300 paikkakuntakohtaisen vuoden sijaan vain 30 vuoden joukosta. 

Tämä oli johtopäätös aiemmassa FRAME-hankkeessa, mutta asiaa selvitettiin myös tässä 

hankkeessa. Vuosien kriittisyysjärjestyksen säilymisen arvioimiseksi laskettiin ensin kullekin 30-

vuotisjakson vuodelle järjestysluvut 1, 2, …, 30 ja tämän jälkeen näiden mediaani 1989–2018, 

RCP4.5-2050, RCP4.5-2080, RCP8.5-2050 ja RCP8.5-2080 -jaksoilta. Kyseiset 30-vuotisjaksot 

valittiin kaikkien 30-vuotisjaksojen sijaan, koska vertailussa haluttiin painottaa toteutuneita ja 

toisaalta rakennusfysikaalisesti mitoittavia olosuhteita. Tämän jälkeen kaikkien kymmenen 30-

vuotisjakson järjestysluvuista vähennettiin kutakin vuotta vastaava mediaani sen selvittämiseksi, 

missä määrin kyseisen vuoden järjestysluku vaihtelee eri 30-vuotisjaksojen kesken. Seuraavassa 
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kuvassa on esitetty kuvaaja eri vuosien kriittisyyden järjestysluvun muuttumisesta eri 30-

vuotisjaksojen kesken, käyttäen esimerkkinä samaa tapausta, kuin edellä. 

 
 

Kuva 2.5. Vuosien kriittisyyttä kuvaavien järjestyslukujen poikkeamat 1989–2018, RCP4.5-2050, RCP4.5-2080, RCP8.5-
2050 ja RCP8.5-2080 -jaksojen mediaaneihin (30 kpl) nähden. Esimerkkitapauksena on pohjoisen suuntainen puuverhottu 
puurankaseinä ja tarkastelupisteinä ovat runkotolpan ulkopinta (vasen kuva) ja tuulensuojan sisäpinta (oikea kuva). 

Yllä olevassa jana-laatikkokuvaajassa laatikon alareuna, keskellä oleva viiva ja yläreuna merkitsevät 

datajoukon (30 kpl 𝑀𝑚𝑎𝑥-arvoja) 25 %, 50 % ja 75 % kvantiileja (1., 2. ja 3. kvartiili). Laatikon ylä- ja 

alareunasta lähtevät janat ulottuvat uloimpaan datapisteeseen, joka on enintään 1,5-kertaisen 

kvartiilivälin päässä laatikon ylä- tai alareunasta. Kvartiiliväli (IQR) on laatikon ylä- ja alareunan 

välinen etäisyys. Ympyrät ovat poikkeavia havaintoja (outliers), jotka jäävät edellä mainitun 

datapisteen ulkopuolelle laatikosta katsottuna. 

Edellä olevissa tuloksissa on nähtävissä ilmiö, jossa homeindeksin maksimiarvot ovat tiettyjen 

vuosien tapauksessa lähellä toisiaan, kun taas toisina vuosina pienimmät ja suurimmat arvot lähtivät 

erkanemaan toisistaan. Tätä ei kuitenkaan tapahtunut kaikissa tilanteissa. Tämän lisäksi 

järjestyslukujen vaihtelu oli pääosin pientä, ollen noin +/- 1 sijoitusta 75 % vuosista ja enimmillään 

noin +/- 4 sijoitusta. Osittain tämä oli oletettavaa siitä syystä, että tulevaisuuden 30-vuotisjaksot on 

luotu muokkaamalla kyseisen paikkakunnan vastaavaa mitattua 30-vuotisjakson dataa. Kun 

tuloskuvaajia tarkasteltiin muiden rakenteiden, tarkastelupisteiden ja arviointisuureiden osalta, oli 

tuloksissa vaihtelua, mutta yleinen johtopäätös vuosien kriittisyysjärjestyksen säilymisestä eri 30-

vuotisjaksoissa säilyi kuitenkin melko hyvin. Edellä mainituista syistä johtuen vuosien 

kriittisyysjärjestyksen arvioinnissa päätettiin käyttää jatkolaskelmissa eri skenaarioissa laskettuja 

arviointisuureiden mediaaneja, joita kutsutaan tässä raportissa arviointisuureen vertailuarvoiksi. 

Seuraavassa kuvassa on tarkasteltu edellä esitettyjä homeindeksin maksimiarvoja ryhmiteltynä 30-

vuotisjakson mukaan. 



33 
 
 

 
 

  
Kuva 2.6. Jana-laatikkokuvaaja homeindeksin maksimiarvojen käyttäytymisestä eri 30-vuotisjaksoilla Jokioisen 
olosuhteissa. Tarkasteltavana rakenteena on pohjoisen suuntainen puuverhottu puurankaseinä. Tarkastelupisteenä 
vasemmanpuoleisessa kuvassa on runkotolpan ulkopinta ja oikeanpuoleisessa kuvassa tuulensuojan sisäpinta. 

Kuvan perusteella kaikissa kolmessa skenaariossa RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5 homeindeksin 

maksimiarvot tarkastelupisteessä kasvoivat vuosisadan loppua kohti mentäessä. Muutos oli 

pienentä RCP2.6-skenaariossa ja voimakkainta RCP8.5-skenaariossa. Esimerkkitapauksessa 

RCP4.5-2080 -skenaarion tulokset olivat samalla tasolla RCP8.5-2050 -skenaarion tuloksiin nähden. 

Homeindeksistä on tärkeää huomata, että se voi saada arvoja ainoastaan välillä 0–6, minkä lisäksi 

hyvin pienet ja hyvin suuret arvot ovat usein numeroarvoltaan lähempänä toisiaan, verrattuna 

asteikon keskialueen numeroarvoihin. 

Edellä olevassa kuvaajassa on nähtävissä korrelaatio rakenteiden toimivuudessa nykyilmaston ja 

tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden välillä: Ilmastonmuutos heikensi molempien tarkastelupisteiden 

olosuhteita, minkä lisäksi nykytilanteessa heikompien olosuhteiden tarkastelupisteen olosuhteet 

olivat heikommat myös tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa, verrattuna paremmin toimivan 

tarkastelupisteen olosuhteisiin. 

Seuraavissa kuvissa on esitetty homeindeksin vertailuarvot Jyväskylä, Sodankylä, Jokioisen ja 

Vantaan paikkakunnilla, kun tarkastelussa ovat mukana kaikki simuloidut rakenteet ja niissä olleet 

kaikki arviointipisteet. 
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Kuva 2.7. Kaikkien tulosaineistossa olevien tarkastelupisteiden homeindeksin vertailuarvot paikkakunnittain. 

Yllä olevissa jana-laatikkokuvaajissa tyypillisesti korkeimmat homeindeksin vertailuarvot esiintyvät 

Jokioisen ja Vantaan olosuhteissa. Tämän jälkeen seuraavat Jyväskylän ja viimeisenä Sodankylän 

olosuhteet. Edellä olevat kuvaajat sisältävät kaikki simuloinneissa mukana olleet rakenteet ja niiden 

tarkastelupisteet. Samaan aikaan on kuitenkin tiedossa, että eri rakenteet erilaisissa tilanteissa 

voivat käyttäytyä hyvin eri tavoin. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkki puuverhotusta puurankaseinistä, kun tarkastelupisteenä 

on runkotolpan ulkopinta ja sama rakenne on joko pohjoisen tai etelän ilmansuuntaan. 
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Kuva 2.8. Homeindeksin maksimiarvojen vertailu etelä- (pystyakseli) ja pohjoisseinän (vaaka-akseli) tapauksessa. Sama 
vuosi voi olla yhden ilmansuunnan tapauksessa hyvin helppo (𝑀𝑚𝑎𝑥 ≈ 0), mutta toisen ilmansuunnan tapauksessa hyvin 

raskas (𝑀𝑚𝑎𝑥 ≈ 6). Aineistossa oli mukana myös vuosia, jotka olivat molempiin ilmansuuntiin oleville rakenteille raskaita 

(kuvan oikean yläkulman tapaukset). 

Kuvan perusteella esimerkkirakenteen käyttäytymisessä näkyy mielenkiintoinen ilmiö: Jos 

homeindeksin maksimiarvo pohjoisseinällä oli nolla (vaaka-akselin vasen reuna), niin tällöin 

eteläseinällä saattoi kuitenkin esiintyä arvoja koko homeindeksin asteikolla 0–6. Jos taas 

homeindeksin maksimiarvo eteläseinällä oli nolla (pystyakselin alareuna), niin tällöin myös 

pohjoisseinän homeindeksi oli nolla. Tällöin mitoitukselliselta kannalta katsottuna riittäisi mitoittaa 

rakenteen toiminta ainoastaan eteläsuunnan avulla. Vuosien kriittisyysjärjestyksen määrittämisen 

kannalta erityisen mielenkiinnon kohteena ovat kuvaajan oikeassa yläkulmassa olevat vuodet, koska 

ne ovat olleet haastavia yhtä aikaa etelän ja pohjoisen suuntaisille rakenteille. Yleispäteviä ehtoja 

ainoastaan eteläseinän käyttämiselle rakenteiden mitoituksessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole 

olemassa. 

Tulosaineistossa esiintyi myös tilanteita, joissa vuosien kriittisyysjärjestyksen korrelaatio saman 

rakenteen eri tarkastelupisteiden välillä oli hyvin suuri. Tällainen tilanne oli esimerkiksi 

puurankaseinän runkotolpan ulkopinnan ja ulkonurkan homeindeksin maksimiarvojen kesken. 

Viistosateen vaikutukset ovat olleet vahvasti esillä FRAME-hankkeessa määritettyjen testivuosien 

valinnassa ja ilmansuunnan vaikutus on nostettu yksittäisenä tekijänä esille myös tässä hankkeessa. 

Tämä tehtiin jakamalla tarkastellut tapaukset päärakennetyypin ja ilmansuunnan mukaisiin 

alaryhmiin, josta seuraavissa kuvissa on esitetty homeindeksin vertailuarvot puuverhotun 

puurankaseinän (PRP) osalta, kun tarkastelussa ovat pohjois- ja eteläseinät Jokioisen ja Vantaan 

olosuhteissa. 
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Kuva 2.9. Homeindeksin vertailuarvot puuverhotussa puurankaseinissä pohjoisen (ylärivi) ja etelän (alarivi) suuntaisissa 
rakenteissa, kun sääolosuhteina on Jokioinen (vasen sarake) tai Vantaa (oikea sarake). 

Edellä olevissa kuvaajissa hajonta on hyvin suurta, eli päärakennetyyppi-ilmansuunta-ryhmien 

sisällä on vielä huomattavia eroja eri tarkastelutapausten kesken. 

Seuraavissa kuvissa puuverhottujen puurankaseinien tarkastelupisteet on jaettu Agg-EW-

ryhmittelyalgoritmilla kolmeen alaryhmään. Tarkastelupaikkakuntina ovat Jokioinen ja Vantaa. 
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Kuva 2.10. Homeindeksin vertailuarvot puuverhotussa puurankaseinässä, kun rakenne on joko pohjoisen (ylärivi) tai etelän 
(alarivi) suuntaan ja tarkastelupaikkakuntana on Jokioinen (vasen) tai Vantaa (oikea). Viivojen värit vaihtuvat ylä- ja alarivin 
välillä, koska alaryhmät on haettu päärakennetyyppi-ilmansuunta-alaryhmissä erikseen. 

Seuraavissa kuvissa pohjoisen ja etelän suuntaisten tiiliverhottujen puurankaseinien 

tarkastelupisteet on jaettu Agg-EW-ryhmittelyalgoritmillä kolmeen alaryhmään. 

Tarkastelupaikkakuntina ovat Jokioinen ja Vantaa. 
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Kuva 2.11. Homeindeksin vertailuarvot tiiliverhotussa puurankaseinässä, kun rakenne on joko pohjoisen (ylärivi) tai etelän 
(alarivi) suuntaan ja tarkastelupaikkakuntana on Jokioinen (vasen) tai Vantaa (oikea). Viivojen värit vaihtuvat ylä- ja alarivin 
välillä, koska alaryhmät on haettu päärakennetyyppi-ilmansuunta-alaryhmissä erikseen. 

Kuvaajien perusteella etelän- ja pohjoisen suuntaisissa seinissä alaryhmiä muodostui tapauksista, 

joissa homeindeksin vertailuarvo: a) pysyi matalalla (𝑀𝑚𝑎𝑥 < 1) tasolla lähes kaikkina vuosina; b) 

pysyi korkealla tasolla (𝑀𝑚𝑎𝑥 > 5) kaikkina vuosina, ja c) vaihteli vuodesta toiseen näiden kahden 

ääripään välillä. Mitoitusvuoden valinnan kannalta olisi eduksi, että vuosien kriittisyysjärjestys eri 

ryhmien kesken pysyisi samana. Alkuperäisistä homeindeksin vertailuarvoista lasketut Pearsonin 

korrelaatiokertoimet jäivät yllä olevissa tapauksissa melko mataliksi, koska mukana on ryhmiä, joissa 

homeindeksin vertailuarvot liikkuvat melko vakiolla tasolla. Tästä syystä korrelaation voimakkuutta 

arvioitiin Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella, jolla lasketut arvot olivat tapauksesta riippuen 

välillä 0,55–0,95. Vaikka useissa tapauksissa vuosien kriittisyysjärjestyksen korrelaatio eri ryhmien 

välillä oli korkea, tehtiin tulosten arviointia myös koneoppimisalgoritmien avulla määritettyjen 

alaryhmien avulla. Tämän tavoitteena oli pyrkiä varmistumaan siitä, että valituiksi tulevat 

mitoitusvuodet kattaisivat mahdollisimman laajasti niiden erilaisia tulevia käyttötilanteita. 

Edellä kuvatun perusteella mitoitusvuoden oikea valitseminen ei ole kovin tärkeä tekijä rakenteen 

lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan johtopäätösten kannalta silloin, kun kyseessä on selkeästi 

hyvin tai selkeästi heikosti toimiva rakenne. Jos rakenne sen sijaan on näiden ääripäiden välissä, 

voivat rakenteelle lasketut arviointisuureen arvot vaihdella huomattavasti käytetystä vuodesta 

riippuen. 
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Seuraavassa kuvassa on esitetty homeindeksin vertailuluvut viiden yleiskriittisimmän vuoden 

olosuhteissa päärakennetyypin, pohjoiseen olevan ilmansuunnan ja alaryhmän funktiona. 

Kuvaajissa olevat alaryhmät on määritetty Agg-EW-ryhmittelyalgoritmin avulla. 

  

  
Kuva 2.12. Homeindeksin vertailuarvojen mediaanit eri alaryhmissä, kun tarkastelussa ovat viisi yleiskriittisintä vuotta. 
Tarkastelupaikkakuntina ovat Jokioinen (vasen) ja Vantaa (oikea) sekä ilmansuuntina pohjoinen (ylärivi) ja etelä (alarivi). 

Kuvaajan perusteella osalle alaryhmiä homeindeksin vertailuluvut viiden yleiskriittisimmän vuoden 

tapauksessa olivat keskenään hyvin samankaltaisia. Muutamassa tapauksessa homeindeksin 

vertailulukujen hajonta oli noin 1–2 homeindeksiyksikköä. Homeindeksin vertailuluvun 

määritysepävarmuutta ei tunneta, mutta jos yksittäisen homeindeksin maksimiarvon 

standardiepävarmuus olisi esimerkiksi yhden (1) homeindeksiasteikon yksikön suuruinen, niin tällöin 

kuvassa olevat käyrät olisivat käytännössä samanarvoisia laskennan epävarmuuksista johtuen. 

Seuraavassa kuvassa on vertailtu homeindeksien maksimiarvojen mediaanin muuttumista 

puuverhotuissa puurankaseinissä, kun tilannetta tarkastellaan Jokioisen ilmastossa RCP8.5-2080 -

ilmastossa. 
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Kuva 2.13. Homeindeksin maksimiarvojen mediaanit pohjoisen suuntaisissa puuverhotuissa puurankaseinissä 
skenaariossa RCP8.5-2080, kun tarkastelupaikkakuntana on Jokioinen. Alaryhmät on muodostettu Agg-EW-algoritmilla ja 
vuodet on järjestetty alaryhmien keskiarvon mukaiseen järjestykseen. Alaryhmät on numeroitu 1–3 kevyimmästä (1) 

vaativimpaan (3). 

Kuvaajan perusteella homeindeksin maksimiarvojen mediaani ei muuttunut kovin voimakkaasti 

kaikkein kriittisimpien vuosien joukossa. Mitoitusvuosien valinnan kannalta tällainen tilanne on hyvä, 

koska silloin pienet muutokset mitoitusvuoden valinnassa eivät muuta olennaisella tavalla 

rakenteisiin kohdistuvien rakenteellisten toimenpiteiden vaatimustasoa. Toisaalta kuvaajasta 

huomataan, että vaikka kolmen alaryhmän tuloksista laskettu keskiarvo nousee, esiintyy 

yksittäisissä alaryhmissä kuitenkin vuosien kriittisyystason vaihtelua. 

Edellisen kaltaisia tarkasteluja tehtiin myös muista tapauksista ja yleisin tilanne oli yllä olevan 

kaltainen hidas arviointisuureen lukuarvon muuttuminen mitoitusvuosiehdokkaiden joukossa. 

Yksittäisissä alaryhmissä erilaisten kanssa esiintyi noin 0,25–0,5 homeindeksiyksikön jyrkempi 

muutos viimeisten 1–5 kriittisimmän vuoden joukossa. Muut epävarmuuslähteet huomioon ottaen 

näiden ei kuitenkaan katsottu vaikuttavan mitoitusvuosien valintaprosessiin tai mitoitusvuosien 

kriittisyystasoon. Rakenteiden sisäosan homeen kasvun riskin kannalta viimeiset kriittisimmät 

vuodet saattoivat poiketa tätä enemmän muista 30-vuotisjakson vuosista. 

Alaryhmistä tarkasteltiin myös sitä, miten yleiskriittisyyden mukaan järjestettyjen vuosien tulokset 

poikkeavat yksittäisiä alaryhmiä tarkasteltaessa. Joissain tapauksissa esiintyi tilanteita, joissa 

yleiskriittisyyden perusteella haastavin vuosi oli 0–1 homeindeksiyksikköä helpompi muihin vuosiin 

verrattuna. Tuloksia koottaessa tällaiset tilanteet pyrittiin tunnistamaan tulosaineistosta ja ottamaan 

huomioon lopullisia mitoitusvuosia valittaessa. 

Simulointien tuloksista tarkasteltiin rakenteiden ulko-osan (päälämmöneristekerroksen ulkoilman 

puoleisen osan ja sitä vastaavan alueen) olosuhteiden lisäksi erikseen myös rakenteiden sisäosien 

(päälämmöneristekerroksen huonetilojen puoleisen alueen) käyttäytymistä homeen kasvun 

suhteen. Kysymyksenä tällöin oli, että kuinka hyvin rakenteiden ulko-osan kannalta valitut 

mitoitusvuodet ottavat huomioon rakenteiden sisäosien olosuhteet ja tarvitseeko näitä varten tehdä 

lisätoimenpiteitä mitoitusvuosien valinnan suhteen. 
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Tulosten perusteella myös rakenteiden sisäosissa esiintyi nollaa suurempia homeindeksin 

maksimiarvoja, mutta varsinkin kivirakenteiden tapauksessa nämä olivat pieniä. 

Tarkastelutapauksissa oli kaksi ryhmää, joiden tulokset erottuivat tuloksilla, joissa rakenteiden 

sisäosien homeen kasvun riski oli ajoittain suurempi rakenteiden ulko-osien homeen kasvun riskiin 

verrattuna: a) Puolilämpimät tilat (kaikki tarkastellut tapaukset puu-/lautaverhottuja puurankaseiniä 

PRP) ja b) korkeat (2 krs.), avoimella paikalla olevat tiiliverhotut puurankaseinät (PRT) korkealla 

auringonsäteilyn absorptiokertoimella (0,90 vs 0,25) ja pääosin etelän suuntaan. Näistä 

lämmityskauden osalta puolilämpimien tilojen seinissä esiintyi homeindeksin kasvua useissa 30-

vuotisjaksoissa, mutta edellä kuvattujen korkeiden tiiliverhottujen puurankaseinien tapauksessa 

korkeat arvot painottuivat erityisesti RCP8.5-2080-ilmastoon. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty homeindeksin vertailuarvot avoimella paikalla olevien 

tiiliverhottujen puurankaseinien osalta (ylärivi) ja puolilämpimien tilojen lautaverhottujen 

puurankaseinien osalta (alarivi). Vasemmanpuoleiset kuvat ovat Jokioisen tuloksia ja 

oikeanpuoleiset kuvat Vantaan tuloksia. Kaikki tulokset ovat eteläseinän tapauksia. 

  

  

Kuva 2.14 Homeindeksin vertailuarvot avoimella paikalla olevien tiiliverhottujen puurankaseinien (𝐶𝑒𝑥𝑝 = 1,69) huonetilojen 

puoleisista sisäosista (ylärivi) sekä puolilämpimien tilojen lautaverhotuista puurankaseinistä (alarivi). Tulokset ovat 
eteläseinien arvoja Jokioisen (vasen) ja Vantaan (oikea) olosuhteista. 

Puolilämpimien tilojen puuverhottujen puurankaseinien tapauksessa etelän ja pohjoisen suuntaisten 

seinien välillä oli vahva korrelaatio vuosien kriittisyysjärjestyksessä, eli samat vuodet olivat kriittisiä 

etelän ja pohjoisen suuntaisille lautaverhotuille puurankaseinille. Puolilämpimien tilojen PRP-
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ulkoseinien osalta kriittiset vuodet olivat osin samoja, joita esiintyi rakenteiden ulko-osien 

(tuulensuojan sisäpinnan alueen) tarkasteluissa. 

Kaksikerroksisten, avoimella paikalla sijaitsevien rakennusten tiiliverhotuissa puurankaseinissä sen 

sijaan pohjoisen ja etelän suuntaisten seinien välillä oli vaihtelua rakenteen sisäosan homeriskin 

suhteen. Seuraavassa kuvassa on vertailtu kyseisten seinien osalta laskettuja homeindeksin 

vertailuarvoja Jokioisen ja Vantaan olosuhteissa. 

  
Kuva 2.15 Homeindeksin vertailuarvot pohjoisen ja etelän suuntaisten tiiliverhottujen puurankaseinien sisäosassa 
(höyrynsulun ulkopinnan alueella) kaksikerroksisessa avoimella paikalla sijaitsevassa rakennuksessa. Neliöt kuvaavat 
nykyisiä testivuosia Jokioinen 2004 (huom. ei viistosaderasitettujen rakenteiden mitoitukseen) ja Vantaa 2007. Vinoneliöt 

kuvaavat vuosia Jokioinen 2011 ja Vantaa 2010. 

Kuvaajien perusteella etelän suunta oli rasitetumpi verrattuna pohjoisen suuntaan. Jokioisen osalta 

rakenteiden ulko-osien (tuulensuojan sisäpinnan alueen) osalta esille noussut vuosi Jokioinen 2011 

oli mitoittava vuosi myös rakenteen sisäosien osalta. Vantaan kuvassa esitetty vinoneliö Vantaa 

2014 on kriittisin vuosi pohjoisen ilmansuunnan suhteen, mutta neljänneksi kriittisin vuosi etelän 

sunnan suhteen. 

Vastaavat luvut Jyväskylän ja Sodankylän osalta olivat pienempiä Jokioisen ja Vantaan tuloksiin 

nähden. 

Alaryhmien mukaisia tuloksia kootaan yhteen seuraavassa luvussa. 
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2.3.2 Tulosten kokoaminen taulukkomuotoon ja yhdistäminen muihin tuloksiin 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset Jokioisen ilmasto-olosuhteille, kun vertailussa ovat 

homeen kasvun lisäksi myös 95 % RH ylittävän kosteuden määrä ja eri ryhmittelyalgoritmeilla 

määritetyt alaryhmät. Tulokset on esitetty pohjoisen ja etelän suuntaisille seinille sekä yläpohjille. 

Kaikki tämän luvun tulokset käsittelevät rakenteiden ulko-osien (päälämmöneristekerroksen ulko-

osien ja vastaavan alueen) tuloksia, ellei muuta ole erikseen mainittu. 

Taulukko 2.3. Jokioisen ilmasto-olosuhteille määritetyt viisi yleiskriittisintä vuotta a-e, kun arviointisuureina ovat homeen 
kasvu (M) tai 95 % RH ylittävän kosteuden määrä (dm) rakenteiden ulko-osissa. Tulokset on esitetty erikseen etelän (E) 
ja pohjoisen (P) suuntaisille seinille sekä yläpohjille (YP) neljällä eri ryhmittelyalgoritmilla. 

Ilmansuunta Arviointisuure Ryhmittely a b c d e 

E M Agg-EA 2015 2017 2011 2000 2016 

E M Agg-EW 2015 2017 2000 2011 2016 

E M Agg-MA 2015 2017 2000 2011 2016 

E M KMeans 2015 2017 2011 2000 2014 

E dm Agg-EA 2011 2017 2015 2007 2014 

E dm Agg-EW 2017 2015 2011 2016 2000 

E dm Agg-MA 2017 2015 2011 2000 2014 

E dm KMeans 2017 2015 2011 2016 2000 

P M Agg-EA 2016 2015 2012 2017 2011 

P M Agg-EW 2016 2015 2011 2012 2017 

P M Agg-MA 2016 2015 2012 2011 1991 

P M KMeans 2016 2015 2012 2017 2011 

P dm Agg-EA 2017 2012 2016 2004 2015 

P dm Agg-EW 2016 2005 2004 2012 2000 

P dm Agg-MA 2017 2012 2016 2014 2004 

P dm KMeans 2012 2016 2004 2005 2000 

YP M Agg-EA 2000 2006 2015 2011 2017 

YP M Agg-EW 2000 2006 2015 2011 2017 

YP M Agg-MA 2000 2006 2015 2011 2017 

YP M KMeans 2000 2006 2015 2011 2017 

YP dm Agg-EA 2010 2001 2002 2017 2011 

YP dm Agg-EW 2010 2001 2002 2017 2011 

YP dm Agg-MA 2010 2017 2001 2016 2018 

YP dm KMeans 2010 2001 2002 2017 2011 

 

Pakkasrasituksen kannalta yllä olevan taulukon vuodet 2005, 2002, 2007, 2011, 2015 ja 1991 olivat 

kyseisen ilmiön suhteen kymmenen vaativimman vuoden joukossa, vuoden 2005 ollessa edellä 

luetelluista haastavin. Betoniraudoitteiden korroosion kannalta vastaavat vuodet olivat 2015, 2011, 

2007, 2006, 2014, 2000 ja 1991. Rakenteiden sisäosien homeen kasvun riskin kannalta 

haastavimmat vuodet olivat 2011, 2016, 2014, 2001, 2013, 2004, 2000, 2005, 2012 ja 2015 

puolilämpimille tiloille ja 2011, 2002, 2014, 2010, 2016 ja 2001 korkeille tiiliverhotuille 

puurankaseinille. Haastavin vuosi on mainittu ensimmäisenä. 
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Tuloksissa ei ollut yksittäistä vuotta, joka olisi esiintynyt kriittisimpien vuosien joukossa kaikilla eri 

arviointisuureilla mitattuna. Jos mitoitusvuoden tai vuosien valinnassa painotetaan useiden eri 

arviointisuureiden käyttömahdollisuuksia, niin tällöin vuosi 2011 oli useimmin haastavien vuosien 

joukossa esiintyvä vuosi. Toinen vaipparakenteiden ulko-osien homeriskin kannalta haastava vuosi 

oli 2015, joka oli mitoittavien vuosien joukossa myös betoniterästen korroosiolle ja osittain kosteuden 

määrälle, mutta ei kuitenkaan homeen kasvulle rakenteiden sisäosissa. Sisäosissa tapahtuvan 

homeen kasvun osalta vuosi 2016 oli mitoittava vuosi ja esiintyi laajasti myös muiden 

arviointisuureiden osalta. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset Jyväskylän osalta. 

Taulukko 2.4. Jyväskylän ilmasto-olosuhteille määritetyt viisi yleiskriittisintä vuotta a-e, kun arviointisuureina ovat homeen 
kasvu (M) tai 95 % RH ylittävän kosteuden määrä (dm) rakenteiden ulko-osissa. Tulokset on esitetty erikseen etelän (E) 
ja pohjoisen (P) suuntaisille seinille sekä yläpohjille (YP) neljällä eri ryhmittelyalgoritmilla. 

Arviointisuure Ilmansuunta Ryhmittely a b c d e 

E M Agg-EA 2008 2007 2011 2015 2000 

E M Agg-EW 2008 2007 2011 2015 2000 

E M Agg-MA 2008 2007 2011 2015 1989 

E M KMeans 2008 2011 2007 2015 2000 

E dm Agg-EA 2011 2004 2007 1996 2005 

E dm Agg-EW 2008 2007 2004 1996 2005 

E dm Agg-MA 2008 2011 2004 2007 1996 

E dm KMeans 2004 2007 2008 2011 1996 

P M Agg-EA 2008 2004 2011 2012 2007 

P M Agg-EW 2008 2004 2011 1991 2012 

P M Agg-MA 2008 2011 2012 2004 1991 

P M KMeans 2008 2011 2004 1991 2012 

P dm Agg-EA 2008 2004 2005 1996 1998 

P dm Agg-EW 2004 2008 2001 2005 1997 

P dm Agg-MA 2008 2004 2005 1996 1998 

P dm KMeans 2004 2008 2001 2005 2012 

YP M Agg-EA 2000 2006 2017 2011 2008 

YP M Agg-EW 2000 2006 2017 2011 2008 

YP M Agg-MA 2000 2006 2017 2011 2008 

YP M KMeans 2000 2006 2017 2011 2008 

YP dm Agg-EA 2018 2004 1996 2010 2012 

YP dm Agg-EW 2018 2004 1996 2010 2012 

YP dm Agg-MA 2018 2004 1996 2010 2009 

YP dm KMeans 2018 2004 1996 2010 2012 

 

Pakkasrasituksen osalta vuodet 2007, 1991, 2001, 2000 ja 1996 olivat nykyilmaston 30-vuotisjakson 

11 kriittisimmän vuoden joukossa, vuoden 2007 ollessa edellä luetelluista haastavin (lisätty yksi 

muihin paikkakuntiin nähden). Betoniterästen korroosion suhteen vastaavat vuodet kymmenen 
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haastavimman vuoden joukossa olivat 2015, 2008, 2011, 2007, 2006, 2017 ja 2004. Rakenteiden 

sisäosien homeen kasvun riskin suhteen haastavimmat vuodet olivat 2011, 2004, 2016, 2007, 2005, 

2001, 1998, 2002 ja 2012 puolilämpimille tiloille ja 2002, 2001, 1991, 2018, 2005 ja 1996 PRT-

seinille. 

Jyväskylän olosuhteiden osalta tuloksissa ei noussut esille yhtä vuotta, joka kattaisi kaikki eri 

tarkastelutilanteet. Jos Jyväskylän olosuhteille valittaisiin yksi mitoitusvuosi, niin soveltuva vuosi 

voisi olla 2011, joka olisi mitoittava vuosi rakenteiden sisä- ja ulko-osien homehtumisriskin sekä 

betoniraudoitteiden korroosion suhteen. Vuosi 2008 olisi mitoittava rakenteen ulko-osien homeen 

kasvun ja kosteuden määrän sekä betoniraudoitteiden korroosion suhteen, mutta ei 

pakkasrasituksen tai sisäosien homeen kasvun suhteen. 

Jos vuosia valittaisiin kaksi kappaletta, niin tällöin vuosi 1996 kosteuden määrälle ja 

pakkasrasitukselle sekä vuosi 2011 homeen kasvulle ja terästen korroosiolle kattaisivat yhdessä eri 

tarkastelutapaukset. Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset Sodankylän olosuhteiden osalta. 

Taulukko 2.5. Sodankylän ilmasto-olosuhteille määritetyt viisi yleiskriittisintä vuotta a-e, kun arviointisuureina ovat homeen 
kasvu (M) tai 95 % RH ylittävän kosteuden määrä (dm) rakenteiden ulko-osissa. Tulokset on esitetty erikseen etelän (E) 

ja pohjoisen (P) suuntaisille seinille sekä yläpohjille (YP) neljällä eri ryhmittelyalgoritmilla. 

Arviointisuure Ilmansuunta Ryhmittely a b c d e 

E M Agg-EA 2015 2016 2011 2010 2012 

E M Agg-EW 2015 2016 2012 2011 2010 

E M Agg-MA 2015 2016 2011 2012 1989 

E M KMeans 2015 2016 2011 2012 1989 

E dm Agg-EA 2015 2012 2016 2013 2011 

E dm Agg-EW 2015 2012 2016 2013 2005 

E dm Agg-MA 2015 2012 2016 2005 2010 

E dm KMeans 2015 2012 2016 2005 2010 

P M Agg-EA 2016 2015 2011 2005 2010 

P M Agg-EW 2016 2015 2011 2010 2005 

P M Agg-MA 2016 2015 2011 2005 2010 

P M KMeans 2016 2015 2011 2010 2005 

P dm Agg-EA 2012 2015 2014 2017 2011 

P dm Agg-EW 2012 2011 2015 2010 2017 

P dm Agg-MA 2012 2015 2014 2017 2011 

P dm KMeans 2012 2011 2015 2010 2017 

YP M Agg-EA 2011 2018 2012 2016 2015 

YP M Agg-EW 2011 2018 2012 2016 2015 

YP M Agg-MA 2011 2018 2012 2017 2015 

YP M KMeans 2011 2018 2012 2016 2015 

YP dm Agg-EA 2011 2014 2006 2012 2015 

YP dm Agg-EW 2011 2014 2006 2012 2015 

YP dm Agg-MA 2011 2014 2006 2012 2018 

YP dm KMeans 2011 2014 2006 2012 2015 
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Pakkasrasituksen osalta yllä olevan taulukon vuodet 2014, 2017 ja 1989 esiintyivät kyseisen 

arviointisuureen suhteen kymmenen vaativimman vuoden joukossa, vuoden 2014 ollessa edellä 

mainituista vuosista haastavin. Vastaavat vuodet betoniraudoitteiden korroosion suhteen olivat 

2011, 2016, 2015, 2014 ja 2005. Rakenteiden sisäosien homeen kasvun riskin suhteen 

haastavimmat vuodet olivat 2016, 2015, 2010, 2013, 2005 ja 2011 puolilämpimien tilojen osalta ja 

2016, 2011, 2014, 2018 ja 2013 PRT-seinien osalta (10 sisäosien homeen kasvun suhteen 

haastavimman vuoden joukossa olevat vuodet). 

Sodankylän olosuhteille tuloksissa ei noussut esille yhtä vuotta, joka olisi kattanut kaikki eri 

tarkastelutilanteet. Jos Sodankylän olosuhteille valitaan yksi vuosi, niin ensisijainen valinta olisi 

2011, joka esiintyi mitoittavien vuosien joukossa muille suureille, kuin pakkasrasitukselle. Jos 

Sodankylän olosuhteille valitaan kaksi vuotta, niin vuodet 2011 ja 2014 yhdessä kattavat kaikki eri 

tarkastelutilanteet. Myös vuodet 2014 ja 2015 yhdessä kattaisivat kaikki tarkastelutilanteet. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset Vantaan osalta. 

Taulukko 2.6. Vantaan ilmasto-olosuhteille määritetyt viisi yleiskriittisintä vuotta a-e, kun arviointisuureina ovat homeen 
kasvu (M) tai 95 % RH ylittävän kosteuden määrä (dm). Tulokset on esitetty erikseen etelän (E) ja pohjoisen (P) suuntaisille 

seinille sekä yläpohjille (YP) neljällä eri ryhmittelyalgoritmilla. 

Arviointisuure Ilmansuunta Ryhmittely a b c d e 

E M Agg-EA 2017 2015 2007 2008 2016 

E M Agg-EW 2017 2015 2007 2008 2016 

E M Agg-MA 2017 2015 2007 2016 2008 

E M KMeans 2017 2015 2008 2007 2016 

E dm Agg-EA 2017 2007 2016 2004 2005 

E dm Agg-EW 2017 2007 2004 2008 2005 

E dm Agg-MA 2017 2007 2004 1996 2008 

E dm KMeans 2017 2007 2004 2008 2005 

P M Agg-EA 2014 2004 2012 2017 2015 

P M Agg-EW 2014 2012 2004 2017 2015 

P M Agg-MA 2014 2012 2004 2017 2015 

P M KMeans 2014 2012 2004 2017 2015 

P dm Agg-EA 2004 2012 2009 2003 2005 

P dm Agg-EW 2004 2018 2005 1990 1991 

P dm Agg-MA 2004 2012 2009 2003 2005 

P dm KMeans 2004 2009 2017 2012 2003 

YP M Agg-EA 2006 2017 2015 2013 2014 

YP M Agg-EW 2006 2017 2015 2013 2014 

YP M Agg-MA 2006 2017 2015 2013 2007 

YP M KMeans 2006 2017 2015 2013 2014 

YP dm Agg-EA 2010 1996 2004 2016 2014 

YP dm Agg-EW 2010 1996 2004 2016 2014 

YP dm Agg-MA 1996 2010 2004 2016 2009 

YP dm KMeans 2010 1996 2004 2016 2014 
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Pakkasrasituksen osalta edellä olevassa taulukossa olevat vuodet 2005, 1990, 2007, 2006 ja 2004 

olivat kyseisen arviointisuureen suhteen vaativimpien 10 vuoden joukossa, vuoden 2005 ollessa 

edellä mainituista vuosista haastavin. Betoniterästen korroosion osalta vastaavat vuodet olivat 2008, 

2007, 2017, 2015, 1990, 2006 ja 2016. Rakenteiden sisäosien homeen kasvun riskin suhteen 

haastavimmat vuodet olivat 2004, 2016, 2014, 2005, 2012, 2013, 2003, 2015 ja 2017 puolilämpimille 

tiloille ja 2014, 2010, 2003, 2018, 2009, 2005, 2013 ja 2012 PRT-seinille. 

Myöskään Vantaan osalta tuloksissa ei ollut vuotta, joka olisi kattanut kaikki tarkastelutilanteet. Jos 

Vantaan olosuhteisiin valitaan yksi mitoitusvuosi, ensisijainen vaihtoehto olisi vuosi 2017, joka 

kattaisi rakenteiden ulko-osien homeen kasvun, betoniterästen korroosion ja puolilämpimien tilojen 

rakenteiden sisäosien tarkastelut. Lisäksi vuosi toimisi vertailuvuotena kosteuden määrän 

tarkasteluille (osittain mitoitusvuosikandidaattien joukossa, mutta ei kaikille tapauksille). Jos Vantaan 

olosuhteille valitaan kaksi mitoitusvuotta, nämä olisivat vuosi 2015 tai 2017 rakenteiden ulko-osien 

homeen kasvulle, betoniterästen korroosiolle ja rakenteiden sisäosien homeen kasvun riskille 

puolilämpimissä tiloissa sekä 2004 kosteuden määrälle ja pakkasrasitukselle. Nämä kyseiset vuodet 

eivät kuitenkaan olleet mitoittavia homeen kasvun riskille tiiliverhotuissa puurankaseinissä. 

Vuosien vertailun perusteella kaikkia arviointikriteerejä ei saatu Vantaan osalta katettua kahta 

mitoitusvuotta käyttämällä, vaan vuosia tulisi olla kolme. Valitsemalla kahdeksi ensimmäiseksi 

vuodeksi rakenteiden ulko-osien homeen kasvun vuoden 2015 tai 2017 sekä kosteuden määrän 

vuodeksi 2004, niin tällöin rakenteiden sisäosien homeriskin vuosi voidaan valita melko vapaasti 

kyseisen arviointisuureen mitoittavista vuosista. Kolmanneksi vuodeksi valitaan tässä Vantaa 2014, 

joka oli osittain mitoittavin vuosi rakenteiden sisäosien homeen kasvun riskin suhteen, mutta osittain 

mitoittavien vuosien joukossa myös muiden arviointisuureiden suhteen. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu edellä valitut nimetyt paikkakuntakohtaiset 

mitoitusvuosiehdokkaat rakennusfysikaalisia laskentatarkasteluja sekä julkisivujen pakkasrasitus- ja 

korroosiotarkasteluja varten. Taulukkoon valitut vuodet perustuvat tavoitteelle löytää 

paikkakuntakohtaisesti vuosi tai vuodet, jotka ovat viiden haastavimman vuoden joukossa 

rakenteiden ulko-osissa tapahtuvan homeen kasvun ja 95 % RH ylittävän kosteuden määrän 

suhteen, sekä haastavimman kymmenen vuoden joukossa julkisivujen pakkasrasituksen ja 

betoniterästen korroosion sekä rakenteiden sisäosien homeen kasvun suhteen. Poikkeamat tästä 

on merkattu vertailuvuotta kuvaavalla ”v”-merkinnällä. 
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Taulukko 2.7. Paikkakuntakohtaiset mitoitusvuosiehdokkaat koottuna yhdeksi taulukoksi. Vuodet on valittu pyrkimällä 
yhdistämään useita arviointisuureita ja tilanteita mahdollisimman pieneen määrään vuosia. (v) = Vuosi soveltuu 

vertailuvuodeksi, mutta ei mitoitusvuodeksi. 

Paikkakunta Yhden mitoitusvuoden käyttö Kahden mitoitusvuoden käyttö 

Sodankylä Homeen kasvu ja kosteuden määrä 

ulko-osissa; korroosio, pakkasrasitus 

(v), homeen kasvu sisäosissa: 2011 

• Homeen kasvu ulko-osissa: 2015 

• Kosteuden määrä: 2015  

• Pakkasrasitus: 2014 

• Korroosio: 2015 tai 2014 

• Homeen kasvu sisäosissa: 2015 

(puolilämpimät tilat PRP) ja 2014 (PRT) 

Jyväskylä Homeen kasvu ja kosteuden määrä 

(v) ulko-osissa; korroosio, 

pakkasrasitus (v); homeen kasvu 

sisäosissa puolilämpimissä tiloissa 

(PRP) ja PRT-rakenteissa (v): 2011 

• Homeen kasvu ulko-osissa: 2011 

• Kosteuden määrä: 1996 

• Pakkasrasitus: 1996 

• Korroosio: 2011 

• Homeen kasvu sisäosissa: 2011 

(puolilämpimät tilat PRP) ja 1996 (PRT) 

Jokioinen Homeen kasvu ja kosteuden määrä 

(v) ulko-osissa; pakkasrasitus, 

korroosio, homeen kasvu sisäosissa: 

2011 

• Homeen kasvu ulko-osissa: 2011 

• Kosteuden määrä: 2017 tai 2016 

• Pakkasrasitus: 2011 

• Korroosio: 2011 

• Homeen kasvu sisäosissa: 2011 tai 2016 

Vantaa Homeen kasvu ja kosteuden määrä 

(v) ulko-osissa; korroosio, 

pakkasrasitus (v), homeen kasvu 

sisäosissa (v): 2017 

• Homeen kasvu ulko-osissa: 2017 tai 2015 

• Kosteuden määrä: 2004 

• Pakkasrasitus: 2004 

• Korroosio: 2017 tai 2015 

• Homeen kasvu sisäosissa: 2014 

 

Taulukon arvojen osalta huomioon otettava seikka on, että pakkasrasituksen ja betoniraudoitteiden 

korroosion vuodet koskevat nykyilmastoa 1989–2018. Homeen kasvun ja kosteuden määrän 

mitoitusvuodet ovat samat myös tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden 30-vuotisjaksoille. 

Paikkakuntakohtaisissa tuloksissa oli tiettyjä vuosia, jotka olivat haastavimpien vuosien joukossa 

useilla eri arviointisuureilla, rakenteilla ja ilmansuunnilla. Yhdeltäkään paikkakunnalta ei kuitenkaan 

löytynyt yksittäistä vuotta, joka olisi täyttänyt kaikki eri tavoitteet tavoitellulla mitoituksellisella 

vaatimustasolla. Tarvittiin siis vähintään kaksi eri vuotta, jotta paikkakuntakohtaisesti jokaiselle 

arviointisuureelle saatiin nimettyä mitoittava vuosi. 

Mitoitusvuosien valinta helpottava seikka oli, että tietyt vuodet olivat haastavia yhtä aikaa etelän ja 

pohjoisen suuntaisille seinille sekä yläpohjille, mikä selkiyttää mitoitusvuosien käyttöä. 

Edellä olevaan taulukkoon liittyvä erityistapaus oli homeen kasvu korkeiden tiiliverhottujen 

puurankaseinien sisäosissa (runkotolppien sisäpinta, päälämmöneristekerroksen sisäpinta) 

Vantaan olosuhteissa. Poiketen muiden paikkakuntien mitoitusvuosista, Vantaan vuosista 
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kumpikaan rakenteiden ulko-osien homeen kasvun tai kosteuden kertymisen mitoitusvuosista ei 

esiintynyt mitoittavien vuosien joukossa rakenteen sisäosan homeriskin suhteen korkeissa 

tiiliverhotuissa puurankaseinissä. Erillisen mitoitusvuoden valitseminen pelkästään tiettyä rajattua 

tarkastelutapausta varten ei kuitenkaan ole linjassa mitoitusvuosien yleiskriittisyyden tavoitteen 

kanssa. Näin ollen Vantaa 2014 -vuoden tilalla käytetään rakenteiden sisäosien homeen kasvun 

riskin tarkasteluissa Jokioinen 2011 -vuotta, joka oli pohjoisen suuntaisten tiiliverhottujen 

puurankaseinien tapauksessa hieman Vantaa 2014 -vuotta kevyempi, mutta etelän suuntaisten 

seinien tapauksessa vaativampi. 

Seuraavassa luvussa vertaillaan mitoitusvuosia toisiinsa ja arvioidaan yksittäisen mitoitusvuoden 

valintaa koko Suomea varten. 

2.3.3 Paikkakuntakohtaisten ja koko Suomen kattavien mitoitusvuosien valinta 

Edellisen luvun perusteella yksittäisellä vuodella ei pystytty kattamaan kaikkia tarkasteltuja 

arviointisuureita, vaan mitoitusvuosia tarvittiin kullekin paikkakunnalle joko kaksi tai kolme. Lisäksi 

Jokioisen ja Vantaan paikkakuntakohtaisissa mitoitusvuosissa oli tilanteita, joissa mitoitusvuodeksi 

olisi voinut valita kahden eri vaihtoehdon välillä. Tarkastellaan seuraavassa taulukon 2.7 mukaisia 

mitoitusvuosiehdokkaita paikkakuntakohtaisten mitoitusvuosien valitsemiseksi. 

Taulukko 2.8. Homeindeksien vertailuarvojen mediaanit etelän suuntaan olevissa ulkoseinissä. Taulukossa on korostettu 
oranssin sävyllä alin 50 % kunkin rivin arvoista. Vuodet on järjestetty sarakkeiden mediaanien mukaiseen järjestykseen. 

  Van Jok Van Jok Jok Van Sod Jyv Jyv Sod 

  2017 2011 2015 2017 2016 2004 2015 2011 1996 2011 

BSW, 1 2,0 1,9 2,1 1,6 1,7 1,8 1,3 1,7 1,4 1,4 

BSW, 2 1,0 1,0 0,7 1,2 1,1 0,8 1,0 0,9 0,8 0,9 

BSW, 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

EHR, 1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,7 0,5 0,4 

EHR, 2 1,6 1,8 1,8 1,7 1,3 1,3 1,3 1,3 1,0 0,6 

EHR, 3 0,5 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

PVP, 1 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,0 1,2 1,0 1,0 

PVP, 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

PVP, 3 2,5 2,5 2,7 2,3 2,3 2,4 1,8 2,2 2,0 1,5 

BSR, 1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

BSR, 2 1,3 1,2 1,5 1,3 1,1 1,1 0,8 1,0 0,8 0,6 

BSR, 3 0,8 0,8 1,0 0,8 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 

USH, 1 5,9 5,9 5,8 5,9 5,8 5,8 5,9 5,8 5,9 5,9 

USH, 2 6,0 5,9 5,9 5,9 5,5 5,6 1,6 4,9 4,1 3,2 

USH, 3 4,7 4,8 3,9 5,5 4,8 4,1 5,5 4,5 4,4 5,2 

PRP, 1 5,3 4,9 4,7 5,2 5,0 4,1 3,1 4,2 1,7 3,8 

PRP, 2 1,9 1,3 1,0 1,9 1,2 0,5 0,8 0,7 0,6 0,8 

PRP, 3 5,5 5,4 5,4 5,6 5,6 5,1 5,0 5,3 4,9 5,1 

PRT, 1 4,5 3,5 4,7 4,2 3,7 3,0 2,8 2,2 1,5 1,5 

PRT, 2 5,6 5,5 5,6 5,6 5,1 5,6 5,3 4,9 5,2 3,6 

PRT, 3 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,3 5,5 5,5 5,4 

Mediaani 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,3 1,0 1,0 
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Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että taulukon arvot eivät ole yksittäisiä homeindeksin 

arvoja, vaan koontilukuja suuremmasta määrästä tapauksia. Pienet erot lukuarvojen välillä eivät 

kuitenkaan välttämättä tarkoita todellista eroa tapausten välillä lukuarvoihin liittyvien 

epävarmuuksien vuoksi. 

Tulosten perusteella Jokioisen ja Vantaan vuodet kuuluivat homeen kasvun suhteen rasitetuimpien 

vuosien joukkoon, verrattuna Jyväskylän ja Sodankylän vuosiin. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty homeindeksin vertailuarvojen mediaanit pohjoisen suuntaisista 

seinistä. 

Taulukko 2.9. Homeindeksien vertailuarvojen mediaanit pohjoisen suuntaan olevissa ulkoseinissä. Taulukossa on 
korostettu oranssin sävyllä alin 50 % kunkin rivin arvoista. 

  Jok Jok Jok Van Jyv Sod Van Jyv Van Sod 

  2017 2016 2011 2004 2011 2011 2017 1996 2015 2015 

BSW, 1 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

BSW, 2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 

BSW, 3 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,4 1,7 1,4 1,9 1,3 

EHR, 1 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

EHR, 2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

EHR, 3 0,4 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 

PVP, 1 1,3 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

PVP, 2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 

PVP, 3 1,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,4 1,7 1,4 1,9 1,3 

BSR, 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 

BSR, 2 0,8 1,0 0,8 0,9 0,7 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 

BSR, 3 0,4 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 

USH, 1 4,2 3,9 3,3 3,0 3,1 2,9 3,8 2,9 2,6 2,5 

USH, 2 5,5 5,3 4,8 4,6 5,0 5,7 5,2 5,4 4,3 5,7 

USH, 3 5,8 5,5 5,5 5,0 5,2 4,8 5,7 5,6 5,5 4,6 

PRP, 1 1,5 0,8 1,5 0,7 1,3 1,0 1,4 0,7 0,8 0,9 

PRP, 2 5,0 4,3 4,9 3,6 4,5 3,6 4,5 1,9 3,3 3,4 

PRP, 3 4,4 3,0 4,0 2,3 3,5 2,0 3,8 1,3 2,1 1,5 

PRT, 1 4,0 5,0 4,6 5,5 3,3 4,4 3,6 4,0 3,5 4,2 

PRT, 2 1,8 2,1 0,6 4,7 1,0 2,4 0,6 1,2 0,2 2,8 

PRT, 3 5,2 5,6 5,6 5,6 5,2 5,5 5,1 5,4 5,4 5,4 

Mediaani 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 

 

Pohjoisseinien homeen kasvun kannalta haastavimpia vuosia olivat Jokioinen 2016–2017 ja 2011, 

Vantaa 2004. Koontilukujen vaihtelu oli hieman pienempi pohjoisseinien tapauksessa (mediaani 

1,0–1,5), kuin eteläseinien tapauksessa (1,0–1,9). Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset 

yläpohjien osalta. 
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Taulukko 2.10. Homeindeksien vertailuarvojen mediaanit eri yläpohjille. Taulukossa on korostettu oranssin sävyllä alin 50 
% kunkin rivin arvoista. 

  Jok Jok Jyv Jok Van Van Jyv Sod Sod Van 

  2011 2017 2011 2016 2017 2015 1996 2011 2015 2004 

YP, 1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 

YP, 2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

YP, 3 3,3 2,7 2,3 0,9 2,1 1,4 1,7 1,0 0,5 0,9 

Mediaani 1,0 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 

 

Yläpohjien homeenkasvun osalta haastavimpia vuosia olivat Jokioinen 2011, 2016 ja 2017, 

Jyväskylä 2011 sekä Vantaa 2017. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset kosteuden määrän osalta etelän suuntaisilla seinillä. 

Alaryhmissä olevat tapaukset eivät välttämättä ole samat kuin edellä homeindeksin yhteydessä. 

Taulukko 2.11. Kosteuden määrän vertailuarvojen mediaanit etelän suuntaan olevissa ulkoseinissä. Taulukossa on 
korostettu oranssin sävyllä alin 50 % kunkin rivin arvoista. 

  Jok Sod Jok Jok Van Sod Jyv Van Jyv Van 

  2017 2015 2011 2016 2017 2011 2011 2015 1996 2004 

BSW, 1 2,8 2,67 2,5 2,51 2,77 1,94 2,46 2,73 2,38 2,52 

BSW, 2 1,45 1,82 0,86 1,16 0,98 1,27 0,82 0,87 0,98 0,93 

BSW, 3 0 0,02 0 0,01 0 0,01 0 0 0 0 

EHR, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EHR, 2 0,22 0,15 0,21 0,05 0,1 0,01 0,06 0,12 0,05 0,04 

EHR, 3 0,01 0 0,02 0,01 0 0 0,01 0,01 0 0 

PVP, 1 2,8 2,67 2,5 2,51 2,77 1,94 2,46 2,73 2,38 2,52 

PVP, 2 1,45 1,82 0,86 1,16 0,98 1,27 0,82 0,87 0,98 0,93 

PVP, 3 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 0 0,01 

BSR, 1 2,63 1,95 2,22 2,04 2,07 2,36 1,87 1,19 2,38 1,53 

BSR, 2 0,66 1,69 0,12 0,75 0 1,74 0,5 0 1,41 0 

BSR, 3 0 0,01 0,03 0,01 0,05 0,01 0,01 0 0,01 0,02 

USH, 1 4,16 4,51 5,53 5,18 5,28 5,41 1,89 2,44 2,41 3,24 

USH, 2 8,68 8,63 8,51 7,88 7,53 8,73 7,71 5,86 8,61 6,22 

USH, 3 0,09 0,08 0,04 0,04 0,02 0,09 0,02 0,01 0,02 0,01 

PRP, 1 0,21 0,19 0,13 0,13 0,12 0,25 0,09 0,01 0,15 0,04 

PRP, 2 0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 0 0 0,02 0 

PRP, 3 0,5 0,31 0,5 0,24 0,28 0,39 0,32 0,12 0,27 0,2 

PRT, 1 0,19 0 0,37 0,21 0,24 0,02 0,03 0,25 0,04 0,28 

PRT, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRT, 3 0,14 0,01 0,09 0,01 0,23 0 0,01 0,06 0,01 0,23 

Mediaani 0,21 0,15 0,13 0,13 0,12 0,09 0,06 0,06 0,05 0,04 

 

Etelän suuntaisten ulkoseinien osalta korkeimmat suhteellisen kosteuden 95 % RH kosteuden 

määrät esiintyivät Jokioisen ja Sodankylän olosuhteissa 

Etelän suuntaisilla seinillä kosteuden määrä eristerapatussa betoniseinässä (BSR 2) oli pieni kaikilla 

Vantaan vuosilla muiden paikkakuntien vuosiin verrattuna. Tämä oli yllättävä seikka, koska ennakko-

oletuksena oli, että Vantaan mitoitusvuodet olisivat olleet Etelä-Suomen keskimäärin suuremman 
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viistosadekuorman vuoksi raskaampia muihin vuosiin nähden. Tulos on voinut johtua esimerkiksi 

kyseisen alaryhmän muodostumisesta viistosateelta suojatuista rakenteista, mutta toisaalta 

ryhmässä BSR 3 kosteuden määrän tulokset ovat lähellä nollaa kaikilla vuosilla, jolloin BSR 3 on 

todennäköisesti sisältänyt rakennetyyppiin liittyvät helpoimmat tapaukset. Aiemmat homeindeksin 

vertailuarvot kyseisessä rakenteessa olivat samaa suuruusluokkaa Vantaan olosuhteissa muihin 

paikkakuntiin nähden. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset kosteuden määrän osalta pohjoisen suuntaisilla seinillä. 

Taulukko 2.12. Kosteuden määrän vertailuarvojen mediaanit pohjoisen suuntaan olevissa ulkoseinissä. Taulukossa on 
korostettu oranssin sävyllä alin 50 % kunkin rivin arvoista. 

  Sod Sod Jok Jok Jyv Jyv Jok Van Van Van 

  2011 2015 2011 2016 1996 2011 2017 2004 2015 2017 

BSW, 1 1,81 2,25 1,44 1,72 1,72 1,45 1,87 1,5 1,34 1,5 

BSW, 2 0,72 0,94 0,41 0,62 0,55 0,37 0,72 0,4 0,3 0,39 

BSW, 3 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0 0,01 

EHR, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EHR, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EHR, 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PVP, 1 1,81 2,25 1,44 1,72 1,72 1,45 1,87 1,5 1,34 1,5 

PVP, 2 0,72 0,94 0,41 0,62 0,55 0,37 0,72 0,4 0,3 0,39 

PVP, 3 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0,01 

BSR, 1 2 1,78 1,07 1,6 1,92 1,59 2,01 0,83 0,36 0,58 

BSR, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BSR, 3 1,83 1,69 0,32 1,38 1,5 1,14 1,4 0 0 0 

USH, 1 3,08 3 0,71 1,21 0,88 0,85 0,79 3,88 1,06 1,53 

USH, 2 0,03 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 

USH, 3 4,29 4,15 1,51 2,42 3,11 2,18 3,59 4,4 2,66 3,93 

PRP, 1 0,1 0,07 0 0 0,02 0 0,02 0 0 0 

PRP, 2 0,02 0,01 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRP, 3 0,07 0,05 0 0 0 0 0 0 0 0 

PRT, 1 0,03 0 0,05 0,12 0,01 0 0 0,11 0 0 

PRT, 2 0 0 0 0 0 0 0 0,01 0 0 

PRT, 3 0,12 0,07 0,11 0,23 0,06 0,05 0,01 0,21 0,01 0 

Mediaani 0,07 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0 0 

 

Pohjoisen suuntaisissa seinissä kosteuden määrän kannalta haastavimmat olosuhteet esiintyivät 

Sodankylän vuosien aikana. Sodankylän osalta kosteuden määrän suhteen määritetyt 

paikkakuntakohtaiset mitoitusvuosiehdokkaat olivat kriittisempiä homeen kasvun mitoitusvuosiin 

nähden. 

Seuraavassa taulukossa on esitetty tulokset yläpohjien kosteuden määrän osalta. 
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Taulukko 2.13. Kosteuden määrän vertailuarvojen mediaanit yläpohjissa. Taulukossa on korostettu oranssin sävyllä alin 
50 % kunkin rivin arvoista. 

 Sod Sod Jyv Jyv Jok Jok Jok Van Van Van 
 2011 2015 1996 2011 2017 2011 2016 2004 2017 2015 

YP, 1 0,88 0,76 0,35 0,26 0,25 0,22 0,21 0,08 0,03 0 

YP, 2 2,15 1,91 1,14 0,78 0,81 0,62 0,87 0,31 0,12 0,06 

YP, 3 0,3 0,24 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0 0 

Mediaani 0,88 0,76 0,35 0,26 0,25 0,22 0,21 0,08 0,03 0 

 

Yläpohjien tuloksissa on havaittavissa ero Sodankylän vuosien ja muiden vuosien välillä, 

Sodankylän vuosien ollessa yläpohjille muita vuosia vaativampia kosteuden määrän kannalta. 

Lisäksi yläpohjien osalta kosteuden määrän tuloksissa on havaittavissa maantieteellinen korrelaatio 

siten, että suurimmat yläpohjien kosteuden määrät esiintyivät Pohjois-Suomen olosuhteissa ja 

pienimmät Etelä-Suomen olosuhteissa. 

Tuloksia vertailtaessa Sodankylän ja Jyväskylän osalta päädyttiin valitsemaan kummallekin 

paikkakunnalle kaksi mitoitusvuotta taulukon 2.7 mukaisesti. Jokioisen ilmasto-olosuhteita varten 

valittiin kaksi vuotta Jokioinen 2011 ja Jokioinen 2017, koska useimmissa tapauksissa vähintään 

toinen näistä vuosista oli samantasoinen tai haastavampi vuoteen Jokioinen 2016 verrattuna. 

Vantaan ilmasto-olosuhteita varten valittiin vuosi Vantaa 2017, vuoden Vantaa 2015 sijaan, koska 

vaikka jälkimmäinen oli useissa tilanteissa hieman ensiksi mainittua kriittisempi, eli Vantaa 2017 

isompien erojen tapauksessa haastavampi vuoteen Vantaa 2015 verrattuna. 

Lopullisiksi paikkakuntakohtaisiksi mitoitusvuosiksi valittiin seuraavat vuodet (listattuna pohjoisesta 

etelään): 

• Sodankylä 

o Homeen kasvu, kosteuden määrä ja betoniterästen korroosio: 2015 

o Pakkasrasitus ja homeen kasvun riski korkeiden tiiliverhottujen puurankaseinien 

sisäosissa: 2014 

• Jyväskylä 

o Homeen kasvu, betoniterästen korroosio: 2011 

o Kosteuden määrä, pakkasrasitus ja homeen kasvun riski korkeiden tiiliverhottujen 

puurankaseinien sisäosissa: 1996 

• Jokioinen 

o Homeen kasvu, pakkasrasitus ja betoniterästen korroosio: 2011 

o Kosteuden määrä: 2017 

• Vantaa 

o Homeen kasvu rakenteen ulko-osissa, betoniterästen korroosio: 2017 

o Kosteuden määrä ja pakkasrasitus: 2004 

o Homeen kasvu rakenteen sisäosissa: Jokioinen 2011 
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Mitoitusvuosien paikkakunnat vastaavat ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 säävyöhykkeitä 

I-IV.  

Vertaillaan paikkakuntaisia mitoitusvuosia vielä sen arvioimiseksi, mikä tai mitkä niistä yhdessä 

kattaisivat koko Suomen alueen. Jos vuosia tarkastellaan käytön helppouden kannalta, niin tällöin 

paikkakuntakohtaisista mitoitusvuosista Jokioinen 2011 oli laajasti yleiskriittinen vuosi verrattuna 

muihin paikkakuntakohtaisiin mitoitusvuosiin homeen kasvun suhteen. Tällöin kysymyksenä on, että 

kuinka hyvin Jokioinen 2011 kattaisi myös muiden paikkakuntien olosuhteet homeen kasvun 

suhteen ja mahdolliset tarkastelut myös kosteuden määrän suhteen. 

Liitteessä B.4 on esitetty kuvaajia Jokioisen ja Vantaan paikkakuntakohtaisten mitoitusvuosien 

kriittisyydestä suhteessa eri paikkakuntiin ja eri päärakennetyyppi-ilmansuunta-tilanteissa. 

Kuvaajien perusteella Jokioinen 2011 vastasi useissa tilanteissa kymmenen vuoden tai pidempää 

toistuvuusaikatavoitetta rakenteiden ulko-osien homeen kasvun suhteen kaikkien neljän 

tarkastelupaikkakunnan alueella. Mikään yksittäinen vuosi ei kuitenkaan kyennyt kattamaan kaikkia 

tarkastelutilanteita, vaan osassa tapauksista mitoituksellinen taso oli tavoitetasoa heikompi. 

Tapauksia, joissa Jokioinen 2011 ei saavuttanut asetettua kymmenen vuoden 

toistuvuusaikatavoitetta yhdellä tai useammalla paikkakunnalla olivat betonisandwich-seinät (BSW), 

pelti-villa-pelti-seinät (PVP), pohjoisen suuntaiset hirsiseinät (USH pohjoinen) ja etelän suuntaiset 

tiiliverhotut puurankaseinät (PRT etelä). Näistä betonisandwich-ulkoseinissä ja pelti-villa-pelti-

seinissä homeindeksin maksimiarvot olivat kuitenkin verrattain matalia johtuen rakenteissa 

käytettyjen materiaalien kestävästä homehtumisherkkyysluokasta. Sisäpuolelta lämmöneristetyissä 

hirsiseinissä ja korkeissa etelän suuntaisissa tiiliverhotuissa puurankaseinissä homeen kasvun riski 

taas oli huomattavasti korkeampi. 

Lopulliset koko Suomen kattavat rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan mitoitusvuodet 

valittiin seuraavasti: 

• Koko Suomi 

o Homeen kasvu yleensä: Jokioinen 2011 (yleiskriittinen vuosi, käytetään aina yhtenä 

mitoitusvuotena) 

o Homeen kasvun riski betonisandwich-ulkoseinissä ja sisäpuolelta 

lisälämmöneristetyissä hirsiseinissä: Jokioinen 2011 ja Jokioinen 2017 (rakenteen 

mitoitus molempien vuosien avulla) 

o Homeen kasvun riski korkeissa (≥ 2 krs.) tiiliverhotuissa puurankaseinissä: Jokioinen 

2011 ja Vantaa 2017 (rakenteen mitoitus molempien vuosien avulla) 

o Kosteuden määrä paikkakuntakohtaisten mitoitusvuosien mukaan (s. 53) 

o Julkisivujen pakkasrasituksen ja betoniterästen korroosion tarkastelut 

nykyilmastossa paikkakuntakohtaisten mitoitusvuosien (s. 53) mukaan ja 

tulevaisuuden ilmastossa luvussa 4 esitettyjen tietojen mukaisesti. 



55 
 
 

 
 

Vuotta Jokioinen 2011 käytetään siis mitoituksen yleisvuotena, joka on aina mukana rakenteiden 

lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan ajasta riippuvissa simuloinneissa. Saman vuoden käyttäminen 

yhtenä mitoitusvuotena kaikissa laskelmissa mahdollistaa yleiskriittisen vuoden perustason lisäksi 

myös mitoituksellisen tason arvioinnin siinä vaiheessa, kun mitoitusvuosia seuraavan kerran 

päivitetään. Jokioinen 2011 -vuoden lisäksi betonisandwich-ulkoseinille ja sisäpuolelta 

lämmöneristetyille hirsiseinille käytetään toisena mitoitusvuotena vuotta Jokioinen 2017 ja 

tiiliverhotuille puurankaseinille toisena vuotena vuotta Vantaa 2017. Toisen mitoitusvuoden 

(Jokioinen 2017 ja Vantaa 2017) tarve vaihteli pohjoisen ja etelän suuntaisten rakenteiden välillä, 

mutta koska tarkkaa taitepistettä ei tunneta, tehdään laskelmat aina edellä mainituille rakenteille 

molemmilla vuosilla riippumatta rakenteen ilmansuunnasta. 

Eri vuosien kriittisyysjärjestyksen syiden selvittäminen on laajempi tutkimuksellinen kysymys, jota ei 

nyt toteutetussa hankkeessa käsitelty. Kuitenkin yleisesti ottaen ulkoilmaa vasten olevat betoni- ja 

hirsipinnat imevät pinnalle tulevasta sateesta kosteutta itseensä hyvin hitaasti, mutta samalla myös 

luovuttavat sitä takaisin hitaasti. Näihin verrattuna tiiliverhous pystyy kuljettamaan viistosateesta 

tulevaa kosteutta nopeammin syvälle materiaaliin, mutta toisaalta myös kuljettamaan sitä 

kapilaarisesti takaisin päin olosuhteiden muuttuessa. Julkisivumateriaalin perusteella tehtävä jako ei 

kuitenkaan ota huomioon muita ilmastollisia tekijöitä, kuten ulkoilman lämpötilaa ja suhteellista 

kosteutta (julkisivupinnan kuivumiskykyä) tai sateen jakautumista eri ajanhetkille. Tarkempien 

tietojen puuttuessa ohjeena on tehdä tarkastelut kaikilla vuosilla ja valita näistä mitoittavin 

rakenneratkaisun yksityiskohtien valitsemiseksi. 

Tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden mukaisille vuosille suositellaan vuoden nimessä käytettäväksi 

lisäksi 30-vuotisjakson mukaista tarkenninta, eli esimerkiksi: ”Jokioinen 2011 RCP8.5-2050” tai 

”Vantaa 2017 RCP8.5-2080”. 
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2.3.4 Stationääritilanteiden olosuhteet 

SFS-EN ISO 13788 mukaiset kuukausitason laskelmat 

Kuvassa 2.16 on esitetty kondensoituneen kosteuden kokonaismäärän mediaani ulkoilman 

lämpötilan vuosikeskiarvon funktiona. Mediaani on laskettu kaikkien laskentatapausten (45 kpl) 

tuloksista. Arvot on laskettu heinäkuusta kesäkuuhun ulottuville vuoden mittaisille ajanjaksoille, 

jolloin vuoden 1989 alkuvuosi ja vuoden 2018 loppuvuosi eivät ole mukana laskentajaksossa. 

Vuodet on nimetty laskentajakson aloituskuukauden (heinäkuun) mukaisen vuoden mukaan. 

 

Kuva 2.16. Kondensoituneen kosteuden kokonaismäärän mediaani eri laskentatapauksista ulkoilman lämpötilan 
vuosikeskiarvon funktiona nykyilmastossa 1989–2017. Ulkoilman keskilämpötilan noustessa kondensoituneen kosteuden 
kokonaismäärä pienenee.  

Tulosten perusteella rakenteeseen kondensoituvan kosteuden kokonaismäärän mediaani eri 

tarkastelutapausten kesken pieneni ulkoilman keskilämpötilan noustessa. Kondenssin 

kokonaismäärä oli yleisesti ottaen pienempi lämpimämmissä Etelä-Suomen olosuhteissa verrattuna 

viileämpiin Pohjois-Suomen olosuhteisiin. Kondensoituvan kosteuden määrän kannalta viileät tai 

kylmät olosuhteet olivat siis keskimäärän haastavampia lämpimämpiin olosuhteisiin verrattuna. 

Kondensoituvan kosteuden määrää tarkastettiin myös eri 30-vuotisjaksoilla ilmastonmuutoksen 

vaikutusten arvioimiseksi jana-laatikkokuvaajien avulla: Kuvaajien perusteella tuloksissa oli 

ulkoilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden yhteisvaikutuksesta johtuvaa vaihtelua, mutta 

yleisesti ottaen kondensoituvan kosteuden määrä oli pienempi tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa, 

verrattuna nykyilmaston 1989–2018 olosuhteisiin. Tämä johtui kuvan 2.16 mukaisesta ilmiöstä, jossa 

ulkoilman lämpötilan noustessa riski kosteuden kondensoitumiselle vaipparakenteiden sisään 

pienenee. Tällöin on kuitenkin tärkeää muistaa, että standardin SFS-EN ISO 13788 mukaiset 

laskelmat ottavat huomioon vain lämmön johtumisen ja vesihöyryn diffuusion, kun taas standardin 

SFS-EN 15026 mukaiset ajasta riippuvat simuloinnit ottavat huomioon laajemmin eri ilmiöitä, kuten 

sateen rakenteen pinnoille, auringonsäteilyn ja pitkäaaltoisen säteilyn sekä kosteuden 

varastoitumisen ja kapillaarisen siirtymisen rakennusmateriaaleissa. Näin ollen enemmän ilmiöitä 
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huomioon ottavien ajasta riippuvien simulointien tulokset ovat etusijalla yksinkertaisempien 

kuukausitason laskelmien tuloksiin nähden. 

Kuvassa 2.17 on esitetty kondensoituneen kosteuden kokonaismäärän mediaani eri 

laskentatapausten kesken ulkoilman suhteellisen kosteuden (jään suhteen) funktiona. 

 

Kuva 2.17. Kondensoituneen kosteuden kokonaismäärän mediaani eri laskentatapauksista ulkoilman suhteellisen 
kosteuden vuosikeskiarvon funktiona nykyilmastossa 1989–2017. Suhteellisen kosteuden vuosikeskiarvon vaikutus 
laskentatuloksiin on pieni paikkakunnittain tarkasteltuna. 

Kondensoituneen kosteuden määrän ja ulkoilman suhteellisen kosteuden vuosikeskiarvon välillä on 

korrelaatio, jos tarkastellaan kaikkia kuvassa 2.17 olevia paikkakuntia. Paikkakuntakohtaisesti 

kondensoituneen kosteuden määrän ja suhteellisen kosteuden vuosikeskiarvon välillä ei kuitenkaan 

ole samalla tavoin selvää korrelaatiota, kuin ulkoilman lämpötilan tapauksessa. Kondensoituneen 

kosteuden määrä käyttäytyi ulkoilman vesihöyrypitoisuuden vuosikeskiarvon suhteen 

samankaltaisesti, kuin kuvassa 2.16. Ulkoilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta verrattaessa 

ulkoilman lämpötila on näistä tärkeämpi tekijä rakenteiden ulko-osien kondenssiriskille Glaser-

laskelmissa. 

Rakenteiden kuivumispotentiaali kesäkaudella oli tarkastelluissa tapauksissa joko suurempi tai 

huomattavasti suurempi, kuin kondensoituvan kosteuden määrä talvikaudella. Näin ollen 

rajoittavaksi tekijäksi SFS-EN ISO 13788 mukaisen laskennan kannalta ei nyt tarkastelluilla 

rakenteilla muodostu rakenteen kesäaikainen kuivumiskyky, vaan kondenssin määrän esiintymisen 

ja määrän rajoittaminen talvikaudella. Kondensoituvan kosteuden määrän ja kuivumispotentiaalin 

suuruusluokkaerosta johtuen kesäaikaisten kuivumisolosuhteiden ei katsottu vaikuttavan 

mitoitusvuoden valintaan. 

Kuvassa 2.18 on esitetty kondensoituneen kosteuden kokonaismäärän mediaani nykyilmaston 

1989–2017 vuosina eri paikkakunnilla. 
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Kuva 2.18 Kondensoituneen kosteuden kokonaismäärän mediaani eri laskentatapauksista nykyilmaston 1989–2017 eri 

vuosina eri paikkakunnilla. 

Kuvan 2.16 mukaisen ulkoilman lämpötilavaikutuksen ja ilmastonmuutoksen liittyvän ulkoilman 

lämpötilan vuosikeskiarvon nousun vuoksi todetaan, että kuvassa 2.18 esitettyjä nykyilmaston 

olosuhteita voidaan käyttää mitoittavina ilmasto-olosuhteina tulevaisuuden ilmasto-olosuhteisiin 

verrattuna Glaser-laskelmissa (2030-ilmastossa esiintyi pientä 𝑚𝑐𝑜𝑛𝑑-suureen kasvua, mutta ero 

nykyilmastoon oli pieni). Liitteissä on mukana aineistot kuitenkin myös tulevaisuuden ilmasto-

olosuhteita varten. 

Kuvassa 2.19 on tarkasteltu eri vuosien kriittisyysjärjestyksen säilymistä Sodankylän ilmasto-

olosuhteissa. Tulokset on laskettu laskemalla ensin kullekin rakennetyyppi-sisäolosuhde-

tarkastelutapaukselle vuosien (29 kpl) järjestysluvut, joissa suurempi tarkoittaa kosteuden 

kondensoitumisen suhteen haastavampaa vuotta. Tämän jälkeen tarkastelutapauskohtaisista 

järjestysluvuista on laskettu vuosikohtaiset mediaanit kunkin 30-vuotisjakson vertailuluvuiksi. 

 

Kuva 2.19 Rakenteiden sisällä tapahtuvan kondenssiriskin suhteen määritetyt vuosien kriittisyysjärjestyksen 
järjestyslukujen mediaanit eri 30-vuotisjaksoilla Sodankylän olosuhteissa. Mitä suurempi luku, sitä haastavampi kyseinen 

vuosi on ollut eri tarkastelutapauksissa. Järjestysluvut on laskettu kullekin 29 vuoden jaksolle erikseen. 



59 
 
 

 
 

Kuvassa 2.20 on esitetty vastaavat tulokset Vantaan ilmasto-olosuhteiden osalta. Tulokset olivat 

samankaltaiset myös Jokioisen ja Jyväskylän osalta. 

 

Kuva 2.20 Rakenteiden sisällä tapahtuvan kondenssiriskin suhteen määritetyt vuosien kriittisyysjärjestyksen 
järjestyslukujen mediaanit eri 30-vuotisjaksoilla Vantaan olosuhteissa. Mitä suurempi luku, sitä haastavampi kyseinen 

vuosi on ollut eri tarkastelutapauksissa. 

Kuvista 2.19 ja 2.20 huomataan, että vuosien kriittisyysjärjestys säilyi varsin hyvin eri 30-

vuotisjaksojen kesken. Tämä on sama tulos simulointitarkasteluihin verrattuna ja yksinkertaistaa 

mitoitusvuosien valintaa huomattavasti. 

Viisi kriittisintä vuotta kultakin paikkakunnalta on esitetty taulukossa 2.14. 

Taulukko 2.14 Kunkin neljän tarkastelupaikkakunnan viisi mitoitusvuosikandidaattia. Vuosiin on merkattu näkyviin 
aloitusvuoden lisäksi myös päättymisvuosi (heinäkuu-kesäkuu). 

 Mitoitusvuosikandidaatti (a on raskain) 

Paikkakunta a b c d e 

Sodankylä 2009–2010 2010–2011 2002–2003 2012–2013 1997–1998 

Jyväskylä 2010–2011 2009–2010 2002–2003 1993–1994 1997–1998 

Jokioinen 2010–2011 2002–2003 2009–2010 1995–1996 2005–2006 

Vantaa 2009–2010 1995–1996 2005–2006 2002–2003 2010–2011 

 

Verrattaessa taulukossa 2.14 mainittuja Glaser-laskennan mitoitusvuosikandidaatteja ajasta 

riippuvien simulointien yhteydessä esitettyihin kosteuden määrän mitoitusvuosikandidaatteihin 

kosteuden määrän suhteen, huomataan tulosten välillä olevan sekä yhteneväisyyksiä että 

eroavaisuuksia. Tuloksia vertailtaessa on hyvä muistaa, että simulointien mitoitusvuosikandidaatit 

ovat kalenterivuosia tammikuu–joulukuu välillä (homeen kasvun vuoksi), kun taas Glaser-

menetelmän mitoitusvuosikandidaatit ulottuvat vuodenvaihteen yli heinäkuu–kesäkuu-välillä. 

Taulukon 2.14 vuosista kolme vuotta esiintyvät kaikkien neljän paikkakunnan 

mitoitusvuosikandidaateissa, eli 2003–2003, 2009–2010 ja 2010–2011. Näistä vuosi 2011 valittiin 
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luvussa 2.3.3 yhdeksi koko Suomen kattavista simulointien mitoitusvuosista, joten vuodella 2010–

2011 olisi osittainen yhteys näihin muihin mitoitusvuosiin. Vantaan osalta kyseinen vuosi jäi kuitenkin 

hieman kymmenen vuoden toistuvuusaikatavoitteesta. Vuosi 2002–2003 kaikkien paikkakuntien 

osalta mitoitusvuosikandidaattien joukossa, kun laskelmissa käytettiin yhtä laskentakerrosta 

materiaalia kohti, mutta ei tapauksessa, jossa käytettiin suurta määrää laskentakerroksia. 

Kondenssilaskelmiin mahdollisesti liittyvän herkkyyden tai tulkintaerojen vuoksi kyseinen vuosi 

pudotettiin lopullisista vaihtoehdoista pois. 

Edellä olevien seikkojen perusteella paikkakuntakohtaiset vuodet 2009–2010 (heinäkuusta 

kesäkuuhun) valittiin SFS-EN ISO 13788 -standardin mukaisten kondensoituvan kosteuden määrän 

mitoitusvuosiksi. Kyseinen vuosi on sama myös tulevaisuuden ilmasto-olosuhteille. 

Mitoitusvuosien 2009–2010 olosuhteiden mukaisia tuloksia verrattiin Suomessa yleisesti käytetyn 

stationääritilanteen laskentaohjelman säätietokannan mukaisiin tuloksiin. Paikkakuntakohtaisen (4 

paikkakuntaa) vertailun perusteella kondensoituneen kosteuden määrä talvikaudella oli 

nykyilmaston mitoitusvuosia 2009–2010 käytettäessä keskimäärin suurempi verrattuna 

laskentaohjelman säätietokannan arvoihin. 

Rakenteiden sisäpintojen kondenssiriskin mitoittava ulkoilman lämpötila pienen 

lämpökapasiteetin rakenneosille 

Seuraavaksi tarkastellaan standardin SFS-EN ISO 13788 mukaista lämpökapasiteetiltaan kevyiden 

rakenteiden sisäpinnan kondenssiriskin mitoituslämpötilaa. Lämpökapasiteetiltaan kevyillä 

rakenteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi ikkunoita, ovia, kevyitä julkisivujärjestelmiä 

sekä erilaisia viivamaisia ja pistemäisiä kiinnikkeitä ja läpivientikappaleita, joiden lämpötilojen ja 

lämpövirtojen laskenta kuuluu usein SFS-EN ISO 10211 -standardin sovellusalueeseen. Sisäpinnan 

kondenssiriskin mitoituksella tarkoitetaan tässä, että mitoittavassa ulkoilman lämpötilassa ja sitä 

lämpimämmissä olosuhteissa sisäilman vesihöyry ei ala tiivistyä tai härmistyä huoneilman 

vastaiseen rakenteen sisäpintaan. Toisin sanoen suhteellinen kosteus pienen lämpökapasiteetin 

rakenteen sisäpinnalla mitoitusolosuhteissa tulee olla vähemmän kuin 100 % RH. 

Seuraavassa jana-laatikkokuvassa on esitetty vuoden kylmimmän vuorokauden keskilämpötilan 

jakauma kaikissa RASMI-aineiston 30-vuotisjaksoissa. 



61 
 
 

 
 

 

Kuva 2.21. Vuoden kylmimmän vuorokauden keskilämpötila kaikilla RASMI-aineiston 30-vuotisjaksoilla.  

Tulosten perusteella vuoden kylmimmän vuorokauden keskilämpötilat menneellä 1989–2018 -

kaudella olivat 50 %:ssa vuosista Vantaan osalta välillä -22…-17 °C, Jokioisen osalta välillä -24…18 

°C, Jyväskylän osalta välillä -28…-22 °C ja Sodankylän osalta välillä -35…-31 °C. Vuoden 

kylmimmän vuorokauden keskilämpötilan keskiarvo muuttui menneen ilmaston 1989-2018 ja 

RCP8.5-2080-ilmaston välillä Vantaan osalta +9,2 °C, Jokioisen osalta +9,1 °C, Jyväskylän osalta 

+10,8 °C ja Sodankylän osalta +12,0 °C. Pienempien päästöskenaarioiden tapauksessa muutos oli 

näitä pienempi. 

Seuraavaan taulukkoon on koottu standardin SFS-EN ISO 13788 mukaiset pienen 

lämpökapasiteetin rakenteiden sisäpinnan kondenssiriskin mitoittavat ulkoilman lämpötilat 

menneeltä ilmastolta 1989–2018 ja ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 mukaiset 

rakennuksen lämmitysjärjestelmän lämmitystehon mitoittavat ulkoilman lämpötilat. 

Taulukko 2.15. Ulkoilman lämpötilan mitoitusarvot pienen lämpökapasiteetin rakenteiden sisäpinnan kondenssiriskiä 
varten. Arvot on laskettu vuosien 1989–2018 olosuhteista. Vertailun vuoksi taulukossa on annettu myös 
ympäristöministeriön asetuksessa 1010/2017 annetut tilojen ja ilmanvaihdon lämmitystehon mitoittavat ulkolämpötilat. 

Paikkakunta SFS-EN 13788 

Pienen lämpökapasiteetin rakenteiden sisäpinnan 

kondenssiriski, °C 

YMa 1010/2017 

Tilojen ja ilmanvaihdon 

lämmitysteho, °C 

Vantaa -19 -26 (Säävyöhyke I) 

Jokioinen -21 -29 (Säävyöhyke II) 

Jyväskylä -25 -32 (Säävyöhyke III) 

Sodankylä -32 -38 (Säävyöhyke IV) 
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Tulosten perusteella SFS-EN ISO 13788 mukaiset pienen lämpökapasiteetin rakenneosien 

sisäpintojen kondenssiriskin mitoituslämpötilat olivat 6…8 °C lämpimämpiä YMa 1010/2017 arvoihin 

nähden. Laajemmat tulokset vuoden kylmimmän vuorokauden keskilämpötilan jakaumasta on 

annettu liitteessä B. 

Ulkoilman suhteelliseksi kosteudeksi standardi SFS-EN ISO 13788 ohjeistaa käyttämään edellä 

olevia lämpötiloja vastaavaa suhteellista kosteutta tai tarkempien tietojen puuttuessa arvoa 85 % 

RH. Edellisessä taulukossa esitetyistä lämpötiloista laskettiin ±2 °C lämpötila-alue, johon osuvista 

suhteellisen kosteuden ja ulkoilman vesihöyrypitoisuuden tuntiarvoista laskettiin keskiarvot. Vantaan 

1989–2018 osalta nämä olivat 80 % RH nestemäisen veden suhteen (tavanomaisen RH-mittarin 

antama tulos), 96 % RH jään suhteen ja vesihöyrypitoisuus 1,0 g/m3; Jokioisen osalta vastaavat 

luvut olivat 82 % RH, 98 % RH ja 0,9 g/m3; Jyväskylän osalta 79 % RH, 98 % RH ja 0,6 g/m3; sekä 

Sodankylän osalta 73 % RH, 97 % RH ja 0,3 g/m3. Toisin sanoen ilma oli mitoituspakkasolosuhteissa 

lähes kyllästynyt jään suhteen (~97 % RH), jonka jälkeen suhteellinen kosteus nestemäisen veden 

suhteen ja vallitseva vesihöyrypitoisuus määräytyivät lämpötilan mukaan. 

Kovan pakkasen aikaan ulkoilman absoluuttinen vesihöyrypitoisuus (g/m3) on joka tapauksessa 

hyvin pieni, joten sisäpintojen kondenssiriskin kannalta sisäilman vesihöyrypitoisuus määräytyy 

suurelta osin sisätilojen kosteustuoton ja ilmanvaihdon voimakkuuden tuloksena. Mitoitusarvona 

suositellaan tässä käytettäväksi RIL107-2012 mukaista sisäilman kosteuslisää tai muun vastaavan 

ohjeen mukaista arvoa, jos muiden lähteiden tai arvojen käyttämiselle on riittävät perusteet. 

Standardissa SFS-EN ISO 13788 käsitellään myös homeen kasvun, korroosion tai muiden 

vaurioitumistapojen esiintymistä tavanomaisten ulkoseinä- ja yläpohjarakenteiden sisäpinnoilla. 

Näissä tarkasteluissa standardi ohjaa käyttämään samaa kuukausitason dataa, kuin rakenteen 

sisällä tapahtuvan kondenssin esiintymisen tarkasteluissa. Sisäpintojen osalta suunnitteluehtona on, 

että homeen kasvua ei saa tapahtua, jolloin suunnitteluvaatimukseksi rakenteen sisäpinnalle 

kuukausitason laskelmissa asetetaan 𝜑𝑠𝑖,𝑚𝑎𝑥 < 80 %. Muille vaurioitumistavoille voidaan asettaa 

soveltuvin osin myös muita vaatimuksia (SFS-EN ISO 13788, luku 5.3). Suomessa 

vaipparakenteiden lämmöneristysominaisuudet ovat jo pitkään olleet sellaisia, että homeen kasvun 

ja kosteuden kondensoitumisen riski rakenteiden sisäpinnoilla on hyvin pieni. Kuitenkin tietyissä 

erityistilanteissa olosuhteet myös vaipparakenteiden sisäpinnoilla voivat olla haastavat, joten 

tapauskohtaisesti myös sisäpintojen olosuhteiden hyväksyttävyys tulee tarkastaa. 

Hetkellisiä ulkoilman lämpötilan ääriarvoja 

Seuraavassa kuvassa on esitetty vuoden matalin hetkellinen lämpötila eri 30-vuotisjaksoilla. Arvot 

on määritetty kalenterivuosittain. 
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Kuva 2.22. Jana-laatikkokuvaaja vuoden kylmimmästä hetkellisestä lämpötilasta eri 30-vuotisjaksoilla. 

Vuoden matalimman hetkellisen lämpötilan vaihteluväli oli Vantaalla -31…-5 °C, Jokioisissa -32…-8 

°C, Jyväskylässä -37…-11 °C ja Sodankylässä -50…-19 °C, kun tarkastellaan kaikkia 30-

vuotisjaksoja. Vuoden matalimman lämpötilan vaihtelu eri vuosien sekä eri 30-vuotisjaksojen välillä 

on suurta. 

Seuraavassa kuvassa on esitetty vuoden kuumin hetkellinen lämpötila eri 30-vuotisjaksoilla. Arvot 

ovat varjossa olevan lämpötilamittauksen tuloksia. 

 

Kuva 2.23. Jana-laatikkokuvaaja vuoden korkeimmasta hetkellisestä lämpötilasta eri 30-vuotisjaksoilla. 

Vuoden korkeimman hetkellisen lämpötilan vaihteluväli oli Vantaalla 26…39 °C, Jokioisissa 25…37 

°C, Jyväskylässä 25…39 °C ja Sodankylässä 25…37 °C, kun tarkastelussa ovat mukana kaikki 30-
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vuotisjaksot. Vuoden korkeimman lämpötilan vaihtelu eri vuosien sekä eri 30-vuotisjaksojen välillä 

oli pienempää kuin vuoden kylmimmän lämpötilan vaihtelu eri tilanteiden tapauksessa. 

Eri 30-vuotisjaksojen vuotuisiin maksimi(minimi)arvoihin sovitettu yleinen ääriarvojakauma tuotti 

0,02 vuotuisella ylittymis(alittumis)todennäköisyydellä tuloksia, jotka olivat hyvin lähellä koko 30-

vuotisjakson datassa olevaa maksimi(minimi)lämpötilaa. Koska yleisen ääriarvojakauman käyttöön 

perustuvia lämpötiloja on jo esitetty RASMI-hankkeen loppuraportissa (Jylhä ym., 2020), on 

taulukossa 2.16 esitetty vertailun vuoksi suoraan lähtötietodatasta poimittuja arvoja. 

Taulukko 2.16. Matalin ja korkein hetkellinen lämpötila (°C) 30-vuotisjaksoilla 1989–2018, RCP4.5-2050 ja RCP8.5-2080. 
Lämpötilat ovat varjossa olevan mittauspisteen arvoja, eli eivät sisällä auringonsäteilyn lämmittävää vaikutusta. 

 1989–2018 RCP4.5-2050 RCP8.5-2080 

 𝑻𝒎𝒊𝒏 𝑻𝒎𝒂𝒙 𝑻𝒎𝒊𝒏 𝑻𝒎𝒂𝒙 𝑻𝒎𝒊𝒏 𝑻𝒎𝒂𝒙 

Vantaa -31,3 33,7 -26,2 35,4 -18,3 38,7 

Jokioinen -31,5 32,3 -26,3 33,7 -20,5 36,7 

Jyväskylä -36,8 34,2 -31,6 35,9 -23,4 39,0 

Sodankylä -49,5 32,1 -43,1 33,7 -32,9 36,5 

 

Taulukossa 2.16 esitetyt Jokioisen 30-vuotisjaksojen matalimmat ja korkeimmat lämpötilat ovat 

lähellä RASMI-hankkeen loppuraportin kuvassa 5.2 esitetty 50 vuoden toistuvuusajan arvoja. 

Laajemmat tulokset suoraan RASMI-datasta poimituista äärilämpötiloista on esitetty liitteessä B. 

Auringonsäteilyn lämmittävä tulee ottaa huomioon rakenteiden lämpötilamuodonmuutosten 

arvioinnissa, mitä varten standardissa SFS-EN 1991-1-5 on annettu pinnan absorptiokertoimesta 

riippuvia lämpötilaeroja 𝑇𝑚𝑎𝑥 -lämpötiloihin nähden. Auringonsäteilyn vaikutuksia rakenteiden 

kesäaikaisiin lämpötiloihin on mahdollista arvioida alustavasti hyödyntäen edellä olevien 

lämpötilojen lisäksi huonetilojen jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteita. Olosuhteiden 

luotettavampi arviointi voi edellyttää tilanteiden tarkastelua koko RASMI-aineiston avulla. 
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Ulkoilman vesihöyrypitoisuuden mitoitusarvot kesäolosuhteita varten 

Seuraavassa kuvassa on esitetty ulkoilman vesihöyrypitoisuuden mitoitusarvot 

kuukausikeskiarvoista laskettuna. 

 

Kuva 2.24 Kesä-, heinä- ja elokuun kuukausikeskiarvoista laskettu kerran kymmenessä vuodessa esiintyvä ulkoilman 
vesihöyrypitoisuus sekä sitä vastaava ulkoilman lämpötila kaikille RASMI-aineiston 30-vuotisjaksoille. Ylempänä olevat 
pyöreät merkit kuvaavat lämpötilaa ja alempana olevat ruudut vesihöyrypitoisuutta. 

Tulosten perusteella kesäaikainen ulkoilman vesihöyrypitoisuus oli välillä 10–15 g/m3 

paikkakunnasta ja 30-vuotisjaksosta riippuen. Näitä vastaavat lämpötilat määritettiin kuhunkin 30-

vuotisjaksoon tehtyjen lineaaristen sovitteiden avulla ja olivat välillä 16,5–23,5 °C. 

Jos arvoista valitaan yhdet lukuarvot koko Suomea ja kaikkia 30-vuotisjaksoja varten, niin näinä 

arvoina voitaisiin pitää korkeinta vesihöyrypitoisuutta 15 g/m3 ja sitä vastaavaa lämpötilaa 23 °C. Jos 

lisäksi oletetaan, että kyseinen ulkoilman vallitseva vesihöyrypitoisuus vastaisi suoraan rakenteen 

sisäosan vesihöyrypitoisuutta ja suhteellinen kosteus kyseisessä kohdassa saisi olla enintään 80 % 

RH, niin tällöin rakenteen sisäosan kyllästysvesihöyrypitoisuuden tulisi olla vähintään 15 g/m3 / 0,80 

= 18,75 g/m3, mikä vastaa kastepistelämpötilaa noin 21,5 °C. Mitoitusjaksosta, rakenteesta ja 

mitoitusehdosta (kondenssi/home) riippuen laskelmaa voi tarkentaa eri tavoin. 

Kesäaikaisiin stationääritilanteen käsinlaskelmiin liittyen on tärkeää muistaa, että olennainen tekijä 

rakenteen sisäpinnassa esiintyvien korkeiden kosteusolosuhteiden esiintymiselle on myös 

saderasitus julkisivuverhoukseen, joka kuivuessaan toimii kosteuslähteenä myös rakenteen sisäosia 

kohti. Näin ollen lämmön johtumiseen ja vesihöyryn diffuusioon perustuvat stationääritilanteen 

tarkastelut soveltuvat ainoastaan tilanteisiin, joissa viistosade ei pääse aiheuttamaan vuotoina, 

kapillaarisesti tai diffuusiolla kosteuskuormitusta rakenteen sisäosiin. Viistosateen aiheuttamien 

kosteuskuormien vaikutusten arviointi tulee tehdä muilla menetelmillä. 



66 
 
 

 
 

2.4 Johtopäätökset 

Tässä luvussa esitettiin tausta, menetelmät ja tulokset rakennusfysiikan uusien mitoitusvuosien 

ja -olosuhteiden valitsemisesta. Rakenteiden ajasta riippuvia simulointeja varten määritettiin ensin 

paikkakuntakohtaiset mitoitusvuodet, joita vertailtiin tämän jälkeen keskenään koko Suomen 

kattavien mitoitusvuosien valitsemiseksi. Ajasta riippuviin simulointeihin tarkoitetut 

paikkakuntakohtaiset mitoitusvuodet valittiin ensisijaisesti rakenteiden ulko-osien homeen kasvun ja 

kosteuden määrän kannalta, mutta vuosien valinnassa otettiin huomioon myös huokoisten 

kiviainespintaisten julkisivujen pakkasrapautumisen ja betoniraudoitteiden korroosion 

rasitusolosuhteet nykyilmastossa sekä homeen kasvu kesäolosuhteissa rakenteiden sisäosissa. 

Mitoitusvuosi Jokioinen 2011 oli tarkasteluissa laajasti yleiskriittinen vuosi ja on tarkoitettu 

käytettäväksi aina yhtenä ajasta riippuvien simulointien mitoitusvuotena. Tarkasteluja täydennetään 

kuitenkin myös muilla vuosilla tietyissä erityistapauksissa: a) Tarkastelut myös vuoden Jokioinen 

2017 avulla betonisandwich-seinien tai sisäpuolelta lisälämmöneristettyjen hirsiseinien homeen 

kasvun tapauksessa, b) tarkastelut myös vuoden Vantaa 2017 avulla tiiliverhottujen puurankaseinien 

homeen kasvun tapauksessa, c) tarkastelut erikseen nimettyjen paikkakuntakohtaisten 

mitoitusvuosien avulla kosteuden määrän osalta, d) nykyilmaston tarkastelut pakkasrasituksen ja 

betoniterästen korroosion suhteen paikkakuntakohtaisten mitoitusvuosien avulla ja e) tulevaisuuden 

ilmasto-olosuhteiden tarkastelut pakkasrasituksen ja betoniterästen korroosion tarkastelut luvun 4 

avulla valittujen mitoitusvuosien avulla. Tarkempia ohjeita rakenteiden rakennusfysikaaliseen 

mitoitukseen on annettu liitteessä B. 

Valitut mitoitusvuodet eivät olleet kaikkiin tapauksiin kaikkein vaativimpia aineistossa olleita vuosia, 

vaan tavoitteena oli valita mahdollisimman pieni määrä mitoitusvuosia, jotka yhdessä kattaisivat 

laajasti rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan mitoituslaskelmat ja joissa vuosien 

toistuvuus olisi noin kerran kymmenessä vuodessa. 

Mitoitusvuosien valintaprosessista on hyvä huomata, että tehdyt valinnat tarkastelutapausten 

valinnasta, alaryhmien muodostamisesta ja ryhmäkohtaisten tulosten yhdistämisestä vaikuttavat 

vuosien kriittisyysjärjestykseen ja sitä kautta mitoitusvuosien valintaan. Keskeisimpiä eroja 

aiemmassa FRAME-hankkeessa käytettyyn vuosien valintamenettelyyn nähden ovat 

mitoitusvuosien valinta ensin paikkakuntakohtaisesti verrattuna kaikkien saatavilla olevien vuosien 

käsittelyyn yhdellä kertaa; useampien arviointisuureiden ottaminen huomioon mitoitusvuosien 

valinnassa; ja huomattavasti suuremman laskentatapausjoukon käyttäminen ja tulosten tarkastelu 

alaryhmittäin yksittäisten tapausten sijaan. Näiden muutosten tavoitteena on ollut edesauttaa 

mitoituksellisen tavoitetason säilymistä siinä vaiheessa, kun mitoitusvuosia käytetään uusissa 

tarkastelutapauksissa käytännön suunnittelussa. Raportin liitteissä esitettyjen koontikuvaajien 

perusteella nyt valitut testivuodet ovat keskimäärin hieman kriittisempiä aiempiin FRAME-hankkeen 

mitoitusvuosiin nähden, mikä johtuen 2010-luvulla esiintyneiden useiden haastavien vuosien lisäksi 

myös siitä, että nyt valitut mitoitusvuodet vastaavat paremmin tavoiteltua 10 vuoden toistuvuusaikaa 

aiempiin FRAME-hankkeen testivuosiin nähden. 
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Vaipparakenteiden kuukausitasolla tehtäviä kondenssin kertymisen ja -kuivumisen laskelmia varten 

valittiin mitoitusvuodeksi talvikausi 2009–2010 heinäkuusta kesäkuuhun. Kyseinen ajanjakso on 

sama kaikille tarkastelussa mukana olleille paikkakunnille (Vantaa, Jokioinen, Jyväskylä ja 

Sodankylä). Ajanjakso valittiin tarkastelemalla viiteen eri rakenteeseen kondensoituvan kosteuden 

määrää SFS-EN ISO 13788 mukaisissa kuukausitason laskelmissa. Samassa yhteydessä 

huomattiin ajasta riippuvien simulointien ja kuukausitason laskelmien johtavan eri tulkintaan 

ilmastonmuutoksen vaikutuksista rakenteiden lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan: Ajasta 

riippuvissa simuloinneissa rakenteiden toiminta joko heikkeni tai pysyi melko samana 

ilmastonmuutoksen vaikuttaessa, kun taas kuukausitason laskelmissa rakenteiden toiminta 

keskimäärin parani ilmastonmuutoksen seurauksena. Tämä johtui eroista laskentamenetelmien ja 

tulosten tulkinnan välillä ja tulkinta tällaisissa tilanteissa on, että laajemmin eri ilmiöitä huomioon 

ottavien simulointien tulokset ovat etusijalla yksinkertaisempiin stationääritilanteen laskelmiin 

nähden. 

Pienen lämpökapasiteetin rakenteille (ikkunat, ovet, julkisivujärjestelmät) määritettiin standardin 

SFS-EN ISO 13788 mukainen sisäilmaa vasten olevien pintojen kondenssiriskin 

mitoitusulkolämpötila. Nämä lämpötilat olivat nykyilmaston 1989–2018 osalta 6…8 °C lämpimämpiä 

verrattuna ympäristöministeriön asetuksessa 1010/2017 annettuihin tilojen ja ilmanvaihdon 

mitoittaviin ulkoilman lämpötiloihin. Näihin lämpötiloihin liittyvänä ulkoilman suhteellisena kosteutena 

voi käyttää arvoa 97 % RH jään suhteen (SFS-EN ISO 13788, kaava E.2; CIMO Guide 2018, kaava 

4.B.3). Lähtötietoina toimineesta RASMI-aineistosta tarkasteltiin myös hetkellisiä minimi- ja 

maksimilämpötiloja näiden vaihteluvälin määrittämiseksi sekä ulkoilman vesihöyrypitoisuuden 

kesäaikaisia kuukausikeskiarvoja rakenteiden sisäosien olosuhteiden lyhyitä käsinlaskelmia varten. 

Ohjeistus rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan mitoituslaskelmista on esitetty liitteessä 

B. 
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3 Ilmakehästä saapuva pitkäaaltosäteily 

3.1 Johdanto 

Kaikki aine, jonka lämpötila poikkeaa absoluuttisesta nollapisteestä, lähettää ympäristöönsä 

lämpösäteilyä, niin myös pilvien ja sumujen sisältämät vesipisarat ja jääkiteet sekä ilmakehän 

kaasut. Pilvet lähettävät lämpösäteilyä lähes mustan kappaleen tavoin eli verrannollisesti lämpötilan 

neljännen potenssiin. Ilmakehän kaasuista vesihöyry, hiilidioksidi, metaani, typpioksiduuli, otsoni ja 

muut ns. kasvuhuonekaasut emittoivat (ja absorboivat) tehokkaasti pitkäaaltoista lämpösäteilyä, 

mikä aiheuttaa ns. luonnollisen kasvihuoneilmiön. Näiden kaasujen lisääntyminen ilmakehässä 

etenkin fossiilisten polttoaineiden käytön seurauksena on puolestaan voimistamassa 

kasvihuoneilmiötä ja nostamassa maapallon keskilämpötilaa. 

Ilmakehästä maanpinnalle saapuva pitkäaaltosäteily eli ns. ilmakehän vastasäteily (LWdn) on juuri 

tällaista lämpösäteilyä. Pilvettömässä tilanteessa säteilyn määrä riippuu ensisijaisesti alimpien 

ilmakerrosten lämpötilasta ja siitä, kuinka suuri on merkittävimpien kasvihuonekaasujen eli 

vesihöyryn ja hiilidioksidin pitoisuus maanpinnan läheisyydessä. On arvioitu, että pilvettömässä 

säässä 80 % maanpinnalle tulevasta pitkäaaltosäteilystä on lähtöisin alimmasta 500 m kerroksesta 

(Wang ja Dickinson, 2013, ja siinä olevat viittaukset). Lisäksi pilvet vaikuttavat voimakkaasti 

maanpinnalle saapuvaan pitkäaaltosäteilyyn. Siinä missä auringosta peräisin olevaa lyhytaaltoista 

lämpösäteilyä saapuu rakennusten pinnoille vain päivisin, saapuu ilmakehästä peräisin olevaa 

pitkäaaltoista lämpösäteilyä ympäri vuorokauden. 

Suomessa LWdn vaihtelee noin 150 ja 450 W/m2 välillä. Pitkäaaltosäteily osaltaan säätelee maan 

pinnan energiatasapainoa ja on myös yksi rakennusten lämpötalouteen vaikuttava tekijä. 

Mittauksien, mallinnuksen ja uusanalyysien pohjalta on arvioitu, että LWdn on maailmanlaajuisesti 

kasvanut jakson 1979–2005 aikana keskimäärin noin 1,5 W/m2 vuosikymmenessä (Ma ym., 2014), 

ja tällä vuosisadalla LWdn:n keskiarvo on ollut suuruudeltaan 340–344 W/m2 (Wild, 2020). Ilmaston 

lämmetessä on odotettavissa, että kasvu jatkuu. 

Tässä työosiossa määritettiin LWdn:n tuntiarvot, jotka puuttuivat aiemmin laadituista RASMI- ja REFI-

aineistoista (Jylhä ym., 2020; Ruosteenoja ym., 2013). Kuten seuraavassa kerrotaan, viimeaikaista 

ilmastoa kuvaavalle jaksolle 1989–2018 ei ollut käytettävissä 30-vuotista, suoriin mittauksiin 

perustuvaa tuntiaineistoa. Myöskään tulevaisuuden ilmaston tuntiarvoja ei voitu suoraan arvioida 

ilmastomallitulosten perusteella, koska niistä oli käytettävissä vain kuukausitason simulointituloksia. 

Tämän vuoksi oli välttämätöntä etsiä vaihtoehtoisia keinoja laatia tarvittavat tuntiarvot 

viimeaikaisessa ja tulevaisuuden ilmastossa. 

Pitkäaaltosäteilyä koskevien tietojen laadinta nykyilmastoa ja arvioitua tulevaisuuden ilmastoa 

varten on keskeisiltä kohdiltaan esitetty kuvassa 3.1. 
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Kuva 3.1 Pitkäaaltosäteilyä koskevien tietojen laadinnan pääkohdat. 

Aineistojen laadinnan vaiheet on selitetty tarkemmin seuraavissa luvuissa. 

3.2 Menetelmät ja lähtötietoaineistot 

3.2.1 Mittausdata ja ERA5-aineistot 

Ilmatieteen laitos mittaa ilmakehästä saapuvaa pitkäaaltosäteilyä noin kymmenellä 

havaintoasemalla Suomessa. Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeen kannalta kiinnostavat 

asemat ovat Vantaa, Jokioinen, Jyväskylä ja Sodankylä. Nämä asemat edustavat rakennusten 

energialaskennan neljää aluetta maassamme (YMa 1010/2017: liite 1). Maailman ilmatieteen 

järjestön suositusten (WMO, 2018) mukaisesti mittalaitteet ovat tuuletettuja, ja Jokioisissa ja 

Sodankylässä ne ovat lisäksi varjostettuja auringon suoralta säteilyltä. Pilvisissä ja öisissä 

tilanteissa, joissa auringon suora säteily ei oleellisesti vaikuta mittauksiin, mittaustuloksien 

epävarmuus on tutkimuskirjallisuuden perusteella tyypillisesti 2 W/m2 (WMO, 2018; Reda ym., 

2012). Auringon suoran säteilyn vaikutuksesta johtuen varjostamattoman mittauksen epävarmuus 

on isompi. Suuruusluokaltaan tämä vaikutus on ~10 W/m2 (Wang & Dickinson, 2013, ja siinä olevat 

viittaukset). 

Seuraavassa taulukossa on esitetty ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltosäteilyn 

mittausasemat, joiden dataa hyödynnettiin RAMI-hankkeessa. Lisäksi taulukossa on esitetty 

ajanjaksot, joilta mittauksia on tehty sekä mittauksissa käytetyt mittalaitteet. LWdn:n mittaukset 

aloitettiin Sodankylässä vuonna 2005 ja muilla asemilla (Vantaa, Jokioinen ja Jyväskylä) vuosien 

2013–2016 aikana. 
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Taulukko 3.1. Ilmakehästä saapuvan pitkäaaltosäteilyn mittausjaksot ja käytetyt mittalaitteet Ilmatieteen laitoksen 
säähavaintoasemilla Vantaalla, Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä. 

Asema Mittausjakso  Käytetyt mittalaitteet ja muita huomioita  

Vantaa 7.1.2016-

31.12.2020 

Kipp and Zonen CNR4 

Jokioinen 17.5.2013-

31.12.2020 

Kipp and Zonen CGR4 (23.8.2013 alkaen)  

Kipp and Zonen CNR4  

(CGR4 on toiminut ensisijaisena mittalaitteena ja ollut siksi 

varjostettu; CNR4 on varjostamaton) 

Jyväskylä 21.11.2014-

31.12.2020 

Kipp and Zonen CNR4 

Sodankylä 26.5.2005-

31.12.2020 

Kipp and Zonen CGR4 (22.10.2018 alkaen) 

Kipp and Zonen CG4 (26.5.2005-22.10.2018) 

 

Tavoitteena oli luoda LWdn:n yhtenäinen, tuntikohtainen aikasarja jaksolle 1989–2018, mutta koska 

mittauksiin pohjautuvat aikasarjat eivät kattaneet läheskään koko toivottua jaksoa (taulukko 3.1), oli 

harkittava muiden tietolähteiden käyttöä. Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus (ECMWF; 

European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) on tuottanut ERA5-uusanalyysin 

(Hersbach ym., 2020), joka on tästä näkökulmasta hyvin kiinnostava. Lukuisten muiden 

sääsuureiden ohella se sisältää LWdn:n tuntikohtaiset arvot koko halutulle jaksolle. Uusanalyysi 

kuvaa säämallin avulla menneen ajan ilmakehän olosuhteita tavalla, joka vastaa säähavaintoja 

mahdollisimman hyvin. ERA5-uusanalyysin luomiseen käytetyt havaintoaineistot ovat hyvin laajat. 

Niissä ovat mukana mm.  kansainvälisesti kerätyt sääasemien pintahavainnot, sääpalloluotaukset ja 

satelliittihavainnot. 

Tang ym., (2021) vertasivat ERA5-uusanalyysin ilmakehästä saapuvaa pitkäaaltosäteilyä ympäri 

maailmaa tehtyihin havaintoihin, yhteensä noin viideltäkymmeneltä mittausasemalta. Tulokset 

osoittivat, että ERA5-uusanalyysin tuntikohtaiset pitkäaaltosäteilyn arvot ovat hyvin linjassa 

havaintojen kanssa; keskivirhe on noin -5 W/m2, korrelaatiokerroin 0,96 ja keskineliövirheen 

neliöjuuri 22 W/m2. 

ERA5-aineiston soveltuvuutta viimeaikaisen ilmaston tuntiarvojen määrittämiseksi arvioitiin 

vertaamalla ERA5-aineistoja Ilmatieteen laitoksen mittausdataan ja arvioimalla vastaavuutta 

suhteessa mittausten sisältämään mittausepävarmuuteen. 

3.2.2 Koneoppimisalgoritmien hyödyntäminen 

Mitatut arvot ja ERA5-aineistot liittyvät menneiden ajanhetkien olosuhteisiin, joten tulevien ilmasto-

olosuhteiden osalta on tarpeen käyttää muita menetelmiä. Tulevaisuuden ilmasto-olosuhteita varten 

hyödynnettiin kahta eri lähestymistapaa, eli koneoppimisalgoritmeja ja globaalien ilmastomallien 

tulosaineistoja. Ilmastomalleista saadut kuukausitason tulokset kuvaavat parhainta saatavilla olevaa 

tietoa siitä näkökulmasta, kuinka paljon ja kattavasti eri ilmiöitä malleissa on mukana. Nämä aineistot 
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eivät kuitenkaan suoraan anna tietoa tuntitason arvojen käyttäytymisestä, vaan tätä varten vertailtiin 

ja hyödynnettiin koneoppimismenetelmiä. 

Koneoppimismenetelmien hyödyntäminen tehtiin sovittamalla erityyppisiä malleja ERA5-aineistoon 

ja valitsemalla malleista se, jolla oli paras ennustetarkkuus. Tämän jälkeen valittua mallia sovellettiin 

RASMI-hankkeessa (Jylhä ym., 2020) luotuihin ilman lämpötilan, kosteuden ja muiden sääsuureiden 

tulevaisuuden tuntiaikasarjoihin ja pystyttiin näin tuottamaan ilmakehän pitkäaaltosäteilyn tuntiarvot 

tulevaisuuden ilmastossa. 

Sovitusjakson (training) pituus oli 27 vuotta ja arviointijakson (testing) kolme vuotta. Mallien sovitus 

tehtiin kullekin paikkakunnalle erikseen. Koneoppimismenetelmien lisäksi vertailussa oli mukana 

myös Wallenténin (2010) esittämä malli, jota käytettiin RAMI-hankkeessa tehdyissä 

rakennusfysiikan simuloinneissa. 

Testattuja malleja olivat (suluissa funktion nimi, ks. lisätiedot alla): 

a) Wallenténin (2010) määrittämä malli, jota käytettiin hankkeen aikana tehdyissä 

rakennusfysikaalisissa simuloinneissa (kutsutaan tässä K-malliksi ilmakehän kirkkautta 

kuvaavan parametrin mukaan) 

b) Harjoitusjakson keskiarvoa ennustava malli, joka toimi referenssinä (DummyRegressor) 

c) Lineaarinen regressio (LinearRegression) 

d) Elastic Net (ElasticNet) 

e) Random Forest (RandomForestRegressor) 

f) xgboost (XGBRegressor) 

g) LGBM (LGBMRegressor). 

 

Mallit b–e olivat scikit-learn -kirjaston (Pedregosa ym., 2011) funktioita, malli (f) xgboost-

järjestelmästä (Chen & Guestrin, 2016) ja malli (g) LightGBM-järjestelmästä (Ke ym., 2017). K-

mallissa (Wallentén, 2010; Mundt-Petersen & Wallentén, 2014) käytettävä kirkkausindeksi 

(clearness index) laskettiin pinnalta mitatun globaalin säteilyn (Jylhä ym., 2020) ja pinnalle 

esteettömästi tulevan laskennallisen säteilyn (ASHRAE, 2017) osamääränä. Kummatkin suureet 

laskettiin pinnalle saapuneen säteilyenergian kahtena vuorokausiarvona auringon noususta klo 12 

asti ja edelleen klo 12 auringon laskuun. Tämän jälkeen aamupäivän arvo asetettiin auringon nousun 

ja klo 12 puoliväliin ja iltapäivän arvo vastaavasti. Kirkkausindeksin tuntiarvot saatiin tämän jälkeen 

interpoloimalla lineaarisesti. Auringon nousun ja laskun rajana käytettiin 5° horisontin yläpuolella. 

Malleille c–g annettiin lähtötietoina ulkoilman lämpötila (kuivalämpötila), kastepistelämpötila, globaali 

säteily vaakapinnalle, esteettömän auringonsäteilyn määrä vaakapinnalle ja edellä kuvatulla 

menettelyllä lasketut kirkkausindeksin tuntiarvot. Harjoitusjakson datat normeerattiin scikit-learn -

kirjaston StandardScaler() -funktiolla ennen mallien sovittamista. Vaakapinnalle tulevalla 

esteettömällä auringonsäteilyllä tarkoitetaan tässä maahan vaakapinnalle tulevaa auringonsäteilyn 

tehoa, jos Maalla ei olisi ilmakehää. Kyseiset tuntiarvot on laskettavissa ilmakehän yläosiin tulevan 
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aurinkovakion ja tilanteen geometrian perusteella. Mallien d–g ohjausparametrit haettiin käyttämällä 

RandomizedSearchCV() -optimointia TimeSeriesSplit() -ristiinvalidointimenettelyllä. Arviointijakson 

tuloksista laskettiin ennusteen ja ERA5-aineiston välisten poikkeamien itseisarvojen keskiarvo 

(mean absolute deviation, MAE) ja selitysaste (R2). 

Koneoppimismenetelmien tulokset laskettiin ilmakehästä alaspäin suuntautuvalle pitkäaaltosäteilyn 

teholle 𝐿𝑊𝑑𝑛 [W/m2], mutta rakennusfysiikassa ilmakehän pitkäaaltosäteilyä kuvataan usein myös 

ilmakehän (taivaan) tehollisen lämpötilan 𝑇𝑠𝑘𝑦 [K] avulla. Ilmakehän tehollinen lämpötila perustuu 

mustan kappaleen säteilyyn (𝐿𝑊𝑑𝑛 = 휀𝑠𝑘𝑦𝜎𝑆𝐵𝑇𝑠𝑘𝑦
4 ), kun säteilylähteen emissiviteetti asetetaan 

ykköseksi, eli  휀𝑠𝑘𝑦 = 1. Kerroin 𝜎𝑆𝐵 on Stefanin ja Boltzmannin vakio 5,67 ∙ 10-8 W/(m2K). Ilmakehän 

tehollinen lämpötila voidaan antaa myös lämpötilaerona Δ𝑇 [K] kahden metrin korkeudelta mitattuun 

ulkoilman lämpötilaan 𝑇2𝑚 [K] nähden, jolloin siis asetetaan: 𝑇𝑠𝑘𝑦 = 𝑇2𝑚 + Δ𝑇. 

3.2.3 Ilmastomallisimulointien tulosdata 

Yhdistämällä koneoppimismenetelmiä sekä RASMI-hankkeessa (Jylhä ym., 2020) luotuja 

tulevaisuuden ilmaston tuntitason arvoja ulkoilman lämpötilalle ja muille edellä kerrotuille 

sääsuureille saatiin tuotettua tuntitason arvot ilmakehästä alaspäin suuntautuvalle 

pitkäaaltosäteilylle. RASMI-hankkeessa hyödynnetyt mallisimuloinnit oli ajettu maailmanlaajuisen 

ilmastomallien vertailuhankkeen toiseksi uusimmassa eli viidennessä vaiheessa (CMIP5). 

Koneoppimismenetelmillä saatujen tulosten tarkkuuden arvioimiseksi pitkäaaltosäteilyn tuntitason 

tuloksista laskettiin kuukausikeskiarvot ja niitä verrattiin uusimpien, ns. CMIP6-ilmastomallien 

kuukausitason tuloksiin. Lisäksi CMIP6-ilmastomallien tulosaineistojen avulla arvioitiin 

kasvihuonekaasujen päästöjen kehitykseen ja ilmastomallinnukseen liittyvien epävarmuuksien 

vaikutuksia LWdn:n muuttumiseen tulevaisuudessa. Mainittakoon, että myös elokuussa 2021 

julkaistun uusimman IPCC-raportin ilmastonmuutosarviot (IPCC, 2021) pohjautuivat CMIP6-mallien 

tuloksiin. 

Ilmakehästä maanpinnalle tulevan pitkäaaltosäteilyn kuukausikeskiarvoille oli käytettävissä 26 

maailmanlaajuisen ilmastomallin avulla simuloituja jatkuvia aikasarjoja aina vuoteen 2099 asti.  

Kyseiset CMIP6-mallisimuloinnit ovat samoja kuin Ruosteenojan (2021) raportin taulukossa 2 

esitetyt kahden ja kolmen tähden mallit poissulkien mallit no 28–29. Kyseiset 26 mallia ovat 

läpäisseet monivaiheisen laaduntarkastuksen, jossa arvioitiin niiden soveltuvuutta Pohjois-

Euroopan ilmastonmuutosta koskevien skenaarioiden laatimiseen. Näiden mallien avulla on myös 

vastikään päivitetty Suomea koskevat ilmastoskenaariot (Ruosteenoja ja Jylhä, 2021).  

Mallisukupolven vaihdoksen myötä ovat hieman muuttuneet myös malliajoissa käytetyt 

pakoteskenaariot, jotka kuvaavat sitä, miten maailmanlaajuiset kasvihuonekaasujen ja hiukkasten 

päästöt ja pitoisuudet kehittyvät tulevaisuudessa. Aiempien, CMIP5-malliajoissa käytettyjen RCP-

kasvihuonekaasuskenaarioiden tilalle ovat tulleet ns. SSP-kasvihuonekaasuskenaariot.  RCP2.6-

skenaariota vastaa parhaiten SSP1-2.6-skenaario, RCP4.5-skenaariota SSP2-4.5 ja RCP8.5-
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skenaariota SSP5-8.5. Skenaarioiden mukaisia maailmanlaajuisia hiilidioksidipäästöjä on vertailtu 

kuvassa 3.2. 

 

Kuva 3.2. Hiilidioksidin päästöjen ajallinen kehitys kolmen RCP-skenaarion ja niitä vastaavien SSP-skenaarioiden mukaan. 
RCP-skenaarioita kuvaavat käyrät on piirretty IPCC:n (2013) liitteen II taulukon AII.2.1c perusteella ja SSP-skenaarioiden 
käyrät O’Neillin ym., (2016) kuvan 3 tietojen perusteella. Toteutuneiden päästöjen tietolähde on Global Carbon Project 
(2020). 

Skenaarioiden vertailun perusteella SSP5-8.5-skenaariossa CO2-päästöt ovat koko tarkastelujakson 

ajan suurempia kuin RCP8.5-skenaariossa, mutta tätä eroa kompensoi osaksi se, että kahden 

seuraavaksi tärkeimmän kasvihuonekaasun (CH4 ja N2O) päästöt vastaavasti ovat pienempiä 

(Meinshausen ym., 2020). 

Vuoden 2050 ilmastoa kuvaavan 30-vuotisjakson 2035–2064 mallinnetut keskimääräiset LWdn:n 

arvot  kalenterikuukausittain ja vuodenajoittain saatiin laskettua suoraan ilmastomallien tuottamista 

aikasarjoista. Vertaamalla näitä säteilytehoja jaksoa 1989–2018 kuvaaviin vastaaviin simuloituihin 

arvoihin saatiin selville, kuinka paljon (prosentteina) säteilyn kuukausikeskiarvot muuttuvat 

ilmastomallisimulaatioiden mukaan näiden kahden jakson välillä. Vastaava vertailu tehtiin myös 

muille tulevaisuuden 30-vuotisjaksoille. 
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3.3 Tulokset 

3.3.1 Pitkäaaltosäteily mittausdatassa ja ERA5-aineistoissa 

Kuva 3.3 esittää Ilmatieteen laitoksen mittaustulosten ja ERA5-aineistojen vertailun Vantaan, 

Jokioisen, Jyväskylän ja Sodankylän mittausdatojen osalta. 

 

Kuva 3.3 Ilmakehästä saapuva pitkäaaltosäteily (vastasäteily) LWdn:n vertailu ERA5-uusanalyysin ja mittausten välillä. 
Pistediagrammi esittää tuntikohtaisia arvoja Sodankylän, Jyväskylän, Jokioisten ja Vantaan mittausasemilta väriskaalalla, 

jossa keltainen kuvaa pisteiden suurinta esiintymistiheyttä. Tarkastelujakso on 2005–2020. 

Kuvan perusteella virhettä kuvaavien mittareiden arvot ovat hyvin samantapaisia kuin Tangin ym. 

(2021) tuloksissa. Korrelaatiokerroin on hieman pienempi (0,91 vs 0,96), mikä selittynee sillä, että 

pitkäaaltosäteilyn vaihteluväli on Suomen asemilla pienempi kuin maailmanlaajuisessa aineistossa. 

ERA5-uusanalyysin järkevä käyttäytyminen verrattuna mittauksiin kävi vieläkin ilmeisemmäksi, kun 

tarkasteltiin tuloksia vuodenajan suhteen eriteltynä. Kuvassa 3.4 on esitetty vertailu Vantaalla, 

Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä mitattujen pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen sekä ERA5-

uusanalyysin tulosten välillä vuodenaikojen mukaan jaoteltuna. 
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Kuva 3.4. Eri vuodenajoille tehty vertailu ERA5-uusanalyysin mukaisen ja mitatun pitkäaaltosäteilyn (LWdn) välillä. Kuva 
pohjautuu Vantaalla, Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä tehtyihin mittauksiin. Pistediagrammi esittää tuntikohtaisia 
arvoja väriskaalalla, jossa keltainen kuvaa pisteiden suurinta esiintymistiheyttä Vertailujakso on 2005–2020. 

Pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen käyttäytymistä arvioitiin myös aikasarjakuvaajista vertailemalla 

mitattujen ja ERA5-uusanalyysista saatuja arvoja korkeiden ja matalien arvojen, aikaleimojen 

vastaavuuden ja hetkellisten arvojen puuttumisen suhteen. 

Arvioinnin perusteella voitiin todeta, että ERA5-uusanalyysin tulokset muodostivat yhtenäisen, 

realistisen ja käyttökelpoisen aikasarjan tuntikohtaisesta ilmakehästä saapuvasta 

pitkäaaltosäteilystä kaikille hankkeessa tarkastelluille paikkakunnille ajanjaksolle 1989–2018. 

Kuvassa 3.5 on esitetty ERA5-uusanalyysin mukaiset pitkäaaltosäteilyn kuukausikeskiarvot 

Sodankylässä ja Vantaalla vuosien 1989–2018 välisenä aikana. Siniset laatikot edustavat ERA5-
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uusanalyysin perusteella laskettujen kuukausikeskiarvojen kvartiiliväliä, mustat vaakaviivat 

näyttävät koko vaihteluvälin ja vihreät viivat kvartiilivälin keskellä edustavat mediaania. 

 

 

Kuva 3.5. Ilmakehästä maanpinnalle saapuvan pitkäaaltosäteilyn (LWdn) kuukausikeskiarvojen käyttäytyminen 
kalenterikuukausittain Sodankylässä (ylempi kuva) ja Vantaalla (alempi kuva) jakson 1989–2018 aikana. 

Kuvasta 3.5 nähdään selvä vuodenaikaissykli. Saapuva pitkäaaltosäteily on suurimmillaan kesällä, 

jolloin ilmakehän alimmat kerrokset ovat lämpimimmillään. Vaikka tammi- ja helmikuu ovat 

tyypillisesti kylmempiä kuin maaliskuu, pitkäaaltosäteilyn pienimmät arvot saavutetaan silloin. Tämä 

saattaisi liittyä siihen, että tuossa kuussa on yleensä selkeämpää kuin keskitalvella. Marras-

joulukuun keskitalvea korkeammat arvot taas selittänee hieman lauhempien lämpötilojen lisäksi 

myös runsas pilvisyys. 

Pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen suhteelliset frekvenssijakaumat neljällä tarkastelupaikkakunnalla on 

esitetty kuvassa 3.6. 
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Kuva 3.6 Ilmakehästä saapuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen suhteelliset frekvenssijakaumat Vantaalla (punainen), 
Jokioisissa (sininen), Jyväskylässä (harmaa) ja Sodankylässä (keltainen) nykyisessä ilmastossa (jakso 1989–2018). 

Koko vuoden tuntiarvoista määritetty LWdn:n jakauma poikkeaa hieman normaalijakaumasta, sillä 

matalien arvojen häntä on pidempi kuin korkeiden arvojen. Vantaan, Jokioisten ja Jyväskylän 

jakaumat ovat hyvin samanlaisia, kun taas ilmastoltaan selvästi kylmemmässä Sodankylässä 

säteilytehot ovat heikompia varsinkin vähäisen vastasäteilyn tilanteissa. 

3.3.2 Koneoppimismallinnuksen tuloksien vertailu ERA5-aineistoon 

Kuvassa 3.7 on esitetty pistekuvaaja ja aikasarjakuvaaja Wallenténin (2010) K-mallilla laskettujen 

arvojen vertailusta ERA5-tuntiarvoihin Sodankylän osalta arviointijaksolla. Pistekuvaaja sisältää 

tarkastellun jakson 1989-2018 kolme viimeistä vuotta 2016–2018 ja viivakuvaaja 30-vuotisjakson 

viimeisen vuoden 2018. Wallenténin (2010) esittämää mallia käytettiin RAMI-hankkeessa 

rakennusfysiikan simulointitarkasteluissa pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen määrittämisessä. 
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Kuva 3.7 K-mallin vertailu ERA5-tuntiarvoihin Sodankylän osalta. Vasemmassa kuvassa ovat kaikki arviointijakson vuodet 
2016–2018 ja oikealla arviointijakson viimeinen vuosi 2018. 

Vaikuttavien tekijöiden suureen lukumäärään nähden K-mallilla laaditun ennusteen tarkkuus ERA5-

arvoihin nähden oli kohtuullinen. Eroja muodostui kuitenkin erityisesti talvikauden aikana, jolloin 

ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvot olivat pienimmillään. 

Selitysaste (𝑅2) kuvaa kahden datajoukon pisteiden lineaarista korrelaatiota, kun pisteiden 

eroavaisuuksia mitataan poikkeamien neliöiden avulla. Selitysasteen arvo 𝑅2 = 0 vastaa keskiarvon 

käyttämistä ennusteena kaikille joukon pisteille (DummyRegressor) ja arvo 𝑅2 = 1 vastaa kahden 

pistejoukon täydellistä lineaarista vastaavuutta. Kuvassa 3.8 on esitetty eri koneoppimismalleilla 

laadittujen ennusteiden selitysaste laskettuna paikkakuntakohtaisesti juuri päättyneen 30-

vuotisjakson kolmelta viimeiseltä vuodelta 2016–2018 (arviointijaksolta).  

 

Kuva 3.8 Selitysaste (𝑅2) eri malleilla laskettujen pitkäaaltosäteilyn ja ERA5-tuntiarvojen vastaavuudesta. Arvot on laskettu 

kunkin paikkakunnan säädatoille erikseen. 

Tulosten perusteella kaikki varsinaiset ennustemallit b–g tuottivat samansuuntaisia tuloksia 

Jokioisen, Vantaan ja Jyväskylän osalta. Sodankylän säädataa käytettäessä eri mallien tuottamien 

ennusteiden välillä oli enemmän eroavaisuuksia. Erityisesti K-malli jäi tässä tapauksessa muiden 

mallien tarkkuustasosta, mikä on mahdollisesti johtunut mallin kertoimien kalibroinnissa käytettävien 
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paikkakuntien (Lund, Tukholma, Borlänge, Luleå) painottumisesta etelämmäksi suhteessa 

Sodankylään. 

Kuvassa 3.9 on esitetty tulokset keskipoikkeamalle (MAE). 

 

Kuva 3.9. Keskipoikkeama (MAE) eri malleilla laskettujen pitkäaaltosäteilyn ja ERA5-tuntiarvojen välillä. Arvot on laskettu 
kunkin paikkakunnan säädatoille erikseen. 

Tulosten perusteella tarkimman ennusteen tuotti LGBMRegressor-menetelmä ja hyvin lähellä tätä 

oli XGBRegressor-menetelmä. Kuvassa 3.10 on esitetty arviointijakson tulokset Vantaan 

olosuhteiden osalta ensin mainitulla menetelmällä. 

 

  

Kuva 3.10 LGBMRegressor-mallin tulosten vertailu ERA5-tuntiarvoihin Sodankylän osalta. Vasemmassa kuvassa ovat 
kaikki arviointijakson vuodet 2016–2018 ja oikealla arviointijakson viimeinen vuosi 2018. 

Tulosten perusteella ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvot tulevaisuuden 

ilmasto-olosuhteissa määritettiin LGBMRegressor-menetelmää käyttäen.  
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3.3.3 Ilmakehän tehollinen lämpötila 

LGBM-mallin tunnittaisista tuloksista laskettiin alaspäin suuntautuvan pitkäaaltoisen säteilyn tehon 

kuukausikeskiarvo, josta laskettiin edelleen ilmakehän (taivaan) tehollinen lämpötila. Ilman lämpötila 

maanpinnan lähellä laskettiin RAMI-aineistosta kunkin mittauspaikan kuukausikeskiarvona, jonka 

jälkeen lämpötilaero saatiin edellisten erotuksena. Tulokset on esitetty seuraavassa kuvassa. 

 

Kuva 3.11 Taivaan tehollinen lämpötila laskettuna kuukausikeskiarvojen erotuksena ulkoilman lämpötilaan maanpinnan 
lähellä. Paikkakunnan mukaiset arvot soveltuvat kaikille 30-vuotisjaksoille. Ajasta riippuvissa tarkasteluissa (esim. 

rakennusfysiikan simuloinnit) käytetään lähtökohtaisesti tunnittaisia arvoja. 

Menneen ilmaston ja eri RCP-skenaarioiden mukaisten 30-vuotisjaksojen tuloksia (luku 3.3.4) ei ole 

kuvassa näytetty erikseen, koska erot näiden välillä olivat hyvin pieniä. Tämä oli ensisijaisesti 

seurausta saman laskentamallin käytöstä eri 30-vuotisjaksoilla. Suurimmat erot muodostuivat tällöin 

tarkastelupaikkakunnasta. 

Kuvaajassa olevat lukuarvot on esitetty myös seuraavassa taulukossa: 

Taulukko 3.2 Lämpötilaero (𝛥𝑇, °C) taivaan tehollisen lämpötilan ja ulkoilman lämpötilan välillä. 1 = Tammikuu, 2 = 

Helmikuu. 

Kuukausi Vantaa Jokioinen Jyväskylä Sodankylä 

1 -7,2 -7,0 -5,8 -5,9 

2 -9,2 -9,1 -8,0 -6,4 

3 -12,8 -12,6 -12,1 -11,2 

4 -14,3 -13,4 -13,1 -12,9 

5 -15,3 -14,0 -13,4 -12,2 

6 -13,6 -12,2 -11,9 -11,5 

7 -13,4 -11,5 -11,2 -10,9 

8 -12,5 -11,2 -10,6 -10,1 

9 -11,6 -10,6 -9,6 -8,8 

10 -9,9 -9,1 -7,7 -7,0 

11 -7,4 -6,8 -5,5 -6,2 

12 -6,8 -6,4 -5,2 -5,5 

Keskiarvo -11,2 -10,4 -9,5 -9,1 
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Taivaan tehollisen lämpötilan kuukausiarvot saadaan laskettua summaamalla yhteen maanpinnan 

läheltä mitattu ulkoilman lämpötila ja edellä esitetty lämpötilaero: 𝑇𝑠𝑘𝑦 = 𝑇𝑒 + Δ𝑇. Ajasta riippuvissa 

simulointitarkasteluissa käytetään ilmakehän pitkäaaltosäteilyn tuntiarvoja. 

3.3.4 Pitkäaaltosäteilyn tuntiarvot tulevaisuuden ilmastossa 

Kuten aiemmin on todettu, ilmastomallien tulosaineistot sisälsivät vain kuukausitason aikasarjoja 

pitkäaaltosäteilylle, joten tulevaisuuden tuntiarvot muodostettiin koneoppimismallin 

(LGBMRegressor) avulla. Seuraavaksi selvitetään näiden tunnittaisten aineistojen avulla, miten 

vuotuiseen sykliin nähden heikot pitkäaaltosäteilyn tehot muuttuvat vuoteen 2080 mennessä eri 

päästöskenaarioiden (RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5) mukaan eri paikkakunnilla. 

Ilmaston muuttuessa pitkäaaltosäteilyn jakauma siirtyy kohti suurempia arvoja, ja tämä siirtymä on 

sitä selvempi, mitä isommiksi globaalit kasvihuonekaasupäästöt muodostuvat tulevaisuudessa, 

kuten nähdään vertailemalla Vantaalle saapuvaa pitkäaaltosäteilyä esittävän kuvan 3.12 käyriä eri 

RCP-skenaarioille. Jakauman matalimmat arvot kasvavat vielä enemmän kuin moodi ja korkeimmat 

tuntiarvot. 

 

Kuva 3.12 Ilmakehästä saapuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen suhteelliset frekvenssijakaumat Vantaalla. Musta käyrä 
esittää nykyilmastoa (jakso 1989-2018) ja värilliset käyrät vuoden 2080 ilmastoa (jakso 2065-2094) kolmen eri 
kasvihuonekaasuskenaarion tapauksessa: RCP2.6 (vihreä), RCP4.5 (sininen) ja RCP8.5 (punainen). Vastaavat 
päästöskenaariot on esitetty katkoviivoin kuvassa 3.2. 

Ilmastonmuutoksen vaikutusten painottuminen ilmakehän vastasäteilyn pienimpiin arvoihin käy ilmi 

myös kuvasta 3.13, joka esittää LWdn:n kumulatiivisia todennäköisyysjakaumia Jyväskylässä 

viimeaikaisessa ilmastossa sekä vuosien 2030, 2050 ja 2080 ilmastossa, kun globaalien päästöjen 
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on oletettu seuraavan RCP4.5-skenaariota. Kuten olettaa saattaa, muutokset kasvavat vuosisadan 

edetessä. 

Kuvan 3.13 perusteella ilmenee myös, että 10 prosentissa kaikista jakson 1989-2018 tunneista 

pitkäaaltosäteily on Jyväskylässä enintään 223 W m-2. Vuoden 2080 ilmastossa RCP4.5-skenaarion 

tapauksessa vastaava arvo on 20 W m-2 suurempi. Jakauman ensimmäinen prosenttipiste kasvaa 

puolestaan arvosta 174 W m-2 arvoon 205 W m-2 eli selvästi enemmän, 31 yksiköllä. Vastaavat 

suhteelliset muutokset ovat 9% ja 18%. Minkä verran heikot säteilytehot muuttuvat eri 

kalenterikuukausina, on seuraavan tarkastelun aiheena. 

 

Kuva 3.13 Ilmakehästä saapuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen kumulatiiviset todennäköisyysjakaumat Jyväskylässä. 
Musta käyrä esittää nykyilmastoa (jakso 1989-2018) ja värilliset käyrät vuosien 2030 (jakso 2015–2044; harmaa), 2050 
(2035-2064; violetti) ja 2080 (jakso 2065-2094; sininen) ilmastoa RCP4.5-skenaarion tapauksessa. 

Kuvan 3.14 esimerkki Jokioisista kertoo, kuinka ilmaston muuttuessa sekä pitkäaaltosäteilyn 

kuukausikeskiarvot että kalenterikuukausittain enintään 10 prosenttia ajasta ylittyvät tuntiarvot 

kasvavat vuosisadan loppua kohden. 
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Kuva 3.14 Ilmakehästä saapuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen keskiarvot (vasen)  ja 10. prosenttipisteet (oikea) 
Jokioisissa kalenterikuukausittain. Musta käyrä esittää nykyilmastoa (jakso 1989-2018) ja värilliset käyrät vuoden 2080 
ilmastoa (jakso 2065-2094) kolmen eri kasvihuonekaasuskenaarion tapauksessa: RCP2.6 (vihreä), RCP4.5 (sininen) ja 
RCP8.5 (punainen). Vastaavat päästöskenaariot on esitetty katkoviivoin kuvassa 3.2. 

 

Kuva 3.15 Ilmakehästä saapuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen keskiarvojen (yhtenäiset käyrät) ja 10. prosenttipisteiden 
(katkoviivat) suhteelliset muutokset kalenterikuukausittain siirryttäessä jaksosta 1989-2018 vuoden 2080 ilmastoa 
kuvaavaan jaksoon 2065-2094 Vantaalla, Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä. Kolmea eri RCP- skenaariota 
vastaavat hiilidioksidin globaalit päästöt on esitetty katkoviivoin kuvassa 3.2. 
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Heikot säteilytehot voimistuvat sekä absoluuttisesti (kuva 3.14) että varsinkin suhteellisesti ottaen 

(kuva 3.15) selvästi enemmän kuin LWdn:n keskimääräiset tuntiarvot. Lisäksi muutokset ovat 

pohjoisessa voimakkaampia kuin etelässä ja talvella isompia kuin kesällä. Niinpä vuoden 2080 

ilmastolle RCP4.5-skenaariota vastaavat muutosarviot ovat Sodankylässä talvikuukausien 

tavanomaisille tuntiarvoille noin 7 % ja 10. persentiilin arvoille noin 16 %. Vantaalla ja Jokioissa 

vastaavat muutosarviot ovat muutamia prosentteja pienempiä. Voidaankin sanoa, että mitä 

heikompaa pitkäaaltosäteily on nykyään, sitä enemmän se voimistuu tulevaisuudessa.  

3.3.5 Pitkäaaltosäteilyn kuukausikeskiarvojen muutokset 

Tässä luvussa esitetään koneoppimismallin tulosten pohjalta arvioita siitä, miten LWdn:n 

kuukausikeskiarvot muuttuvat vuoden 2050 ilmastoon mennessä, ja verrataan näitä arvioita suoraan 

uusimpien ilmastomallien tuloksista laskettuihin muutoksiin. 

Kuvan 3.16 siniset pylväät esittävät koneoppimismenetelmän tuloksista lasketut pitkäaaltosäteilyn 

kuukausikeskiarvojen muutokset RCP4.5-skenaarion tapauksessa siirryttäessä jaksosta 1989–2018 

jaksoon 2035–3064 kullakin tarkastelupaikkakunnalla. Lisäksi kuvassa on harmaina pylväinä 26 

CMIP6-ilmastomallin tulosten keskiarvot SS2-45-skenaariossa sekä käyrinä eri ilmastomallien 

tuloksista lasketut muutosten 90 % luottamusvälit. Nämä kuvaavat ilmastomallinnukseen liittyvää 

epävarmuutta. 

Epävarmuusvälit ovat varsin leveitä etenkin talvella, mikä kertoo siitä, että yksittäisten ilmastomallien 

tulokset voivat poiketa selvästi toisistaan: toiset ennakoivat pienempiä, toiset huomattavasi 

suurempia muutoksia. Esimerkiksi Vantaalla tammikuussa 90 % malleista antaa tulokseksi, että 

muutoksen suuruus osuu 0,5 ja 8 prosentin väliin keskimääräisen arvion ollessa noin 4 %, mikäli 

kasvihuonekaasujen päästöt seuraavat keskiskenaariota (SSP2-4.5). Kesällä, kun suhteelliset 

muutokset ovat pienempiä kuin talvella, myös mallitulosten väliset erot jäävät pienemmiksi. 



85 
 
 

 
 

 

Kuva 3.16 Ilmakehästä maanpinnalle saapuvan pitkäaaltosäteilyn (LWdn) muutokset (%) kalenterikuukausittain Vantaalla, 
Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä vuoden 2050 ilmastossa perusjaksoon 1989–2018 verrattuna. Siniset pylväät 
esittävät koneoppimismenetelmän avulla määritetyistä pitkäaaltosäteilyn tuntiarvoista laskettuja muutoksia (RCP4.5). 
Harmaat pylväät ja käyrät perustuvat suoraan CMIP6-ilmastomallien tuloksiin (SSP2-4.5): pylväät esittävät mallitulosten 
keskiarvoja ja käyrät 90 %:n epävarmuusvälin ylä- ja alarajoja. 

CMIP5-malleihin ja RCP-skenaarioihin pohjautuvat, koneoppimismenetelmää käyttäen laaditut 

pitkäaaltosäteilyn arvot vastaavat odotetusti kesällä pienempiä LWdn:n muutoksia kuin mitä CMIP6-

mallisimulaatiot antavat (kuva 3.16). Näin siksi, että uusimpien ilmastomallisimulaatioiden mukaan 

kesälämpötilat kohoavat Suomessa enemmän kuin aiemmissa CMIP5-simuloinneissa (Ruosteenoja 

& Jylhä, 2021). Koneoppimismenetelmällä tuotetut ennusteet osuivat kuitenkin useimmiten 

ilmastomallien eroista aiheutuvaan muutosten suuruuden epävarmuushaarukkaan. 

Kuvan 3.16 vertailun perusteella koneoppimismenetelmällä tuotettuja tulevaisuuden tuntiaikasarjoja 

voi pitää varsin käyttökelpoisina. Mikä tärkeintä, ne ovat yhdenmukaisia RASMI-hankkeessa 

laadittujen muiden sääsuureiden aikasarjojen kanssa. Tarkastellaan kuitenkin vielä uusimpien 

CMIP6-mallitulosten pohjalta sitä, minkä verran pitkäaaltosäteilyn kuukausikeskiarvojen 

muutosarvioit riippuvat paikkakunnasta ja kasvihuonekaasuskenaarioista ja miten ne vertautuvat 

muiden sääsuureiden ennustettuihin muutoksiin.   

Kuvassa 3.16 esitetyt, suoraan CMIP6- ilmastomallisimulaatioiden keskiarvoina saadut muutosarviot 

neljälle eri paikkakunnalle on yhdistetty kuvan 3.17 diagrammiksi. Ilmastomallitulosten mukaan 

kuukausikeskiarvojen muutos vertailukauteen 1989–2018 nähden on talvella Etelä-Suomen 
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paikkakunnilla noin 3–4 % ja pohjoisempana 4–5 % vuosisadan puoliväliin mennessä 

keskiskenaarion (SSP2-4.5) toteutuessa. Kesällä muutokset ovat kaikilla alueilla vajaa 3 %. 

Nämä suhteelliset tulokset LWdn:lle ovat hieman pienempiä kuin mitä on aiemmin saatu RASMI-

hankkeessa kuukauden sademäärille ja melko lähellä auringonsäteilyn muutosten itseisarvoja. 

Tuulen nopeuden kuukausikeskiarvojen prosenttimuutokset jäävät puolestaan pienemmiksi kuin 

pitkäaaltosäteilyn muutokset (raportin Jylhä ym., (2020) liite 5). 

 

Kuva 3.17 Ilmakehästä maanpinnalle saapuvan pitkäaaltosäteilyn (LWdn) muutokset (%) kalenterikuukausittain Vantaalla, 
Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä vuoden 2050 ilmastossa SSP2-4.5 -kasvihuonekaasuskenaarion toteutuessa. 
Kuva perustuu CMIP6-ilmastomallien tuloksiin, ja vertailujaksona on 1989–2018. 

 

Kuva 3.18 esittää kaikkien kolmen SSP-skenaarion mukaiset tulokset erikseen kullekin 

paikkakunnalle. Kuten jo tuntiarvojen jakaumien muutoksia esittävistä kuvista nähtiin, myös tästä 

kuvasta ilmenee selvästi, että mitä suurempia päästöt ovat, sitä voimakkaampia ovat LWdn:n 

muutokset. 



87 
 
 

 
 

 

Kuva 3.18 Ilmakehästä maanpinnalle saapuvan pitkäaaltosäteilyn (LWdn) muutokset (%) kalenterikuukausittain Vantaalla, 
Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä vuoden 2050 ilmastossa verrattuna perusjaksoon 1989–2018 kolmen eri 
kasvihuonekaasuskenaarion (SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP5-8.5) toteutuessa. Kuva perustuu CMIP6-ilmastomallien 

tuloksiin. 
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3.4 Johtopäätökset 

Tässä työosiossa määritettiin ilmakehästä alaspäin suuntautuvan pitkäaaltosäteilyn tuntiarvot 

Vantaalle, Jokioisille, Jyväskylälle ja Sodankylälle. Tämä suure puuttui aiemmin laadituista RASMI- 

ja REFI-aineistoista (Jylhä ym., 2020; Ruosteenoja ym., 2013). Menneen ilmaston osalta 

käytettävissä oli Ilmatieteen laitoksen mittausdatoja eri havaintoasemilta, jotka eivät kuitenkaan 

kattaneet koko 30 vuoden vertailujaksoa 1989–2018. Mittausdatoja hyödynnettiin vertailuaineistona 

ERA5-uusanalyysiaineistoille, ja selvitysten perusteella menneen ilmaston pitkäaaltosäteilyn 

tuntidatojen lähteenä voitiin käyttää ERA5-uusanalyysiaineistoja. 

Tulevaisuuden ilmaston osalta pitkäaaltosäteilyn tuntiarvojen tuottaminen tehtiin hyödyntäen 

globaalien ilmastomallien vertailuhankkeen viidennen vaiheen (CMIP5) mallinnustuloksia sekä 

koneoppimismenetelmiä. Tuntitason datojen määrittämiseksi arvioitiin ensin eri 

koneoppimismenetelmien tarkkuutta jakamalla ERA5-uusanalyysiaineisto harjoitus- ja 

arviointijaksoihin ja valitsemalla testatuista malleista se, joka tuotti tarkimman ennusteen 

arviointijaksolle. Tämän jälkeen muodostettua mallia käytettiin tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden 

tuntidatojen tuottamiseen ja tuloksia verrattiin uusimpien ilmastomallien (CMIP6) tuloksiin. 

Koneoppimismenetelmällä tuotetut ennusteet olivat kesällä CMIP6-ilmastomallitulosten eroja 

kuvaavan jakauman alarajalla, mutta talvella jakauman keskellä. Voidaan todeta, että kaiken 

kaikkiaan koneoppimismenetelmään perustuvat arviot ja suoraan CMIP6-malleista lasketut 

pitkäaaltosäteilyn muutokset vastasivat varsin hyvin toisiaan.  

Tulosten mukaan pitkäaaltosäteily kasvaa sitä nopeammin, mitä suurempia ovat 

kasvihuonekaasujen päästöt ja pienempiä niiden nielut tulevaisuudessa. Prosentuaalisesti 

kuukausikeskiarvojen kasvu on suurinta talvella. Keskiskenaarion (SSP2-4.5) toteutuessa muutos 

vertailukaudesta 1989–2018 olisi Etelä-Suomen paikkakunnilla talvella noin 3–4 % ja 

pohjoisempana 4–5 % vuosisadan puoliväliin mennessä. Kesällä ennustettu kasvu on kaikilla alueilla 

vajaa 3 %. Nämä suhteelliset muutokset ovat hieman pienempiä kuin mitä on aiemmin saatu RASMI-

hankkeessa kuukauden sademäärille ja melko samoja kuin auringonsäteilyn muutosten itseisarvot. 

Tuulen nopeuden kuukausikeskiarvojen prosenttimuutokset jäävät puolestaan pienemmiksi kuin 

pitkäaaltosäteilyn muutokset. 

Kaikkina kalenterikuukausina heikoimmat tunnittaiset säteilytehot voimistuvat tulosten mukaan 

enemmän kuin keskimääräiset säteilytehot. Kymmenen prosenttia ajasta alittuvat tuntiarvot kasvavat 

keskiskenaarion (RCP4.5) mukaan vuoden 2080 ilmastoon mennessä paikasta riippuen talvella noin 

10-17 %, kun keskimääräisille säteilytehoille suhteelliset muutokset ovat noin puolet pienempiä. 

Nykymittapuun mukaan vähäisen vastasäteilyn tilanteet siis harvinaistuvat ilmastonmuutoksen 

myötä. 
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4 Kiviaineispintaisten julkisivujen rasitusolosuhteet 

4.1 Johdanto 

Betonisten julkisivujen yleisimmät vauriomekanismit ovat aiempien tutkimusten (Lahdensivu ym., 

2010, Lahdensivu 2012) perusteella betonin pakkasrapautuminen ja raudoitteiden korroosio. 

Pakkasrapautuminen on merkittävä vauriomekanismi myös muilla kiviainespohjaisilla 

julkisivutuotteilla, kuten savitiili, kevytbetoni, kalkkihiekkatiili, kevytsora ja rappaukset (Lahdensivu 

ym., 2021). Sääolosuhteilla sekä niiden alueellisilla ja paikallisilla eroilla on havaittu olevan 

merkittävä vaikutus sekä pakkasrapautumisen että raudoitteiden korroosion nopeuteen (Lahdensivu 

2012, Pakkala 2020). Kyseisissä tutkimuksissa on myös todettu, että nykymääräysten mukainen 

betoni on pakkasenkestävää nykyisissä olosuhteissa, mutta toisaalta rakentamisen laatu ei aina ole 

vastannut vaatimuksia (Pakkala ym., 2014), ja Suomen rakennuskannasta merkittävä osa on 

korjausiässä. Siten on oleellista tehdä tarkasteluja pakkasrapautumisen ja raudoitteiden korroosion 

kannalta rasitusolosuhteiltaan kriittisistä vuosista niin nyky- kuin tulevaisuuden ilmastossakin. 

Kosteus on mukana lähes kaikissa julkisivumateriaalien vaurioitumismekanismeissa lukuun 

ottamatta UV-säteilyn aiheuttamaa materiaalien vanhenemista. Siten julkisivupinnalle tuulen 

mukana päätyvän sateen eli viistosateen määrä vaikuttaa kaikkien tarkasteltujen vauriomekanismien 

etenemiseen. Tässä luvussa tarkastellaan myös viistosademäärissä tapahtuvaa muutosta eri 

käytössä olleilla skenaarioilla. 

Koska nykyrakentamisella kiviaineispohjaisten materiaalien pakkasenkestävyys sekä raudoitteiden 

korroosioriski ovat pääasiassa hallinnassa, tämän osion tuloksia tarkastellaan siten, että ne tukevat 

rakennusfysikaalisesti ankarien vuosien valintaa eikä julkisivujen rasitusoloille valita omia 

mitoitusvuosia. Tulosten perusteella on kuitenkin mahdollista esittää vertailuvuosia, joita voi 

hyödyntää arvioitaessa tietyn vuoden rasitustasoa. 

4.2 Menetelmät  

4.2.1 Viistosateen määrä julkisivupinnoille 

Viistosateen määrään julkisivupinnoille vaikuttaa sademäärän lisäksi moni tekijä kyseisen julkisivun 

lähistöllä, kuten rakennuksen lähistön maastonmuodot, läheisten rakennusten sijainnit ja puusto. 

Lisäksi julkisivujen eri alueiden rasitustaso vaihtelee, sillä erityisesti rakennusten yläosat saavat 

suuremman rasituksen kuin keskialueet riippuen esimerkiksi rakennuksen korkeudesta ja räystäiden 

pituudesta. Rakennusten nurkkien rasitustasoa puolestaan nostaa se, että sade muodostaa 

julkisivupinnan topografiasta ja imukyvystä riippuen vesipatjan, joka voi tuulen avustuksella ohjautua 

kohti nurkkia. Paikallisesti kosteusrasitusta lisäävät myös erilaiset julkisivuihin liittyvät osat ja 

rakenteet. (Pakkala ym., 2016) 

Vaikka julkisivun viistosaderasitus riippuu hyvin monesta tekijästä, yleistä viistosaderasitustasoa ja 

sen muutoksia tulevaisuuden skenaarioilla voidaan arvioida yksinkertaistetusti standardin SFS-EN 

ISO 15927-3 (2009) mukaisella vapaan viistosateen kaavalla: 
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𝐼𝐴 =
2

9

Σ𝑣 ⋅ 𝑟
8
9 ⋅ cos(𝐷 − 𝜃)

𝑁
(4.1) 

missä 𝑣 on tuulennopeuden tuntikeskiarvo [m/s], 𝑟 on tunnittainen kokonaissademäärä [mm], 𝐷 on 

tunnittainen tuulen suunnan keskiarvo [°], 𝜃 on seinän suunta suhteessa pohjoiseen [°] ja 𝑁 on 

tarkasteltavan aineiston aika-askelien lukumäärä, [-]. 

Kaava (4.1) kuvaa ns. lentokenttätilannetta eli tilannetta, jossa mittauspiste on avoimella alueella ja 

sateesta pystypinnalle päätyvään vesimäärään vaikuttaa vain tuulen suunta ja nopeus. Kaavan 

summa lasketaan kaikilta tunneilta, jolloin lause on positiivinen. Koska standardin mukaisessa 

laskennassa ei oteta huomioon, tuleeko sade vetenä, räntänä vai lumena, laskennan lisämääreeksi 

on otettu vaatimus, että sadehetkellä ilman lämpötila on yli 0 °C. 

Tutkimusmateriaalina on käytetty Ilmatieteen laitoksen tuottamaa RASMI-aineistoa nykyilmastolle 

(vuosien 1989–2018 tunnittainen mittausdata) sekä kolmelle eri ilmastonmuutosennusteille 

(RCP2.6, RCP4.5 sekä RCP8.5) vuosille 2050 ja 2080. 

4.2.2 Jäätymis-sulamisrasitus 

Pakkasrasituksen tason selvittämiseen ei ole kehitetty yksiselitteistä laskentamallia. Lisø ym., (2007) 

esittelivät tarkastelutavan, jossa lasketaan 30 vuoden sääaineistosta jäätymispisteen ylityksiä (FPC, 

freezing point crossing) sekä pakkasrapautumalle altistusluvun (FDEI, frost decay exposure index). 

FPC ottaa huomioon kaikki 0 °C:een alitukset. FDEI:ssä puolestaan lasketaan yhteen vuotuinen 

viistosademäärä 2, 3 tai 4 vuorokautta ennen jäätymispisteen ylityshetkiä. Pakkasrasituksen 

todellista voimakkuutta arvioitaessa tarkastellaan visuaalisesti molempia arvoja ja rasituksen 

kannalta kriittisin tilanne on silloin, kun sekä FPC että FDEI ovat korkeita. Kummallekaan 

tarkastelulle yksin tai yhdessä ei ole annettu tiettyä lukuarvoa, jolla arvioida voimakkuutta vaan 

tarkastelu perustuu eri sijaintien rasitustason keskinäiseen vertailuun. Lisäksi Pakkala ym., (2014) 

ja Pakkala (2020) kuitenkin esittivät, että molemmissa luvuissa on puutteensa. Kumpikaan luvuista 

ei ota huomioon sitä, että kiviainespohjaisilla materiaaleilla vesitäyteisten kapillaarihuokosten 

huokostilan veden jäätyminen tapahtuu vasta noin –3...-5 °C:ssa (Pigeon & Pleau 1995). FPC ei 

myöskään ota huomioon sitä, että huokosverkostossa tulee olla vettä, jotta rapautuminen on 

mahdollista. 

Lahdensivu (2012) ja Pakkala (2020) ovat esittäneet, että viistosademäärällä ennen jäätymis-

sulamissyklejä on hyvin selkeä yhteys havaittuihin rapautumavaurioihin. Rannikolla, jossa 

viistosademäärä pystypinnalle on muuta maata suurempi, havaittua pakkasrapautumaa on 

esiintynyt huomattavasti vähemmällä määrällä sateen jälkeisiä jäätymis-sulamissyklejä kuin 

sisämaassa: rannikolla alkavaa pakkasrapautumaa on havaittu keskimäärin 307 syklin jälkeen, 

sisämaassa 388 syklin jälkeen. Lisäksi pakkasrapautumahavaintojen jakautuminen erisuuntaisille 

julkisivuille vastaa jäätymis-sulamissyklejä edeltävän viistosateen jakaumaa kyseisille julkisivuille.  
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Kyseisten havaintojen perusteella tässä tutkimuksessa on tarkasteltu vuosittaisia rasitustasoja 

kahdella eri tavalla seuraavasti: 

1. vuotuinen viistosademäärä maksimissan 72 h ennen jäätymis-sulamissykliä, kun syklin 

rajana pidetään lämpötilaa -5 °C 

2. keskimääräinen viistosademäärä ennen jäätymis-sulamissykliä, kun syklin rajana pidetään 

lämpötilaa -5 °C ja sateen jälkeisiä syklejä on vuodessa vähintään 7 kpl 

Vuosittaisen syklimäärän raja-arvo on valittu siten, että kyseisellä vuosittaisella syklimäärällä 

nykyilmastossa rannikolla havaitulla vaurioitumisnopeudella ei saavutettaisi 50 vuoden käyttöikää. 

Syklejä edeltävä viistosademäärä on laskettu luvussa 4.2.1 esitetyllä kaavalla (4.1), kun 

sadehetkellä ilman lämpötila on yli 0 °C. Laskenta on toteutettu sekä vuoden kokonaissademääränä 

ennen jäätymis-sulamissyklejä että keskimääräisenä sademääränä ennen yksittäistä jäätymis-

sulamissykliä. 

Tutkimusmateriaalina on käytetty Ilmatieteen laitoksen tuottamaa RASMI-aineistoa nykyilmastolle 

(vuosien 1989–2018 tunnittainen mittausdata) sekä kolmelle eri ilmastonmuutosennusteille 

(RCP2.6, RCP4.5 sekä RCP8.5) vuosille 2050 ja 2080. 

4.2.3     Raudoitteiden korroosio 

Raudoitteiden korroosio betonissa jakaantuu kahteen vaiheeseen: betonin karbonatisoituminen ja 

aktiivinen korroosio. Betonin karbonatisoituminen tarkoittaa vaihetta, jossa betonin alkalisuus laskee 

pinnasta alkaen ilman hiilidioksidin reagoidessa betonin huokosveden ja lopulta betonin 

kalsiumhydroksidin kanssa. Alkalisuuden vähetessä sen betoniteräksiä suojaava vaikutus lakkaa, 

mikä mahdollistaa korroosion alkamisen eli aktiivisen korroosion vaiheen. (Tuutti 1982) 

Karbonatisoitumisvaiheen pituus riippuu monesta tekijästä, kuten betonin laadusta, 

huokosrakenteesta, kosteudesta, lämpötilasta ja ilman hiilidioksidipitoisuudesta. Betonin korkea 

kosteuspitoisuus hidastaa karbonatisoitumisen etenemistä ja ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvu 

puolestaan nopeuttaa etenemistä. Perinteisesti karbonatisoitumisen etenemiseen käytetään ns. 

neliöjuurimallia, joka ottaa huomioon vain betonityyppiriippuvaisen karbonatisoitumiskertoimen ja 

ajan neliöjuuren. Karbonatisoitumisvaiheen keston selvittämiseen on myös melko karkean tason fib 

Model Code -laskentamalli (International Federation for Structural Concrete 2006), jolla on 

mahdollista arvioida ilman hiilidioksidipitoisuuden nousun ja sadepäivien määrän vaikutusta 

kyseiseen vaiheeseen, mutta mallissa ei oteta huomioon esimerkiksi lämpötilan vaikutusta. 

Karbonatisoitumissyvyys määritetään mallin mukaan seuraavalla kaavalla: 

𝑥𝑐 = √2 ⋅ 𝑘𝑒 ⋅ 𝑘𝑐 ⋅ 𝑅𝑁𝐴𝐶
−1 ⋅ 𝐶𝑠 ⋅ √𝑡 ⋅ (

𝑡0

𝑡
)

𝑤

(4.2) 

missä 𝑘𝑒 on ympäristötekijä [-], 𝑘𝑐 on työnsuorituksesta riippuva tekijä [-], 𝑅𝑁𝐴𝐶
−1  on betonin 

karbonatisoitumisvastus [(mm²/vuosi)/(kg/m³)], 𝐶𝑠 on ilmakehän hiilidioksidipitoisuus [kg/m³], 𝑡 on 

aika [vuosina], 𝑡0 on referenssiaika [vuotta] ja 𝑤 on säätekijä. Laskennassa ilmakehän 
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hiilidioksidipitoisuus määritellään käytetyin ennusteen mukaisesti, ja säätekijä riippuu mm. 

sadepäivien lukumäärästä ja siten sijainnista sekä käytetystä ennusteesta. Muut käytetyistä 

parametreistä ovat vakioita, jotka on määritetty nykybetonin ominaisuuksien mukaan. (Köliö ym., 

2014). Laskenta on huomattavasti enemmän riippuvainen hiilidioksidipitoisuuden määrän 

muutoksista kuin esimerkiksi sateisuuden vaikutuksista. Siten sen ja laskentaan liittyvien useiden 

epävarmuustekijöiden vuoksi tässä tarkastelussa hyödynnetään vain RCP8.5-ennustetta 

ilmastonmuutoksen kannalta ankarimpien olosuhteiden vaikutusten selvittämiseksi. 

Aktiivisen korroosiovaiheen tarkasteluissa hyödynnetään Tampereen yliopiston Rakenteiden 

korjaamisen ja elinkaaritekniikan tutkimusryhmässä kehitettyä aktiivisen korroosion laskentamallia 

(Köliö ym., 2017). Aiemmin on osoitettu (Pakkala ym., 2019), että korroosionopeus on huomattavan 

riippuvainen viistosademäärästä sekä betonin kuivumisolosuhteista (lämpötila ja auringonsäteily), 

minkä vuoksi korroosionopeus on nopeinta rannikolla ja eteläisillä julkisivuilla. Siten myös laskenta 

on tehty eteläjulkisivujen sekä RCP8.5-ennusteen avulla korroosionopeuden kannalta ankarimpien 

olosuhteiden vertailemiseksi. Ilmastonmuutoksen vaikutusta aktiivisen korroosiovaiheen kestoon on 

arvioitu perustuen Köliön (2016) tutkimuksiin, joissa aktiivisen korroosiovaiheen kesto on ollut 

nykyilmastossa harjattu-maalattupintaisilla betonijulkisivuilla keskimäärin 10 vuotta ja pesubetonilla 

6 vuotta, mutta voimakkaimmin rasitetuilla alueilla ja alhaisella peitepaksuudella 1,5...3 vuotta. 

Tarkastelut tehdään RASMI-aineiston kolmelle eri päästöskenaarion tilanteelle ja verrataan 

nykyilmaston olosuhteisiin. Tuloksena saadaan arvioitua tulevaisuuden sääolosuhteiden rankkuutta 

olemassa olevaan rakennuskantaan sekä sen vaikutusta korjausten sekä uudisrakentamisen 

suunnitteluun. 

4.3 Tulokset 

4.3.1 Ilmastonmuutoksen vaikutus viistosademäärään 

Kaavan (4.1) mukaisesti lasketut viistosademäärät nykyilmastossa eri sijainneilla ja eri 

ilmansuunnista on esitetty kuvassa 4.1. Kuten kuvasta on havaittavissa, viistosaderasitus on 

nykyilmastossa keskittynyt sijainnista riippuen huomattavasti eteläisistä ilmansuuntiin. Esimerkiksi 

Helsinki-Vantaalla pohjoiselle julkisivulle sataa vain 28 % eteläiseen julkisivuun verratusta 

viistosademäärästä. Vastaavat lukemat ovat Jokioisilla 31 %, Jyväskylässä 58 % ja Sodankylässä 

66 %. Kuvasta nähdään myös rannikkoalueita kuvaavan Helsinki-Vantaan huomattavasti suurempi 

rasitustaso suhteessa muihin sijainteihin. Helsinki-Vantaalla julkisivuille päätyy nykyilmastossa 

viistosadetta 31 % enemmän kuin Jokioisilla, 76 % enemmän kuin Jyväskylässä ja 157 % enemmän 

kuin Sodankylässä. Viistosademäärien erot ovat suurempia kuin pelkän sademäärän erot, sillä 

rannikkoalueilla myös tuulenvoimakkuus on suurempi ja siten myös julkisivuille päätyvän 

viistosateen määrä. Lisäksi eroon vaikuttaa se, että mitä etelämpänä ollaan sitä suurempi osuus 

sateesta tulee vetenä ja räntänä lumen sijaan. 
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Kuva 4.1. Vuotuinen viistosademäärä nykyilmastossa vetenä tai räntänä pystypinnalle avoimella alueella eri sijainneilla ja 
eri ilmansuunnista. 

Kuvissa 4.2 ja 4.3 on esitetty viistosademäärien suhteellinen muutos nykyilmastoon nähden eri 

skenaarioilla ja eri ilmansuunnissa. Kuten kuvista nähdään, viistosademäärän lisääntyminen on 

nykytilanteeseen nähden melko tasaista kaikissa ilmansuunnissa käytetystä ennusteesta 

riippumatta paitsi RCP8.5-ennuste, jossa suhteellinen muutos vaihtelee sijainnista riippuen jonkin 

verran. Erityisesti rannikolla viistosademäärän lisäys on kyseisellä skenaariolla itäjulkisivuilla melko 

paljon läntisiä suurempaa niin 2050- kuin 2080-ilmastoissakin. RCP2.6- ja RCP4.5-ennusteilla kasvu 

on merkittävintä jo vuoteen 2050 mennessä, mutta RCP8.5-ennusteella kasvu on voimakasta myös 

siitä eteenpäin. Eri sijaintien välillä suhteellisessa kasvussa ei ole merkittävää eroa ennusteella 

RCP2.6, mutta Jyväskylän ja Sodankylän viistosademäärien suhteellinen kasvu on eteläisiä 

mittauspisteitä suurempaa RCP4.5-ennusteen vuoden 2080 ilmastossa ja RCP8.5-ennusteen 

molemmissa tutkituissa ilmastoissa. Molemmissa tapauksissa viistosademäärän suurempaan 

suhteelliseen lisääntymiseen vaikuttaa erityisesti keskilämpötilan lasku, jonka vuoksi sateista yhä 

suurempi osa tulee lumen sijaan vetenä ja räntänä. Suhteellista kasvua tarkasteltaessa tulee 

kuitenkin edelleen ottaa huomioon se, että viistosademäärä on rannikolla huomattavasti sisämaata 

ja Lappia suurempi, vaikka suhteellinen kasvu onkin pienempää. 
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Kuva 4.2. Viistosademäärien suhteellinen kasvu nykyilmastoon verrattuna eri sijainneilla ja eri ilmansuunnissa vuoden 

2050 ilmastonmuutosennusteilla. 

 

Kuva 4.3. Viistosademäärien suhteellinen kasvu nykyilmastoon verrattuna eri sijainneilla ja eri ilmansuunnissa vuoden 

2080 ilmastonmuutosennusteilla. 

Vuoden 2050 RCP8.5-ennusteella viistosademäärän kokonaiskasvu verrattuna nykyilmastoon on 

Vantaalla ja Jokioisilla 16 %, Jyväskylässä ja Sodankylässä 21 %. Vastaavat lukemat ovat vuoden 

2080 RCP8.5-ennusteella 25 %, 24 %, 34 % ja 38 %. 

4.3.2 Pakkasrapautuminen 

Kuvassa 4.4 on esitetty keskimääräinen vuotuinen viistosademäärä eri sijainneilla nykyilmastossa 

sekä tulevaisuuden ennusteilla. Taulukossa 4.1 on puolestaan esitetty jäätymissulamissyklejä 

edeltävän vuotuisen viistosademäärän suhteellinen muutos verrattuna nykyilmastoon. Kuvasta 

nähdään, että Vantaan olosuhteet ovat vuotuisen, jäätymissulamissyklejä edeltävän sademäärän 
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suhteen huomattavasti muita alueita ankarammat ja ovat sitä vielä kaikilla vuoden 2050 ennusteilla. 

Vuoden 2080 tilanne puolestaan riippuu huomattavasti ennusteesta, sillä RCP8.5-ennusteella 

lämpötilan nousu aiheuttaa sen, että jäätymissulamissyklien määrä tippuu ja siten tippuu myös niitä 

edeltävä vuotuinen sademäärä lähes puoleen nykyilmaston tilanteesta. Sodankylässä lämpötilan 

lasku aiheuttaa päinvastaisen tuloksen eli lämpötila laskee talvella siten, että jäätymissulamissyklejä 

on enemmän ja yhdessä sateisuuden lisääntymisen kanssa, vuotuinen viistosademäärä ennen 

syklejä kaksinkertaistuu nykyilmastoon nähden ennusteella RCP8.5. Ennusteella RCP2.6 muutokset 

ovat kaikilla sijainneilla melko vähäisiä. 

Rasitustason kannalta on myös merkittävää, että Vantaalla ja Jokioisilla rasitustaso laskee 

nimenomaan etelä- ja länsijulkisivuilla, mutta nousee kaikilla ennusteilla itä- ja pohjoisjulkisivuilla. 

Myös Jyväskylässä ja Sodankylässä tapahtuu vastaavaa nousua itä- ja pohjoisjulkisivuilla, minkä 

lisäksi etelä- ja länsijulkisivuilla rasitustaso joko pysyy nykyisen kaltaisena tai nousee. 

 

Kuva 4.4. Vuotuinen keskimääräinen viistosademäärä vetenä tai räntänä maksimissaan 72 h ennen -5 °C:een ylitystä eri 

sijainneilla, eri julkisivuilla ja eri ilmastonmuutosennusteilla. 

Taulukko 4.1. Jäätymissulamissykliä edeltävien vuotuisten viistosademäärien suhteellinen muutos eri ennusteilla 

verrattuna nykyilmastoon. 

  

RCP2.6 

2050 

RCP4.5 

2050 

RCP8.5 

2050 

RCP2.6 

2080 

RCP4.5 

2080 

RCP8.5 

2080 

Vantaa 102 % 102 % 85 % 101 % 81 % 54 % 

Jokioinen 96 % 97 % 91 % 96 % 89 % 82 % 

Jyväskylä 104 % 118 % 118 % 105 % 115 % 111 % 

Sodankylä 119 % 141 % 163 % 123 % 156 % 188 % 
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Kuvassa 4.5 on esitetty vuotuiset viistosademäärät ennen jäätymissulamissyklejä jana-

laatikkokuvaajina nykyilmastossa ja vuoden 2080 RCP8.5-ennusteen mukaisesti. Kuten kuvaajista 

nähdään, Vantaan nykyilmasto kohdalla vuotuinen hajonta on hyvin suurta ja siten hyvin korkeiden 

vuosilukemien lisäksi on myös vuosia, jolloin vuosisademäärä on melko alhainen. Jyväskylässä ja 

Sodankylässä hajonta on puolestaan Vantaaseen verrattuna hyvin vähäistä yksittäisiä vuosia lukuun 

ottamatta. Jokioisella hajonnan sekä vuosikeskiarvojen muutokset ovat melko vähäisiä kaikilla 

ennusteilla, mutta ennusteissa on mukana yksittäisiä hyvin korkean rasitustason vuosia. Mitä 

myöhäisempiin ennusteisiin mennään sitä enemmän kasvaa Jyväskylän ja Sodankylän syklejä 

edeltävien vuosisademäärien hajonta samalla, kun vuosisademäärän keskiarvo nousee. Vantaalla 

puolestaan vuoden 2080 RCP8.5-ennusteellalla hajonta pienenee, keskiarvo laskee merkittävästi ja 

tulee myös yksittäinen vuosi, jolloin ei ole yhtään jäätymissulamissykliä, jota edeltäisi vesi- tai 

räntäsadetta 72 tuntia ennen sykliä. 

   

Kuva 4.5. Jana-laatikkokuvaaja vuotuisista viistosademääristä ennen jäätymissulamissykliä nykyilmastossa (vasemmalla) 

ja vuonna 2080 RCP8.5-skenaarion mukaisella ennusteella (oikealla).  

Kun tarkastellaan kriittisimpien 12 vuoden (10 % kaikista tarkasteluvuosista) jakautuminen 

sijainneittain nykyilmastossa sekä tulevaisuuden skenaarioilla, kaikissa tapauksissa lukuun 

ottamatta vuoden 2080 RCP8.5-ennustetta merkittävä osa korkean viistosaderasituksen vuosista 

sijoittuu Vantaalle. Jokioinen on nykyilmastossa selkeästi toiseksi merkittävin ankarien 

rasitusvuosien sijainti, mutta tulevaisuuden skenaarioissa tilanne tasoittuu erityisesti Sodankylän 

rasitustason noustessa. Myös Sodankylän rasitustaso jää kuitenkin tulevaisuuden ilmastossa 

Vantaan nykyilmaston tasolle tai hieman sen alle. 

Jäätymissulamisrasituksen intensiteetin arvioimiseksi laskettiin vuosikeskiarvot sademäärästä 

vetenä tai räntänä enintään 72 tuntia ennen yksittäistä jäätymissulamissykliä. Vuosikeskiarvot eri 

sijainneilla ja eri skenaarioilla on esitetty kuvassa 4.6. 



97 
 
 

 
 

 

Kuva 4.6. Keskimääräinen viistosademäärä vetenä tai räntänä maksimissaan 72 h ennen yksittäistä -5 °C:een ylitystä eri 

sijainneilla ja eri ilmastonmuutosennusteilla. 

Tarkastelun perusteella pakkasrasituksen intensiteetti säilyy ankarimpana Vantaalla kaikilla 

ennusteilla eikä vähene millään tulevaisuuden ennusteella. Samoin kuin vuotuisen 

viistosademäärän kohdalla, eteläisen julkisivun rasitustaso kuitenkin alenee samalla, kun erityisesti 

itäisen julkisivun rasitustaso nousee. Pääasiassa intensiteetti kasvaa tai pysyy vastaavana 

nykyilmastoon nähden myös kaikilla muilla sijainneilla jokaisella skenaariolla lukuun ottamatta 

Jokioisten vuoden 2080 RCP8.5-skenaariota. Myöskään eteläisen julkisivun rasitustasossa ei 

tapahdu Vantaata vastaavaa alenemista. 

Myös tässä tarkastelussa, kun tarkastellaan kriittisimpien 12 vuoden (10 % kaikista 

tarkasteluvuosista) jakautumista sijainneittain nykyilmastossa sekä tulevaisuuden ennusteilla, 

kaikissa tapauksissa lukuun ottamatta vuoden 2080 RCP8.5-ennustetta merkittävä osa 

jäätymissulamissyklien intensiteetin kannalta korkean rasituksen vuosista sijoittuu Vantaalle. 

Kuitenkin toisin kuin vuotuista sykliä edeltävää viistosademäärää tarkastellessa, Jokioinen on 

selkeästi toiseksi merkittävin ankarien rasitusvuosien sijainti kaikilla tulevaisuuden skenaarioilla. 

Kuvissa 4.7…4.9 on esitetty jokainen vuosi viistosademäärää ja jäätymissulamissyklien 

intensiteettiä vertailevassa pistepilvikuvaajassa. 
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Kuva 4.7. Pistepilvikuvaaja nykyilmaston jokaisesta tarkastellusta vuodesta. X-akselilla on keskimäärinen vuotuinen 

viistosademäärä ennen jäätymissulamissykliä ja y-akselilla yksittäistä jäätymissulamissykliä edeltävä keskimääräinen 

viistosademäärä. 

 

Kuva 4.8. Pistepilvikuvaaja vuoden 2050 skenaarioiden jokaisesta tarkastellusta vuodesta. X-akselilla on keskimäärinen 

vuotuinen viistosademäärä ennen jäätymissulamissykliä ja y-akselilla yksittäistä jäätymissulamissykliä edeltävä 

keskimääräinen viistosademäärä. 
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Kuva 4.9. Pistepilvikuvaaja vuoden 2080 skenaarioiden jokaisesta tarkastellusta vuodesta. X-akselilla on keskimäärinen 

vuotuinen viistosademäärä ennen jäätymissulamissykliä ja y-akselilla yksittäistä jäätymissulamissykliä edeltävä 

keskimääräinen viistosademäärä. 

Kuten kuvaajista nähdään, molemmat tarkastellut tekijät huomioiden nykyilmastossa ja vuoden 2050 

ennusteilla Vantaan ja Jokioisen vuodet erottuvat muista selkeästi yksittäisinä korkean rasituksen 

vuosina. Vuoden 2080 skenaarioilla edelleen ankarimmat vuodet ovat Vantaan ja Jokioisen vuosia, 

mutta ne ovat vain yksittäisiä muiden vuosien pakkautuessa pääosin tasaiseksi rykelmäksi.  

Taulukossa 4.2 on esitetty pakkasrasituksen kannalta ankarimmat 10 % vuosista, nykyilmastossa 

sekä tulevaisuuden skenaarioilla sekä esitetty kustakin pakkasrasituksen vertailuvuodeksi vuosi, jota 

ankarampia on 10 % kaikista kyseisen sarjan vuosista. Vuosien järjestyksessä on otettu samalla 

painoarvolla huomioon keskimääräinen vuosittainen viistosademäärä ennen jäätymissulamissykliä 

sekä keskimääräinen viistosademäärä ennen yksittäistä sykliä. 
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Taulukko 4.2. Pakkasrasituksen kannalta jokaisen ilmastotarkastelun 12 ankarinta vuotta (10 % kustakin tarkastelusta) 

sekä taulukossa alimpana vertailuvuosi. 

1989–2018 RCP2.6 2050 RCP4.5 2050 RCP8.5 2050 RCP2.6 2080 RCP4.5 2080 RCP8.5 2080 

Vantaa 1999 Vantaa 1999 Vantaa 1999 Jokioinen 1999 Vantaa 1999 Jokioinen 1999 Vantaa 2002 

Vantaa 1991 Vantaa 2007 Jokioinen 1999 Vantaa 1999 Vantaa 2007 Vantaa 1999 Jokioinen 1999 

Vantaa 2005 Jokioinen 1999 Vantaa 2007 Vantaa 2002 Vantaa 1991 Vantaa 2002 Sodankylä 1995 

Vantaa 1990 Vantaa 2002 Vantaa 2002 Vantaa 2018 Vantaa 2002 Vantaa 1991 Jyväskylä 1990 

Vantaa 1992 Vantaa 2005 Vantaa 1991 Vantaa 1991 Jokioinen 1999 Vantaa 2018 Jyväskylä 1992 

Vantaa 2002 Vantaa 1991 Vantaa 1989 Jyväskylä 1989 Vantaa 2005 Jyväskylä 1989 Jokioinen 2002 

Jokioinen 1999 Vantaa 1992 Jokioinen 2015 Jyväskylä 1990 Vantaa 2003 Sodankylä 1995 Jyväskylä 1989 

Vantaa 2007 Vantaa 2003 Vantaa 1992 Sodankylä 1995 Vantaa 1992 Jyväskylä 1990 Jokioinen 1991 

Vantaa 2011 Jokioinen 2015 Jyväskylä 1990 Jokioinen 2003 Vantaa 1989 Jokioinen 2003 Jyväskylä 1998 

Jokioinen 2005 Vantaa 1989 Vantaa 2004 Vantaa 2003 Jokioinen 2015 Vantaa 2003 Jyväskylä 1994 

Vantaa 2000 Vantaa 2004 Jokioinen 1992 Vantaa 2009 Vantaa 2004 Jokioinen 2002 Sodankylä 1998 

Jokioinen 1990 Jokioinen 1992 Vantaa 2005 Vantaa 2004 Jokioinen 1992 Vantaa 2009 Vantaa 1995 

Jyväskylä 1994 Vantaa 1994 Vantaa 2003 Jyväskylä 2000 Vantaa 1994 Jyväskylä 2000 Jokioinen 1990 

 

4.3.3 Terästen korroosio 

Raudoitteiden korroosion alkuvaihetta eli karbonatisoitumisen etenemistä on selvitetty kaavan 4.2 

mukaisella laskennalla. Vuodesta 1978 lähtien minimivaatimus julkisivubetonissa käytettäville 

teräksille on ollut vähintään 25 mm, joskin peitepaksuusjakauma ei useinkaan ole täyttänyt 

vaatimuksia (Lahdensivu 2012). Tässä tutkimuksessa käytetyn laskennan mukaan nykybetonilla 

karbonatisoituminen ei saavuta 100 vuoden käyttöiällä 20 mm:n rajaa millään tutkitulla 

maantieteellisellä sijainnilla tai ilmastonmuutosennusteella. 15 mm:n peitepaksuutta pidetään usein 

näkyvän halkeilun kannalta riskialttiin peitepaksuuden rajana. Taulukossa 4.3 on esitetty, kuinka 

monessa vuodessa laskennan mukaan eri sijainneilla ja eri ennusteilla karbonatisoituminen 

saavuttaa kyseisen 15 mm:n rajan. 

Taulukko 4.3. 15 mm:n karbonatisoitumissyvyyden saavuttamiseen kuluva aika nykyilmastossa ja RCP8.5-ennusteiden 

mukaisesti tulevaisuuden ilmastossa.  

  

Nykyilmasto 

[vuotta] 

RCP8.5 2050 

[vuotta] 

RCP8.5 2080 

[vuotta] 

Vantaa 96 70 45 

Jokioinen <100 79 52 

Jyväskylä 93 73 49 

Sodankylä 73 70 51 

Laskennan perusteella betonin karbonatisoituminen nopeutuu tulevaisuuden ilmastoennusteilla 

nykyisestä huomattavasti. Nopeutuminen perustuu pääasiassa hiilidioksidipitoisuuden kasvuun, jota 

lisääntyvä sateisuus hidastaa jonkin verran, mutta vain hyvin vähäisesti. Huolimatta 

karbonatisoitumisen nopeutumisesta, laskennan perusteella se on joka tapauksessa hyvin hidasta, 

mitä korostaa se, että karbonatisoituminen hidastuu, mitä syvemmälle se etenee. Siten nykyisillä eri 
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rasitusluokkien mukaisilla peitepaksuusvaatimuksilla sekä nykybetonilaadulla 

karbonatisoitumisvaihe on riittävä yli 100 vuoden käyttöiälle. Laskentaan liittyy useita 

epävarmuustekijöitä mm. betonin laatuun liittyvien parametrien osalta sekä sen vuoksi, ettei laskenta 

ota huomioon esimerkiksi lämpötilan vaikutusta. 

Kuvassa 4.10 on esitetty laskennallinen korroosionopeus nykyilmastossa kuukausittain eri 

sijainneilla sekä 30 vuoden marraskuiden keskiarvot, sillä marraskuut ovat nykyilmastossa runsaan 

sateisuuden ja heikkojen kuivumisolosuhteiden vuoksi korroosion kannalta haastavimmat kuukaudet 

kaikilla sijainneilla lukuun ottamatta Sodankylää. Eri sijainnit erottuvat voimakkaasti toisistaan ja 

lähes poikkeuksetta aktiivisen korroosion kannalta ankarin ilmastorasitus on ollut Vantaalla. 

Vantaalla myös korroosionopeuden huippuarvot ovat merkittävästi muita alueita korkeammat. 

Kuvaajan yksittäinen huomattavan korkea piikki on Vantaan 2011 vuoden joulukuussa. 

 

Kuva 4.10. Korroosionopeuden kuukausikeskiarvot sekä 30 vuoden jakson marraskuun keskiarvo nykyilmastossa eri 

sijainneilla. 

Korroosionopeus kasvaa kaikilla sijainneilla vuoden 2050 ja 2100 ennusteilla, pääasiassa kasvavan 

saderasituksen vuoksi. Korroosionopeus kasvaa kaikilla sijainneilla vuoden 2050 ja 2100 

ennusteilla, pääasiassa kasvavan saderasituksen vuoksi. Korroosionopeuden suhteellinen kasvu 

eteläisillä julkisivuilla on esitetty taulukossa 4.4. 
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Taulukko 4.4. Korroosionopeuden suhteellinen kasvu eri sijainneilla eteläisellä julkisivulla. 

  RCP8.5 2050 RCP8.5 2080 

Vantaa 21 % 34 % 

Jokioinen 18 % 29 % 

Jyväskylä 25 % 39 % 

Sodankylä 23 % 42 % 

 

Huolimatta Jyväskylän ja Sodankylän suhteellisesti suuremmasta kasvusta, Vantaan olosuhteet 

säilyvät korroosion kannalta selkeästi ankarimpana. Kuvassa 4.11 on esitetty kunkin sijainnin 

korroosionopeuden kuukausikeskiarvot nykyilmastossa sekä vuoden 2080 RCP8.5-ennusteen 

mukaisessa ilmastossa. Kuvaajasta nähdään myös, että korroosionopeus kasvaa vuoden 2080 

RCP8.5-ennusteella merkittävimmän syksyllä sekä eteläisessä Suomessa myös alkutalvesta. 

Kyseisellä ennusteella Jokioisen tulevaisuuden ilmasto vastaisi korroosionopeuden osalta Vantaan 

nykyilmastoa, Jyväskylän tulevaisuuden ilmaston Jokioisen nykyilmastoa ja Sodankylän 

tulevaisuuden ilmasto Jyväskylän nykyilmastoa. 

Kuva 4.11. Korroosionopeuden kuukausikeskiarvot nykyilmastossa sekä vuoden 2080 RCP8.5-mukaisessa ilmastossa. 

Kuten luvussa 4.2 mainittiin, nykyilmastossa aktiivisen korroosiovaiheen kesto on ollut rasitetuilla 

alueilla ja pienellä peitepaksuudella vähimmillään noin 1,5 vuotta ja keskimäärin betonijulkisivun 

pintatyypistä riippuen noin 6…10 vuotta. Ilmastonmuutoksen vaikutus nopeuttaisi käytetyillä 

ennusteilla aktiivisen korroosion vaihetta rannikon rasitetuilla alueilla vuonna 2050 noin 3 



103 
 
 

 
 

kuukaudella ja vuonna 2080 noin 4 kuukaudella. Keskimääräinen aktiivisen korroosiovaiheen kesto 

lyhenee vuoden 2050 ilmastossa noin 0,9…2,0 vuotta ja vuoden 2080 ilmastossa 1,4…3,0 vuotta. 

Vantaa korostuukin korroosionopeuksien osalta vuosien vertaillussa huomattavasti. 

Korroosionopeuden keskiarvon perusteella nykyilmastossa 20. ankarimmasta vuodesta vain neljä 

on muita kuin Vantaan vuosia, mutta vuoden 2080 RCP8.5-skenaariolla 20. ankarimman vuoden 

joukossa on pelkästään Vantaan vuosia. Taulukossa 4.5 on esitetty korroosionopeuden kannalta 

ankarimmat 10 % vuosista, nykyilmastossa sekä tulevaisuuden RCP8.5-skenaarioilla ja esitetty 

kustakin vertailuvuodeksi vuosi, jota ankarampia on 10 % kaikista kyseisen sarjan vuosista. 

Taulukko 4.5 Korroosion kannalta jokaisen tehdyn ilmastotarkastelun 12 ankarinta vuotta (10 % kustakin 

tarkastelusta) sekä taulukossa alimpana vertailuvuosi. 

Nykyilmasto RCP8.5 2050 RCP8.5 2080 

Vantaa 2008 Vantaa 2007 Vantaa 2007 

Vantaa 2007 Vantaa 2017 Vantaa 2017 

Vantaa 2011 Vantaa 2008 Vantaa 2008 

Vantaa 2017 Vantaa 2011 Vantaa 2011 

Vantaa 2015 Vantaa 1990 Vantaa 2012 

Vantaa 1990 Vantaa 2016 Vantaa 1990 

Vantaa 2006 Vantaa 1992 Vantaa 2016 

Vantaa 2000 Vantaa 2012 Vantaa 1992 

Jokioinen 2015 Vantaa 2000 Vantaa 2005 

Jyväskylä 2015 Vantaa 2005 Vantaa 2000 

Vantaa 2016 Vantaa 2006 Vantaa 2006 

Vantaa 1992 Vantaa 2015 Vantaa 2004 

Vantaa 2013 Vantaa 2004 Vantaa 2013 

 

4.4 Johtopäätökset 

Kaikilla kiviainespohjaisillä julkisivumateriaalien pakkasrapautuminen on merkittävä 

vauriomekanismi. Betonijulkisivuilla toinen merkittävä vauriomekanismi on betoniraudoitteiden 

korroosio. Molempien vauriomekanismien etenemiseen vaikuttavat merkittävästi viistosaderasitus, 

kuivumisolosuhteet sekä käytettyjen materiaalien ja rakenteiden säilyvyysominaisuudet. 

Nykyrakentamisella kiviaineispohjaisten materiaalien pakkasenkestävyys sekä raudoitteiden 

korroosioriski ovat pääasiassa hallinnassa. Betonin rasitusluokissa XC3 ja XC4 

vähimmäisbetonipeitevaatimus on 25 mm 50 vuoden käyttöiälle ja 30 mm 100 vuoden käyttöiälle. 

Betonin karbonatisoituminen ei saavuta käyttöikänsä aikana kumpaakaan peitepaksuutta myöskään 

tulevaisuuden ankarimmilla ilmastoskenaarioilla. Betonin ja laastin pakkasenkestävyys varmistetaan 

lisähuokostuksella, johon nykyiset vaatimukset ovat tämän tehdyn tarkastelun mukaan riittäviä myös 

tulevaisuuden ilmastossa. Tämän osion tuloksia tarkastellaankin lähinnä rakennusfysikaalisesti 

ankarien vuosien valinnan tukena ja sellaisissa tapauksissa, missä rakentamisen laadunvarmistus 
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on pettänyt, eikä nykyisiä vaatimustasoja ole saavutettu. Lisäksi tulosten perusteella on valittu 

mitoitusvuoden sijasta vertailuvuodet, joita voi hyödyntää arvioitaessa tietyn vuoden rasitustasoa. 

Vaikka sekä pakkasrasitus että korroosion etenemisen kannalta suotuisat olosuhteet ovat vahvasti 

yhteydessä viistosademäärään, eri vuosien rasitustasot poikkeavat huomattavasti riippuen siitä 

kumpaa vauriomekanismia tarkastellaan. Tämä johtuu siitä, että pakkasrasituksen kannalta ankarat 

vuodet vaativat myös jäätymissulamissyklejä eli ilman lämpötilan jäähtymistä alle -5 °C:een vetenä 

tai räntänä tulleen sadetapahtuman jälkeen. Aktiivisen korroosion kannalta puolestaan merkittävin 

korroosionopeutta nostava tekijä on betonirakenteeseen kumuloituva sademäärä itsessään, kun 

lämpötila on 0 °C:een yläpuolella. Molemmissa tapauksissa korostuvat siten sateiset vuodet, mutta 

pakkasrasituksen kannalta saderasituksen tulee tapahtua kylmän ajankohdan aikana, minkä vuoksi 

osa korroosion kannalta ankarammista vuosista on pakkasrasituksen kannalta vaarattomia.  

Korroosion kannalta käytettyjen ilmastonmuutosskenaarioiden mukaiset tulevaisuuden ilmastot 

nostavat rasitustasoa, sillä ilman hiilidioksidipitoisuuden kasvu nopeuttaa karbonatisoitumisvaihetta 

ja aktiivisen korroosiovaiheen kannalta kriittiset tekijät eli viistosademäärä ja lämpötilat nousevat. 

Toisaalta lämpenemisen ansiosta pakkasrasituksen kannalta nykyilmasto on pääsääntöisesti 

ankarampi, erityisesti eteläisessä Suomessa kuin tulevaisuuden skenaarioiden ilmastot. 

Pakkasrasituksen intensiteetti saattaa kuitenkin jopa kasvaa kaikilla sijainneilla, sillä ennen 

yksittäisiä syklejä sademäärät kasvavat. Vantaan olosuhteet säilyvät nykyilmaston tapaan 

korroosion kannalta merkittävästi ankarampina kuin muun Suomen, samoin pakkasrasituksen 

intensiteetin kannalta. Sen sijaan ilmastonmuutosskenaariosta riippuen vuosittainen 

viistosademäärä ennen pakkasrasitusta alenee Vantaalla ja toisaalta kasvaa merkittävästi 

Sodankylässä. Tuloksissa huomionarvoista on myös se, että pakkasrasitus kasvaa itä- ja 

pohjoisjulkisivuilla, vaikka se alenisi nyt ankarimmin rasitetuilla etelä- ja länsijulkisivuilla. Siten 

erityisesti eteläisessä Suomessa pakkasrasituksen vaikutus tulee tasaantumaan eri julkisivuilla. 

Korroosionopeudessa Jokioinen lähenee Vantaan nykyilmastoa, Jyväskylä Jokioisen nykyilmastoa 

ja Sodankylä Jyväskylän nykyilmastoa. 

Laskentaa on hyödynnetty rakennusfysikaalisen mitoitusvuoden valinnassa siten, että kyseisessä 

laskennassa mahdolliseksi mitoitusvuodeksi nousseita vaihtoehtoja on verrattu pakkasrasituksen ja 

korroosion kannalta ankariin vuosiin sekä valittu sellaiset vuodet, jotka nousevat esiin molemmissa 

tarkasteluissa. Jos pelkästään pakkasrasituksen kannalta ankaraksi todettuja vuosia halutaan 

hyödyntää esimerkiksi vertailuvuotena, nykyilmastosta valikoituu pakkasrasituksen kannalta 

vertailuvuodeksi Jyväskylän vuoden 1994 ilmasto, kun käytetään valintaperusteena 

rakennusfysikaalisen mitoitusvuoden tapaan vuotta, jota ankarampia on 10 % kaikista kyseisen 

aikajakson vuosista. Vastaavalla tavalla aktiivisen korroosion kannalta ankaraksi vertailuvuodeksi 

voidaan valita Vantaa 2013 nykyilmastossa sekä tulevaisuuden ilmaston kannalta vuoden 2080 

RCP8.5-skenaario. 
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5 Huonetilojen kesäajan sisäolosuhteiden ja 

jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteet 

5.1 Johdanto 

Suomessa rakennuksen jäähdytystehontarpeen mitoituksessa ei ole ollut käytössä vakiintuneita 

mitoitussääolosuhteita. Energialaskennan testivuotta TRY2012 käytetään mitoittavina säätietoina 

uusien rakennusten huonelämpötilojen hallinnan suunnittelussa ja kesäaikaisten huonelämpötilojen 

määräystenmukaisuuden osoittamisessa Ympäristöministeriön asetusten 1009/2017 ja 1010/2017 

mukaisesti (Ympäristöministeriö, 2017A, Ympäristöministeriö, 2017B). Lisäksi käytännön olosuhde- 

ja mitoitussimuloinneissa on saatettu käyttää esim. ASHRAEN määrittämiä mitoituspäiviä 

(ANSI/ASHRAE, 2013). 

Yleisesti ottaen jäähdytystehontarpeen mitoituksessa valitaan sääolosuhteiden lisäksi esimerkiksi 

rakenteet, aurinkosuojaus, sisäiset lämpökuormat, ilmanvaihto, ja käyttöajat sekä huoneilman 

lämpötilan tavoitearvot. Mitoituksessa yleensä hyväksytään tietty määrä säävyöhykkeellä 

esiintyneitä, mitoitustasoa lämpimämpiä sääjaksoja, joita voidaan kuvata riskitasoilla 1%, 2% ja 5%. 

Riskitasot viittaavat niiden päivien osuuteen, jolloin ylitetään mitoitusolosuhteet. Käytännössä 1%:n 

riskitasoa voidaan luonnehtia äärimmäisenä mitoituspäivänä, 2%:n riskitasoa kuumana 

mitoituspäivänä ja 5%:n riskitasoa lämpimänä mitoituspäivänä.  

Entalpian avulla tehtävää jäähdytysjärjestelmän mitoitusta voidaan käyttää esimerkiksi 

esisuunnitteluvaiheessa, jos halutaan käyttää dynaamisen simuloinnin sijaan yksinkertaisempaa 

laskentaa. Sisäilmastoluokituksessa 2018 (Säteri ja Ahola, 2018) ilmastoinnin kesätilanteen 

mitoituksessa käytetään entalpiaa 57 kJ/kg k.i. (Pohjois-Suomessa 52 kJ/kg k.i.), ja lauhduttimelle 

tai liuosjäähdyttimelle tulevan ilman lämpötilana käytetään +30°C:ta. Suomen 

rakentamismääräyksissä (D2, 2012) käytettiin vuoteen 2018 asti ulkoilman entalpian arvona 55 

kJ/kg (Lapin läänissä 50 kJ/kg). 

Nykyiset simulointiohjelmat pystyvät simuloimaan rakennusten lämpödynamiikkaa ottaen huomioon 

mallinnettavan rakennuksen ja sääolosuhteiden erityispiirteet määritellyllä aika-askeleella. 

Tyypillisesti simulointiohjelmalla mallinnetaan koko rakennus, jolloin huonelaitteet, ilmanvaihtokone 

ja jäähdytyskone voidaan mitoittaa samanaikaisesti. Lisäksi erilaisia vertailutapauksia ja parametrien 

herkkyystarkasteluja pystytään tekemään talotekniikan suunnittelijoiden ja arkkitehtien käyttöön.  

Tässä tutkimusosiossa Suomen neljälle säävyöhykkeelle valittiin kutakin vuoden kuukautta kuvaava 

mitoituspäivä käyttäen Ilmatieteen laitoksen RASMI-hankkeessa määrittämiä sääaineistoja. 

Mitoituspaikkakuntia olivat Vantaa (säävyöhyke I), Jokioinen (säävyöhyke II), Jyväskylä 

(säävyöhyke III) ja Sodankylä (säävyöhyke IV). Mitoituspäivien valinnassa sovellettiin standardin 

SFS-EN ISO 15927-2 (2009) valintamenetelmää käyttäen riskitasoja 1%, 2% ja 5%. Mitoituspäivien 

valinnassa käytettiin vuorokauden keskimääräistä ulkoilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa ja 
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vaakapinnan kokonaissäteilysummaa. Lisäksi kullekin mitoituspaikkakunnalle valittiin mitoittava 

entalpia ja ulkolämpötila. 

Mitoituspäivät sekä mitoittavan entalpian ja ulkolämpötilan arvot määritettiin erikseen sekä nykyisille 

että tulevaisuuden ilmasto-oloille. Nykyisiä ilmasto-oloja kuvaavat mitoituspäivät valittiin 30-

vuotisesta sääaineistosta (1989-2018) ja tulevaisuuden mitoituspäivät vuosille 2030 (2015-2044), 

2050 (2035-2064) ja 2080 (2065-2094) perustuen päästöskenaarioihin RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5 

(Jylhä ym., 2020). 

Esimerkkisimulointien avulla tarkasteltiin Vantaalla sijaitsevan jäähdyttämättömän vanhainkodin 

sekä kerrostalon lämpöoloja kesä- heinä- ja elokuun mitoituspäivien aikana. Vanhainkoti varustettiin 

erillistarkastelussa myös koneellisella jäähdytysjärjestelmällä ja mitoituspäivien aikaista 

maksimijäähdytystehontarvetta tarkasteltiin simulointien avulla. 

5.2 Menetelmät 

Tässä luvussa tarkastellaan mitoituspäivän sekä mitoittavan entalpian ja ulkolämpötilan valinnassa 

käytettyjä valintamenetelmiä. 

5.2.1 Mitoituspaikkakuntien valinta 

Jäähdytystarpeen mitoituspaikkakuntien valinta tehtiin Suomen neljää säävyöhykettä edustavien 

paikkakuntien (Vantaa (I), Jokioinen (II), Jyväskylä (III) ja Sodankylä (IV)) kesken vertailemalla 30-

vuotisen sääaineiston (1989-2018) vuorokauden keskilämpötiloja 500 lämpimimmän vuorokauden 

osalta. Kuva 5.1a osoittaa, että sääaineiston 500 lämpimimmän vuorokauden aikana vuorokauden 

keskilämpötila on Vantaan sääaineistossa selvästi korkeammalla tasolla ja Sodankylän 

sääaineistossa selvästi matalammalla tasolla kuin Jokioisten tai Jyväskylän sääaineistossa. Lisäksi 

kuva 5.1b osoittaa, että myös Jokioisten ja Jyväskylän korkeimmat vuorokauden keskilämpötilat 

poikkeavat hieman toisistaan kuumimpien päivien aikana. Havaittujen lämpötilaerojen perusteella 

jäähdytyksen mitoituspäivät sekä mitoittavat entalpian ja ulkolämpötilan arvot valittiin kaikille neljälle 

paikkakunnalle. 

 

Kuva 5.1 Mitoituspaikkakuntien ulkoilman vuorokautisen keskilämpötilan pysyvyyskäyrä: a) Pysyvyyskäyrän ensimmäiset 
500 päivää maksimilämpötilasta. b) Pysyvyyskäyrän ensimmäiset 50 päivää maksimilämpötilasta. 
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5.2.2 Mitoituspäivien valinta 

Jäähdytyksen mitoituspäivien valinta tehtiin Ilmatieteen laitoksen nykyilmaston 30-vuotisesta 

sääaineistosta (1989-2018), jossa on yhteensä 10957 päivää. Mitoituspäivät valittiin Suomen neljää 

säävyöhykettä edustaville paikkakunnille. Valinnassa käytettiin SFS-EN ISO 15927-2 (2009) -

standardia, joka käyttää riskitasojen arvoina 1%, 2% ja 5%. Nämä riskitasot tarkoittavat yhden 

kuukauden sääjaksolla noin 10 päivän, 20 päivän ja 50 päivän mittaista mitoitusarvon ylitystä 30-

vuoden aikana, kun yhden kuukauden valintajoukossa on 30 kuukauden päivät. Kuukausittaiset 

mitoituspäivät valittiin kolmen vuorokautisen sääsuureen perusteella, joita olivat ulkoilman 

keskilämpötila [°C], keskimääräinen kastepistelämpötila [°C] ja auringon kokonaissäteilysumma 

vaakapinnalle per neliö [kWh/m2,d]. 

Kuva 5.2 esittää mitoituspäivien valintaperiaatteen vuokaavion avulla. SFS-EN ISO 15927-2 

standardin mukaisessa menetelmässä sääsuureille lasketaan ensin riskitasot. Sen jälkeen 

sääsuureille muodostetaan standardin mukainen vaihteluväli sääsuureen riskitason ympärille 

(riskitaso ± suureen vaihtelu). Sitten etsitään, löytyykö 30-vuotisen sääaineiston 

tarkastelukuukaudelta yhtään päivää, jossa edellä mainittujen kolmen sääsuureen arvot ovat valitulla 

vaihteluvälillä. Jos yksi tällainen päivä löytyy, niin se valitaan kyseisen kuukauden mitoituspäiväksi 

valitulla riskitasolla. Jos tällaista päivää ei löydy, niin sääsuureiden vaihteluvälejä kasvatetaan, 

kunnes yksi mitoituspäivä löytyy.  Jos vaihtoehtoisia mitoituspäiviä löytyy useita, niin sääsuureiden 

vaihteluvälejä vastaavasti pienennetään sääsuure kerrallaan järjestyksessä: 1.) ulkoilman 

vuorokauden keskilämpötila, 2.) ulkoilman kastepistelämpötila ja 3.) auringon vuorokautinen 

säteilysumma vaakapinnalle. 

Lisäksi mitoituspäivien valintaan määritettiin lisäkriteeri, joka ei kuulu SFS-EN ISO 15927-2 

standardiin (kts. Kuva 5.2). Lisäkriteerin tuloksena mitoituspäivien sääsuureiden arvot eivät voi 

kasvaa riskitason kasvaessa. Tällä vältetään tilanne, jossa jonkin keskimääräisen sääsuureen arvo 

on suurempi esim. 2%:n riskitasolla kuin 1%:n riskitasolla. Lisäkriteerin mukaisesti mitoituspäivän 

valinnassa 1%:n riskitasolla kasvatetaan sääsuureen riskitason yläpuolista vaihteluväliä (yläpuolinen 

vaihteluväli ± lisätty askelarvo), ja 2%:n ja 5%:n riskillä riskitason alapuolista vaihteluväliä 

(alapuolinen vaihteluväli ± lisätty askelarvo) kunnes mitoituspäivä löytyy. 
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Kuva 5.2 Jäähdytyksen mitoituspäivän valintaperiaate. Harmaalla värillä on merkitty lisäkriteeri, joka ei ole standardissa 
SFS-EN ISO 15927-2. 

Taulukko 5.1 esittää esimerkkinä Vantaan heinäkuun mitoituspäivien valintaan vaikuttaneiden 

sääsuureiden arvoja. Taulukossa 1%:n riskitasolla alkutilanteen vaihteluväli valittiin riskitasosta 

ylöspäin ja 2%:n ja 5%:n riskitasolla riskitasosta alaspäin. Vaihteluvälejä suurennettiin sen jälkeen 

arvoalueessa ylös ja alaspäin, kunnes kaikki kriteerit täyttävä mitoituspäivä löytyi. 
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Taulukko 5.1 Jäähdytyksen mitoituspäivien valinta 30-vuotisesta sääaineistosta riskitasoilla 1%, 2% ja 5%: Laskettu 
riskitaso eri sääsuureille, sääsuureiden lopulliset vaihteluvälit ja valitun mitoituspäivän sääsuureiden arvot sekä 

päivämäärä. 

Mitoituspäivät 30-vuotisesta sääaineistosta 1989-2018 Vantaa, heinäkuu 

Sääaineistosta laskettu riskitaso 1 % 2 % 5 % 

vrk:n keskilämpötila [°C] 25,4 25,0 23,8 

vrk:n keskimääräinen kastepistelämpötila [°C] 18,7 18,0 16,8 

vrk:n säteilysumma vaakapinnalle [kWh/m²·d] 8,11 7,97 7,77 

Sääsuureiden lopullinen vaihteluväli min max min max min max 

vrk:n keskilämpötila [°C] 24,9 26,4 24,3 25,3 23,3 23,8 

vrk:n keskimääräinen kastepistelämpötila [°C] 17,7 20,2 17,0 18,5 15,3 17,8 

vrk:n säteilysumma vaakapinnalle [kWh/m²·d] 6,11 10,27 6,81 8,97 6,61 8,77 

Valitun mitoituspäivän sääsuureiden arvot 1 % 2 % 5 % 

mitoituspäivän ulkoilman keskilämpötila [°C] 25,4 24,8 23,8 

mitoituspäivän keskimääräinen kastepistelämpötila [°C] 18,0 17,1 15,6 

mitoituspäivän säteilysumma vaakapinnalle [kWh/m²·d] 7,1 7,0 7,0 

Mitoituspäivän päivämäärä 22.7.2011 1.7.2011 25.7.2014 

 

Tulevaisuuden mitoituspäivät valittiin jokaiselle neljälle säävyöhykkeelle riskitasoilla 1%, 2% ja 5%. 

Tulevaisuuden sääjaksot olivat 2030 (2015-2044), 2050 (2035-2064) ja 2080 (2065-2094) 

päästöskenaarioilla RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5. Tulevaisuuden sääjaksoille valittiin samat 

mitoituspäivät kuin nykyilmastolle, mutta tunnittaiset sääsuureet poimittiin tulevaisuuden 

sääjaksoista, joille Ilmatieteen laitos on tehnyt ilmastonmuutoskorjauksen RASMI-hankkeessa 

(Jylhä ym., 2020). 

5.2.3 Mitoittavan entalpian ja ulkolämpötilan valinta 

Mitoittava entalpia ja ulkolämpötila valittiin erikseen kullekin neljälle säävyöhykkeelle ja kullekin 

riskitasolle 1%, 2% ja 5% sekä nykyisille että tulevaisuuden ilmasto-oloille. Tulevaisuuden mitoittava 

entalpia sekä ulkolämpötila valittiin vuosille 2030, 2050 sekä 2080 kaikilla 3:lla päästöskenaariolla 

(RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5). Valinta toteutettiin erikseen kullekin paikkakunnalle vertaamalla eri 

kuukausien mitoituspäivien maksimientalpioita ja mitoittavaksi entalpiaksi valittiin korkein 

mitoituspäivän maksimientalpia. Mitoittavaksi ulkolämpötilaksi valittiin saman mitoituspäivän korkein 

ulkolämpötila. 



110 
 
 

 
 

5.3 Tulokset 

Tässä luvussa esitellään valittujen jäähdytyksen mitoituspäivien olosuhteita, mitoittavia 

entalpiatasoja ja ulkolämpötiloja, mitoituspäivien käyttöä sekä esimerkkitapausten simulointituloksia. 

5.3.1 Mitoituspäivät nykyilmastossa 

Nykyilmastoa kuvaavat jäähdytyksen mitoituspäivät valittiin Suomen neljää säävyöhykettä 

edustaville paikkakunnille, vuoden jokaiselle kuukaudelle ja kolmelle eri riskitasoille 1%, 2% ja 5%. 

Taulukko 5.2 esittää valittujen jäähdytyksen mitoituspäivien sääsuureita kolmen kesäkuukauden 

osalta valituilla paikkakunnilla ja riskitasoilla. Taulukossa on esillä mitoituspäivän ulkoilman 

maksimilämpötila (Tmax), maksimientalpia (hmax) sekä mitoituspäivän auringon 

kokonaissäteilysumma vaakapinnalle per neliö (GHI) ja mitoituspäivän päivämäärä. 

Taulukko 5.2 Jäähdytyksen kesä-elokuun mitoituspäivien ulkoilman lämpötilan (Tmax) ja entalpian (hmax) maksimiarvoja 

sekä vuorokauden kokonaissäteilysumma vaakapinnalle (GHI) 1%:n, 2%:n ja 5%:n riskitasoilla. 

 Vantaa Jokioinen Jyväskylä Sodankylä 

Riskitaso 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 

Kesäkuu 

Tmax[°C] 28,6 27,5 26,8 27,5 25,4 26,4 29,2 27,9 27,8 28,6 26,7 24,9 

hmax [kJ/kg] 58,5 57,3 55,7 65,4 53,9 51,1 55,8 55,9 53,0 49,8 47,4 44,7 

GHI 

[kWh/m²,d] 7,4 7,2 6,3 7,3 7,2 6,3 6,9 6,8 6,1 7,9 7,4 7,0 

Mitoituspäivä 14.6. 

1995 

15.6. 

1999 

28.6. 

1999 

30.6. 

2011 

1.6. 

2011 

14.6. 

1992 

29.6. 

2000 

21.6. 

2006 

14.6. 

1992 

30.6. 

1999 

28.6. 

1989 

27.6. 

1989 

Heinäkuu 

Tmax[°C] 30,1 29,9 29,6 29,5 30,7 28,0 29,5 29,4 27,6 28,0 29,6 27,3 

hmax [kJ/kg] 65,5 62,6 58,4 70,9 67,7 57,7 67,6 66,4 58,6 58,3 57,8 55,7 

GHI 

[kWh/m²,d] 7,1 7,0 7,0 6,1 5,9 5,7 6,8 6,1 5,7 6,6 6,3 5,5 

Mitoituspäivä 22.7. 

2011 

1.7. 

2011 

25.7. 

2014 

22.7. 

2011 

28.7. 

2010 

16.7. 

1994 

15.7. 

2003 

31.7. 

2003 

22.7. 

2010 

10.7. 

2011 

19.7. 

2000 

22.7. 

2003 

Elokuu 

Tmax[°C] 29,9 28,8 26,7 30,4 28,5 25,6 29,6 26,1 26,5 28,7 25,0 25,7 

hmax [kJ/kg] 68,9 61,1 57,0 63,7 61,0 55,7 67,2 54,0 54,0 59,2 56,9 53,8 

GHI 

[kWh/m²,d] 6,6 5,7 5,5 5,5 5,2 4,9 5,6 5,1 5,0 5,5 4,9 4,4 

Mitoituspäivä 1.8. 

2003 

8.8. 

2004 

10.8. 

2014 

2.8. 

2018 

8.8. 

2004 

27.8. 

2011 

1.8. 

2003 

4.8. 

2004 

4.8. 

1994 

4.8. 

2014 

6.8. 

2004 

22.8. 

2002 

 

Taulukko 5.2 osoittaa, että jäähdytyksen mitoituspäivien maksimilämpötila on Vantaalla heinäkuun 

mitoituspäivänä 30,1°C (1%:n riskitaso), kun se on Jokioisissa elokuun mitoituspäivänä 30,4°C. 

Jyväskylässä vastaava maksimilämpötila on myös elokuussa 29,6°C, kuten myös Sodankylässä 
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28,7°C. Siten korkein mitoituspäivien maksimilämpötila on Jokioisissa ja matalin maksimilämpötila 

Sodankylässä. 

Entalpian osalta kesäkuukausien mitoituspäivien ulkoilman maksimientalpia saavutetaan Vantaalla 

elokuun mitoituspäivänä (68,9 kJ/kg). Jokioisissa maksimientalpia saavutetaan heinäkuun 

mitoituspäivänä (70,9 kJ/kg), kuten myös Jyväskylässä (67,6 kJ/kg). Sodankylässä maksimientalpia 

saavutetaan elokuussa (59,2 kJ/kg). Näin ollen korkein mitoituspäivien aikainen maksimientalpian 

arvo saavutetaan Jokioisissa ja matalin maksimientalpia Sodankylässä. 

Auringon vuorokautinen säteilysumma mitoituspäivien aikana on suurimmillaan kesäkuussa: 

Vantaalla 7,4 kWh/m2·d, Jokioisissa 7,3 kWh/m2·d ja Jyväskylässä 6,9 kWh/m2·d sekä 

Sodankylässä 7,9 kWh/m2·d. Auringon säteilysumma mitoituspäivän aikana on suurin Sodankylässä 

ja pienin Jyväskylässä. Säteilysummien erot paikkakuntien välillä johtuvat eroista päivän pituudessa 

sekä pilvisyydessä. Mitoituspäivien maksimientalpiataso on pääsääntöisesti pienempi Pohjois-

Suomessa kuin Etelä-Suomessa. 

Kuva 5.3 esittää Vantaan heinäkuun jäähdytyksen mitoituspäivien tunnittaisia sääsuureiden arvoja 

1%:n ja 5%:n riskitasoilla. Heinäkuun mitoituspäivänä ulkoilman maksimilämpötila on Vantaalla 

30,1°C 1%:n riskitasolla ja 29,6°C 5%:n riskitasolla. Heinäkuussa 1%:n riskitasolla mitoituspäivän 

aikainen minimilämpötila on varsin korkealla tasolla, 19,6°C, mutta 5%:n riskitasolla minimilämpötila 

on 15,6°C, joka mahdollistaa yötuuletuksen tehokkaan käytön rakennuksissa. Heinäkuussa 

ulkoilman entalpian maksimitaso ajoittuu 1%:n riskitasolla iltaan (65,5 kJ/kg), kun taas 5%:n 

riskitasolla on havaittavissa kaksi paikallista maksimikohtaa, jotka ajoittuvat sekä aamuun (58,3 

kJ/kg) että iltaan (58,4 kJ/kg). Kaiken kaikkiaan ulkoilman entalpia pysyttelee heinäkuun 

mitoituspäivinä melko vakiona päivällä klo 8-16 välisenä aikana. Auringonsäteilyn maksimiarvot 

vaakapinnalle ovat odotetusti keskipäivällä (klo 12-14) ja ulkoilman suhteellinen kosteus on pienempi 

päivällä kuin yöllä, kun ulkoilman lämpötila kasvaa päivällä yöaikaan verrattuna. 

 

Kuva 5.3 Vantaan heinäkuun jäähdytyksen mitoituspäivien sääsuureiden arvoja 1%:n ja 5%:n riskitasoilla. 

Kuva 5.4 esittää Jokioisten heinäkuun jäähdytyksen mitoituspäivien sääolosuhteita 1%:n ja 5%:n 

riskitasoilla. Jokioisissa ulkoilman maksimilämpötila on heinäkuussa 29,5°C 1%:n riskitasolla ja 

28,0°C 5%:n riskitasolla. Jokioisten heinäkuun mitoituspäivien minimilämpötila on 16,0°C 1%:n 
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riskitasolla ja 16,4°C 5%:n riskitasolla, joka mahdollistaa molemmilla riskitasoilla yötuuletuksen 

tehokkaan käytön. Jokioisten heinäkuun mitoituspäivien entalpian maksimitaso ajoittuu 1%:n 

riskitasolla iltapäivään (70,9 kJ/kg) ja 5%:n riskitasolla iltaan (57,7 kJ/kg). Auringonsäteilyn 

tunnittaiset maksimit ajoittuvat keskipäivään (klo 12-14), mutta säteilyssä on vaihtelua, joka johtuu 

mitoituspäivän puolipilvisessä säästä. Ulkoilman suhteellisen kosteuden minimitaso on päivällä 

jonkin verran suurempi 1%:n riskitasolla (60%) kuin 5%:n riskitasolla (40%). 

 

Kuva 5.4 Jokioisten heinäkuun jäähdytyksen mitoituspäivien sääsuureiden arvoja 1%:n ja 5%:n riskitasoilla. 

Kuva 5.5 esittää Jyväskylän heinäkuun jäähdytyksen mitoituspäivien sääolosuhteita 1%:n ja 5%:n 

riskitasoilla. Jyväskylässä ulkoilman maksimilämpötila on heinäkuussa 29,5°C 1%:n riskitason 

mitoituspäivänä ja 27,6°C 5%:n riskitason mitoituspäivänä. Mitoituspäivän minimilämpötila on 1%:n 

riskitasolla 18,0°C astetta ja 5%:n riskitasolla 13,5°C astetta, mikä mahdollistaa 5%:n riskitasolla 

tehokaan yötuuletuksen käytön. Entalpian maksimitaso ajoittuu 1%:n riskitasolla aamupäivään (67,6 

kJ/kg) ja 5%:n riskitasolla iltaan (58,6 kJ/kg). Auringonsäteilyn tunnittaiset maksimit ajoittuvat 

keskipäivään (klo 12-14), mutta tunnittaiset säteilymäärät vaihtelevat hieman enemmän 5%:n 

riskitason mitoituspäivänä vaihtelevasta pilvisyydestä johtuen verrattuna 1%:n riskitason 

mitoituspäivään. Ulkoilman suhteellisen kosteuden minimitaso on päivällä samaa suuruusluokkaa 

molemmilla riskitasolla. 

 

Kuva 5.5 Jyväskylän heinäkuun jäähdytyksen mitoituspäivien sääsuureiden arvoja 1%:n ja 5%:n riskitasoilla. 
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Kuva 5.6 esittää Sodankylän heinäkuun jäähdytyksen mitoituspäivien sääolosuhteita 1%:n ja 5%:n 

riskitasoilla. Sodankylässä heinäkuussa ulkoilman maksimilämpötila on 28,0°C 1%:n riskitason 

mitoituspäivänä ja 27,3°C 5%:n riskitason mitoituspäivänä. Mitoituspäivän minimilämpötila on 1%:n 

riskitasolla 17,4°C ja 5%:n riskitasolla 14,0°C, joka mahdollistaa yötuuletuksen käytön. Entalpian 

maksimitaso ajoittuu 1%:n riskitasolla keskipäivään (58,3 kJ/kg) ja 5%:n riskitasolla iltapäivään (55,7 

kJ/kg). Auringonsäteilyn tunnittaiset arvot vaihtelevat hieman enemmän 1%:n riskitasolla kuin 5%:n 

riskitasolla ja ulkoilman suhteellisen kosteuden minimitaso on päivällä 50% suuruusluokkaa 

molemmilla riskitasolla. 

 

Kuva 5.6 Sodankylän heinäkuun jäähdytyksen mitoituspäivien sääsuureiden arvoja 1%:n ja 5%:n riskitasoilla. 

Esimerkki säätiedostoista esitetään liitteessä C. Mitoituspäivien säätiedostot sisältävät valittujen 

mitoituspäivien mitattua säähavaintoaineistoa. Tästä syystä mitoituspäivien auringon säteilyarvoissa 

saattaa olla hetkellisiä vaihteluita pilvisyydestä johtuen, jotka saattavat vaikuttaa auringonpuoleisella 

julkisivulla olevien tilojen jäähdytystehontarpeeseen. Käytettävää mitoituspäivää valittaessa on syytä 

varmistaa, että auringon säteilyn arvot mitoituspäivän aikana soveltuvat kohteen mitoitukseen. 

5.3.2 Mitoituspäivät tulevaisuuden ilmastossa 

Tulevaisuuden ilmastoa kuvaavat mitoituspäivät valittiin Suomen neljää säävyöhykettä edustaville 

paikkakunnille, riskitasoille (1%, 2% ja 5%) ja vuosille 2030, 2050 ja 2080 käyttäen kolmea eri 

päästöskenaariota (RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5). 

Kuva 5.7 esittää Vantaan heinäkuun nykyisen ja tulevaisuuden ilmaston mitoituspäivien ulkoilman 

lämpötilan ja entalpian tunnittaiset arvot 1%:n riskitasolla kaikilla kolmella päästöskenaarioilla. 
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Kuva 5.7 Päästöskenaarion vaikutus tulevaisuuden ilmastoon Vantaan heinäkuun 1%:n riskitason jäähdytyksen 
mitoituspäivänä: a) Ulkoilman lämpötila päästöskenaariolla RCP2.6. b) Ulkoilman entalpia päästöskenaariolla RCP2.6. c) 
Ulkoilman lämpötila päästöskenaariolla RCP4.5. d) Ulkoilman entalpia päästöskenaariolla RCP4.5. e) Ulkoilman lämpötila 
päästöskenaariolla RCP8.5. f) Ulkoilman entalpia päästöskenaariolla RCP8.5. Kuvaajissa T on lämpötila [°C] ja h on 
entalpia [kJ/kg]. 

Päästöskenaariolla RCP2.6 kesäkuukausien (kesä, heinä ja elokuu) mitoituspäivien 

maksimilämpötilojen keskimääräinen kasvu vuoteen 2030 mennessä on Vantaalla kaikilla 

riskitasoilla 0,8°C astetta verrattuna nykyilmaston mitoituspäivien tasoon. Vastaava entalpian kasvu 

on 1,5-1,7 kJ/kg. Vuoteen 2050 mennessä ilmastonmuutoksen vaikutus on 1,1°C astetta ja 2,1-2,5 

kJ/kg, eikä ilmastonmuutoksen vaikutus muutu siitä vuoteen 2080 mennessä RCP2.6 

päästöskenaarion toteutuessa. Jos vertailukohdaksi otetaan riskitaso, huomataan että riskitason 

valinnan vaikutus Vantaan nykyilmaston kesä-elokuun mitoituspäivien maksimilämpötilojen 

keskiarvoon on -0,8°C astetta siirryttäessä 1%:n riskitasosta 2%:n riskitasoon ja -1,8°C astetta 

siirryttäessä 1%:n riskitasosta 5%:n riskitasoon. Entalpiatason muutos on vastaavasti -3,9 kJ/kg ja -

7,3 kJ/kg. Siten Vantaan ilmastossa riskitason muutos 1%:sta 5%:iin vaikuttaa nykyilmaston 

mitoituspäivien keskimääräiseen maksimilämpötilaan ja maksimientalpiaan enemmän kuin 

ilmastonmuutos vuoteen 2080 mennessä mikäli RCP2.6 päästöskenaario toteutuu. 

Jos tarkastellaan keskimääräistä päästöskenaariota RCP4.5, voidaan havaita, että vastaava 

Vantaan kesä-, heinä- ja elokuun mitoituspäivien maksimilämpötilan keskimääräinen nousu vuoteen 

2030 mennessä on hieman suurempi 0,9-1,0°C astetta, ja maksimientalpian keskimääräinen kasvu 

1,9-2,2 kJ/kg verrattuna nykyilmaston mitoituspäivien tasoon. Vuoteen 2050 mennessä 

ilmastonmuutoksen vaikutus on jo 1,6°C astetta ja 3,3-3,9 kJ/kg, kun se vuoteen 2080 mennessä on 

2,0°C astetta ja 4,3-5,1 kJ/kg keskimääräisen päästöskenaarion toteutuessa. Siten 

päästöskenaariolla RCP4.5 lämpötilan ja entalpian kasvu ei hidastu samalla tavalla kuin 

päästöskenaariolla RCP2.6. Kun ilmastonmuutoksen vaikutusta verrataan edellä mainittuun 

riskitason valinnan vaikutukseen nykyilmastossa, huomataan että riskitason muutos 1%:sta 5%:iin 

vaikuttaa nykyilmaston mitoituspäivien keskimääräiseen maksimilämpötilaan ja maksimientalpiaan 
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enemmän kuin ilmastonmuutos vuoteen 2050 mennessä RCP4.6 päästöskenaarion toteutuessa. 

Vuonna 2080 ilmastonmuutoksella on hieman suurempi vaikutus mitoituspäivien keskimääräiseen 

maksimilämpötilaan, mutta maksimientalpioiden keskimääräinen muutos on edelleen pienempi kuin 

riskitason valinnan vaikutus. 

Vastaavasti päästöskenaariolla RCP8.5 mitoituspäivien maksimilämpötila nousee vuoteen 2030 

mennessä noin 1,2-1,3°C astetta ja entalpia 2,7-3,2 kJ/kg. Vuoteen 2050 mennessä tämä kasvu on 

jo 2,4°C astetta ja 5,0-6,2 kJ/kg ja vuoteen 2080 mennessä 4,5-4,6°C astetta ja 10,4-12,2 kJ/kg. Kun 

ilmastonmuutoksen vaikutusta verrataan riskitason valinnan vaikutukseen nykyilmastossa, 

huomataan että riskitason muutos 1%:sta 5%:iin vaikuttaa nykyilmaston mitoituspäivien 

keskimääräiseen maksimilämpötilaan ja maksimientalpiaan enemmän kuin ilmastonmuutos vuoteen 

2030 mennessä RCP8.5 päästöskenaarion toteutuessa. Vuonna 2050 ja sen jälkeen 

ilmastonmuutoksella on suurempi vaikutus mitoituspäivien keskimääräiseen maksimilämpötilaan ja 

vuonna 2080 ja sen jälkeen mitoituspäivien keskimääräiseen maksimientalpiaan kuin riskitason 

valinnalla nykyilmastossa. 

Kaiken kaikkiaan tulevaisuuden päästöskenaarion RCP8.5 vaikutus sääsuureisiin on jo varsin 

merkittävä ja ero nykyilmaston lämpötilan ja entalpian arvoihin kasvaa mitä pidemmälle tulevaisuutta 

tarkastellaan. Vuoteen 2030 mennessä muutoksilla on varsin vähäinen vaikutus riippumatta 

päästöskenaariosta. Esimerkki säätiedostoista on esitetty liitteessä C. 

5.3.3 Mitoituspäivien käyttö 

Jäähdytyksen mitoituspäivien avulla voidaan mitoittaa:  

- huonelaitteiden jäähdytysteho (ilma-vesijärjestelmien tuntuva jäähdytysteho ja/tai 

ilmajärjestelmien ilmavirrat) 

- ilmanvaihtokoneen jäähdytyksen ja kuivauksen tarvitsema teho  

- koko rakennuksen jäähdytystarve (kaukokylmä tai vedenjäähdytyskone). 

Ennen varsinaista mitoituspäivän simulointia, tulee tehdä esisimulointi, jossa mitoituspäivän 

simulointia toistetaan niin kauan, että rakennuksen lämpötilat saavuttavat tasapainotilan. 

Tasapainotilan saavuttamisnopeus riippuu mm. rakennuksen massiivisuudesta, 

lämmöneristystasosta sekä rakenteiden alkulämpötilasta esisimuloinnin käynnistyshetkellä. 

Suositeltava esisimulointiaika on tyypillisesti vähintään 14 vuorokautta ennen varsinaista 

mitoituspäivän simulointia (Kuva 5.8). Kuva 5.8 esittää kuinka nopeasti 5 kerroksisen 

betonirakenteisen vanhainkodin (kts. luku 5.3.5) keskimääräisen huonelämpötilan vuorokautinen 

vaihtelu saavuttaa tasapainotilan esisimuloinnin aikana, kun rakenteiden lämpötila on simuloinnin 

alkuhetkellä 20°C ja rakennusta ei ole varustettu koneellisella jäähdytyksellä. 



116 
 
 

 
 

 

Kuva 5.8 Betonirakenteisen vanhainkodin keskimääräisen huonelämpötilan vuorokautinen vaihtelu, kun esisimulointiajan 

pituus on 1–21 vuorokautta. 

Kuvan 5.8 esimerkkitapauksessa esisimuloinnin kestäessä 14 vrk mitoituspäivän korkein lämpötila 

on enää vain 0,1°C matalampi, kuin 18 vrk:n simuloinnin aikana saavutettu lopullinen mitoituspäivän 

maksimilämpötila, joten 14 vrk:n esisimulointia voidaan tällöin pitää riittävän pitkänä. 

5.3.4 Mitoittavat entalpiat ja ulkolämpötilat nykyisessä ja tulevaisuuden ilmastossa 

Mitoittavat entalpiat ja ulkolämpötilat nykyisessä ilmastossa 

Mitoittavat entalpiat ja ulkoilman lämpötilat valittiin Suomen neljää säävyöhykettä edustaville 

paikkakunnille ja riskitasoille 1%, 2% ja 5% sekä nykyiselle että tulevaisuuden ilmastolle (2030, 2050 

ja 2080) käyttäen kolmea eri päästöskenaariota (RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5). 

Taulukko 5.3 esittää mitoittavat entalpiat ja ulkoilman lämpötilat valituille paikkakunnille ja 

riskitasoille nykyilmastossa. Taulukossa esitetään niiden mitoituspäivien päivämäärät, joiden 

maksimientalpian (hmax) ja maksimilämpötilan (Tmax) arvoja käytetään mitoituksessa. Paikkakuntia 

vertailtaessa sekä 1%:n ja 2%:n riskitasoilla mitoittava entalpia on suurin Jokioisissa, jossa mitoittava 

entalpia on 1%:n riskitasolla 70,9 kJ/kg ja 2%:n riskitasolla 67,7 kJ/kg. Edellä mainittujen 

mitoituspäivien ulkoilman maksimilämpötilat ovat 29,5°C ja 30,7°C astetta. Mitoittava entalpia on 

5%:n riskitasolla suurin Jyväskylässä, jossa mitoittava entalpia on 58,6 kJ/kg ulkoilman 

maksimilämpötilan Tmax ollessa 27,6°C. 

  



117 
 
 

 
 

Taulukko 5.3 Jäähdytysjärjestelmän mitoittavat entalpiat ja ulkolämpötilat nykyisessä ilmastossa. hmax on ulkoilman 
maksimientalpia ja Tmax ulkoilman maksimilämpötila taulukossa mainitun mitoituspäivän aikana. 

Mitoitus Vantaa Jokioinen Jyväskylä Sodankylä 

Riskitaso 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 

hmax [kJ/kg] 68,9 62,6 58,4 70,9 67,7 57,7 67,6 66,4 58,6 59,2 57,8 55,7 

Tmax [°C] 29,9 29,9 29,6 29,5 30,7 28,0 29,5 29,4 27,6 28,7 29,6 27,3 

Mitoituspäivä 1.8. 

2003 

1.7. 

2011 

25.7. 

2014 

22.7. 

2011 

28.7. 

2010 

16.7. 

1994 

15.7. 

2003 

31.7. 

2003 

22.7. 

2010 

4.8. 

2014 

19.7. 

2000 

22.7. 

2003 

 

Kuva 5.9 esittää Vantaan mitoittavan entalpian arvot kaikilla kolmella riskitasolla verrattuna 30-

vuoden (1989-2018) aikana Vantaalla toteutuneisiin ulkoilman entalpian korkeimpiin tunnittaisiin 

arvoihin.  

 

Kuva 5.9 Vantaan mitoittava entalpia eri riskitasoilla verrattuna 30-vuotisen (1989-2018) jakson korkeimpiin entalpioihin. 

Kuvassa pysyvyyskäyrä osoittaa 30-vuoden jakson korkeimpia entalpian arvoja 20 000:n tunnin, eli 

hieman yli 2 vuoden aikana. Mitoitusarvot leikkaavat pysyvyyskäyrän tuhannen suurimman 

tuntiarvon arvoalueelta ja mitoittavat entalpian arvot ovat 3% (1% riskitaso), 12% (2% riskitaso) ja 

18% (5% riskitaso) pienempiä kuin pysyvyyskäyrän maksimiarvo (71,2 kJ/kg). 

Vertailu energialaskennan testivuosien entalpioihin ja ulkolämpötiloihin 

Taulukossa 5.3 esitettyjä nykyilmaston mitoittavia entalpioita ja ulkolämpötilan arvoja verrataan 

seuraavaksi energialaskennan testivuosien entalpioihin ja ulkolämpötiloihin. Energialaskennan 

testivuodet on tehty EN ISO 15927-4 standardia käyttäen (Kalamees ym., 2012). Testivuodet 

kuvaavat keskimääräisiä sääoloja 30 vuoden ajalta ja niitä ei ole tarkoitettu jäähdytystehontarpeen 

mitoitukseen. Testivuosi TRY2012 on valittu säähavaintojen tunnittaisista aikasarjoista vuosilta 

1980-2009 ja TRY2020 vastaavasti vuosilta 1989-2018.  

Taulukko 5.4 esittää energialaskennan testivuosien TRY2012 ja TRY2020 ulkoilman entalpioiden ja 

ulkolämpötilojen vertailuarvoja. Vertailuarvot on valittu kesä-elokuun entalpioiden ja ulkolämpötilojen 

vuorokautisista maksimiarvoista 99., 98., ja 95. persentiileillä. Persentiili tarkoittaa sen suureen 

arvoa, jonka alapuolella jakaumassa on 99%, 98% ja 95% suureen arvoista. 
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Taulukko 5.4 Jäähdytysjärjestelmän mitoittavan entalpian ja ulkolämpötilan vertailuarvot energialaskennan testivuosina 
TRY2012 ja TRY2020. 

Vertailuarvot Vantaa Jokioinen Jyväskylä Sodankylä 

TRY2012 

Persentiili 99. 98. 95. 99. 98. 95. 99. 98. 95. 99. 98. 95. 

hmax [kJ/kg] 56,8 54,4 51,0 56,8 54,4 51,0 51,3 50,7 49,2 52,7 51,3 50,0 

Tmax[°C] 26,4 26,1 25,4 26,4 26,1 25,4 27,1 26,3 25,2 27,8 25,5 24,5 

TRY2020 

Persentiili 99. 98. 95. 99. 98. 95. 99. 98. 95. 99. 98. 95. 

hmax [kJ/kg] 59,7 57,5 55,1 57,4 55,4 53,9 53,5 52,5 50,8 54,5 53,7 50,7 

Tmax[°C] 29,6 29,1 28,0 28,6 28,2 27,0 26,0 25,1 24,3 26,5 26,4 24,7 

 

Sisäilmayhdistyksen suositusarvo on mitoitusentalpialle 57 kJ/kg Etelä-Suomessa ja Pohjois-

Suomessa 52 kJ/kg. Testivuoden TRY2012 entalpioiden vertailuarvot ovat 99. persentiilillä Vantaalla 

ja Jokioisissa samaa suuruusluokkaa kuin Sisäilmayhdistyksen suositusarvo Etelä-Suomelle, kun 

taas Jyväskylässä entalpia jää Etelä-Suomen suositusarvoa alemmalle tasolle (Taulukko 5.4). 

Jyväskylän ja Sodankylän 99. persentiiliä vastaavat entalpian vertailuarvot ovat samaa 

suuruusluokkaa Pohjois-Suomen suositusarvon kanssa. Testivuoden TRY2012 ulkolämpötilojen 

vertailuarvot ovat 2,2-5,5°C astetta matalammalla tasolla kuin Sisäilmayhdistyksen 

mitoituslämpötilan suositusarvo 30°C astetta.  

Energialaskennan testivuoden TRY2020 ulkoilman entalpian ja lämpötilan vertailuarvot ovat 

keskimäärin 2,1 kJ/kg ja 0,9°C astetta korkeammalla tasolla kuin testivuonna TRY2012. Tuloksista 

nähdään, että entalpian vertailuarvot ovat testivuonna TRY2020 jokaisen paikkakunnan kaikilla 

riskitasoilla korkeampia kuin testivuonna TRY2012. Ulkolämpötila puolestaan on korkeampi kaikilla 

muilla paikkakunnilla paitsi Jyväskylän kaikilla riskitasoilla ja Sodankylän 1%:n riskitasolla. Näiden 

testisäiden erilaisuus johtuu pääasiassa siitä, että testivuosi TRY2020 on muodostettu uudemmista 

säähavainnoista kuin TRY2012. Siten tulokseen vaikuttaa testisäiden ominaispiirteet ja erilaiset 

säähavaintojen aikasarjat, jotka tulevat tilastollisessa tarkastelussa esille.  

Kun TRY2020 testivuoden vertailuarvoja verrataan taulukossa 5.3 esitettyihin mitoittavan entalpian 

ja ulkolämpötilan arvoihin, nähdään että ulkoilman entalpian ja lämpötilan vertailuarvot ovat 

matalammalla tasolla kuin mitoittavat entalpiat ja ulkolämpötilat. Tämä johtuu siitä, että testivuodet 

kuvaavat keskimääräisiä sääoloja, kun taas mitoittavat entalpiat ja ulkolämpötilat kuvaavat 

mitoituksen äärioloja. TRY2020 testivuoden 99. persentiiliä kuvaava entalpian vertailuarvo on 

keskimäärin 10,4 kJ/kg matalammalla tasolla kuin mitoittava entalpia 1%:n riskitasolla, ja tämän 

erotuksen vaihteluväli eri paikkakuntien välillä on 4,7…14,1 kJ/kg. Kun tarkastellaan 98. persentiiliä, 

havaitaan että vastaava entalpian vertailuarvo on hieman pienempi 8,9 kJ/kg ja vaihteluväli on 

4,1…13,9 kJ/kg. Pienimmällä 95. persentiilillä entalpioiden erotus on enää 5,0 kJ/kg ja erotuksen 

vaihteluväli eri paikkakuntien välillä on 3,3…7,8 kJ/kg. Siten TRY2020 testivuoden 
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vertailuentalpioiden ja mitoittavien entalpioiden välinen keskimääräinen muutos pienenee kohti 95. 

persentiiliä. 

Kun tarkastellaan testivuoden TRY2020 ulkoilman lämpötilan vertailuarvoja 99. persentiilillä, 

havaitaan että ulkoilman lämpötila on keskimäärin 1,7°C matalampi kuin taulukossa 5.3 esitetyt 

mitoittavat ulkolämpötilat 1%:n riskitasolla. Muutoksen vaihteluväli eri paikkakuntien välillä on -0,3…-

3,5°C astetta. Kun tarkastellaan 98. persentiiliä, ulkoilman vertailulämpötila on keskimäärin 2,7°C:sta 

matalampi kuin mitoittavat ulkolämpötilat 2%:n riskitasolla, erotuksen vaihteluvälin ollessa -0,8…-

4,3°C astetta. 95. persentiiliä tarkasteltaessa vertailulämpötila on 2,1°C:sta matalampi, ja erotuksen 

vaihteluväli on -1,0…-3,3°C:sta. Näin ollen suurin ulkolämpötilan keskimääräinen erotus ja 

erotuksen vaihteluväli TRY2020 testivuoden ja mitoittavien ulkolämpötilojen välillä päivien välillä 

ilmenee 98. persentiilillä.  

Kaiken kaikkiaan energialaskennan testivuosista valitut entalpian ja lämpötilan vertailuarvot jäävät 

matalammalle tasolle kuin mitoittavat entalpian ja ulkolämpötilan arvot. Samankaltainen trendi johtuu 

siitä, että testivuodet kuvaavat keskimääräisiä sääoloja, kun taas mitoittavat entalpiat ja 

ulkolämpötilat on valittu 30-vuotisesta sääaineistosta, jossa on mukana myös äärimmäisen kuumia 

hellekesiä. 

Mitoittavat entalpiat tulevaisuuden ilmastossa 

Taulukot 5.5-5.7 esittävät säävyöhykkeiden paikkakuntien mitoittavat entalpiat ja ulkolämpötilan 

arvot tulevaisuuden ilmastossa vuosina 2030, 2050 ja 2080 kaikilla kolmella päästöskenaariolla. 

Taulukon 5.5 perusteella RCP2.6 skenaariolla mitoittava entalpia kasvaa vuoteen 2050 mennessä 

2,0-3,6 kJ/kg ja vastaava ulkoilman lämpötila 0,9-1,3°C astetta nykyilmastoon verrattuna. 

Mitoituspaikkakuntien välinen entalpian keskihajonta on 0,1-0,6 kJ/kg ja vastaava lämpötilan 

keskihajonta 0,1°C. 

Taulukko 5.5 Jäähdytysjärjestelmän mitoittavat entalpiat (hmax) ja ulkolämpötilan (Tmax) arvot tulevaisuuden ilmastossa 
päästöskenaariolla RCP2.6. 

Mitoitusentalpia Vantaa Jokioinen Jyväskylä Sodankylä 

Riskitaso 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 

Ilmasto 2030 (RCP2.6) 

hmax [kJ/kg] 71,5 64,0 60,2 72,4 68,9 59,7 69,9 68,1 60,4 61,1 60,2 57,9 

Tmax[°C] 30,9 30,7 30,4 30,2 31,4 28,7 30,4 30,2 28,5 29,6 30,5 28,2 

Ilmasto 2050 (RCP2.6) 

hmax [kJ/kg] 72,5 64,8 61,4 73,7 70,0 60,5 70,9 68,8 61,2 61,4 60,0 57,7 

Tmax[°C] 31,2 31,1 30,8 30,6 31,8 29,1 30,7 30,6 28,8 29,8 30,5 28,2 

Ilmasto 2080 (RCP2.6) 

hmax [kJ/kg] 72,7 64,6 61,0 73,0 69,5 60,6 70,7 68,4 61,0 60,7 60,3 57,7 

Tmax[°C] 31,1 31,0 30,7 30,4 31,6 29,0 30,5 30,4 28,7 29,5 30,4 28,1 
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Vastaavasti RCP4.5 skenaariolla (Taulukko 5.6) mitoittava entalpia kasvaa vuoteen 2050 mennessä 

2,8-4,9 kJ/kg ja ulkoilman lämpötila 1,3-1,7°C. Mitoituspaikkakuntien välinen entalpian keskihajonta 

on 0,1-0,9 kJ/kg ja vastaava lämpötilan keskihajonta 0,1-0,2°C astetta. 

Taulukko 5.6 Jäähdytysjärjestelmän mitoittavat entalpiat (hmax) ja ulkolämpötilan (Tmax) arvot tulevaisuuden ilmastossa 
päästöskenaariolla RCP4.5. 

Mitoitusentalpia Vantaa Jokioinen Jyväskylä Sodankylä 

Riskitaso 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 

Ilmasto 2030 (RCP4.5) 

hmax [kJ/kg] 71,4 64,7 60,8 73,5 69,9 60,3 70,3 68,6 60,8 60,3 60,3 57,7 

Tmax [°C] 30,7 31,0 30,7 30,5 31,7 29,0 30,4 30,3 28,5 29,3 30,4 28,1 

Ilmasto 2050 (RCP4.5) 

hmax [kJ/kg] 73,2 66,1 62,6 74,7 70,9 61,8 72,5 70,7 62,6 61,9 62,4 59,9 

Tmax [°C] 31,3 31,6 31,3 30,9 32,1 29,4 31,2 31,1 29,2 30,0 31,2 28,9 

Ilmasto 2080 (RCP4.5) 

hmax [kJ/kg] 75,2 66,6 64,0 76,2 71,9 63,3 73,8 71,1 63,5 62,6 63,1 60,2 

Tmax [°C] 31,9 31,9 31,6 31,4 32,5 29,9 31,6 31,5 29,7 30,5 31,4 29,1 

 

RCP8.5 skenaariolla (Taulukko 5.7), mitoittava entalpia kasvaa vuoteen 2050 mennessä 4,2-7,7 

kJ/kg ja ulkoilman lämpötila 2,0-2,6°C astetta. Mitoituspaikkakuntien välinen entalpian keskihajonta 

on 0,3-1,5 kJ/kg ja vastaava lämpötilan keskihajonta 0,2-0,3°C astetta. 

Taulukko 5.7 Jäähdytysjärjestelmän mitoittavat entalpiat (hmax) ja ulkolämpötilan (Tmax) arvot tulevaisuuden ilmastossa 
päästöskenaariolla RCP8.5. 

Mitoitusentalpia Vantaa Jokioinen Jyväskylä Sodankylä 

Riskitaso 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 

Ilmasto 2030 (RCP8.5) 

hmax [kJ/kg] 72,9 65,3 61,6 74,2 70,4 60,8 71,6 69,5 61,7 61,8 61,6 59,2 

Tmax [°C] 31,3 31,3 31,0 30,8 32,0 29,3 30,9 30,8 29,0 29,8 30,9 28,6 

Ilmasto 2050 (RCP8.5) 

hmax [kJ/kg] 76,6 67,9 64,4 77,9 73,7 64,0 74,4 71,8 63,9 63,4 63,6 60,9 

Tmax [°C] 32,4 32,5 32,2 32,0 33,2 30,4 32,0 31,9 30,1 30,7 31,7 29,4 

Ilmasto 2080 (RCP8.5) 

hmax [kJ/kg] 84,5 72,7 70,3 83,5 78,6 69,2 81,0 77,4 69,3 68,0 69,5 66,1 

Tmax [°C] 34,8 34,6 34,3 33,8 35,0 32,2 34,1 34,0 32,1 32,7 34,0 31,6 

 

Tulokset osoittavat, että ilmastonmuutoksen vaikutukset mitoittavan entalpian ja ulkolämpötilan 

arvoihin 2030 mennessä ovat melko pieniä riippumatta päästöskenaariosta. Mitoittavien entalpioiden 

ja lämpötilojen kasvu vuoteen 2080 mennessä on sitä voimakkaampaa, mitä korkeammasta 

päästöskenaariosta on kyse. Kaikkiaan voidaan todeta, että päästöskenaariolla RCP2.6 ja RCP4.5 

ilmastonmuutoksen vaikutus mitoittavaan entalpiaan ja ulkolämpötilaan on suhteellisen vähäinen, 
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mutta päästöskenaarion RCP8.5 tapauksessa ilmastonmuutoksella alkaa jo olla enemmän 

vaikutusta jäädytysjärjestelmien mitoitukseen vuoden 2050 jälkeen. 

5.3.5 Esimerkkikohteiden lämpöolot ja jäähdytystehontarve mitoituspäivien aikana 

Vanhainkodin lämpöolot ja jäähdytystehontarve 

Laadituilla jäähdytyksen mitoituspäivillä simuloitiin eteläsuomalaista vanhainkotia, joka on 

rakennettu 1950-luvulla ja remontoitu 2010-luvulla. Rakennuksessa ei ole koneellista jäähdytystä. 

Rakennuksessa on yhden hengen asuntoja, yleisiä oleskelutiloja, sosiaali- ja pesutiloja sekä keittiö. 

Rakennusta simuloitiin uudisrakennuksen tyypillisellä lämmöneristyksellä ja rakennuksessa on 

koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, jonka ilmamäärät ovat uudiskohteen tasolla 

(FINVAC ry, 2019). Rakennus simuloitiin käyttäen kahta vaihtoehtoista lasitusratkaisua. 

Perustapauksessa ikkunoiden kokonaisläpäisykerroin (g-arvo) on 0.46 ja auringon 

suoraläpäisykerroin (ST) 0.28. Toisessa tapauksessa ikkunoissa käytetään auringonsuojalaseja, 

joiden kokonaisläpäisykerroin on 0.19 ja suoraläpäisykerroin 0.16. Molemmissa tapauksissa ikkunan 

U-arvo on 0.9 W/m²,K ja ikkunoiden uloimmassa lasivälissä on kaihtimet, joita käytetään, kun 

auringon säteilyn intensiteetti ikkunan sisäpinnalla ylittää 100 W/m².  

Taulukko 5.8 esittää jäähdyttämättömän vanhainkodin kuumimman asunnon huoneilman lämpötilan 

27°C:n ja 30°C:n ylittävät astetunnit Vantaan kesän mitoituspäivinä (kesä-, heinä- ja elokuu) 

molemmilla lasitusratkaisulla simuloituna. Astetunteja laskettiin 27°C lämpötilatasoa hyödyntäen, 

koska 27°C on korkein lämpötila, jota voidaan Ympäristöministeriön asetuksen 1009/2017 

(Ympäristöministeriö, 2017A) mukaan käyttää huonelämpötilan suunnittelussa lämmityskauden 

ulkopuolella. Astetunteja laskettiin myös 30°C lämpötilatasoa käyttäen, koska 30°C on 

Asumisterveysasetuksen 545/2015 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015) toimenpideraja 

lämmityskauden ulkopuolella mm. vanhainkodeille. Simulointitulokset osoittavat, että kuumimmassa 

asunnossa 27°C lämpötila ylittyy selvästi jokaisen mitoituspäivän aikana riippumatta mitoituspäivän 

riskitasosta tai lasitusratkaisusta. Simulointitulosten perusteella myös Asumisterveysasetuksen 

toimenpideraja ylittyy kaikkina muina mitoituspäivinä paitsi elokuun 5%:n riskitason mitoituspäivänä, 

kun käytetään auringonsuojalaseja. 

Taulukko 5.8 Vanhainkodin 27°C ja 30°C ylittävät astetunnit kuumimmassa 1 henkilön asunnossa kesäkuukausien 
mitoituspäivien aikana. 

Astetunnit Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Riskitaso 1% 5% 1% 5% 1% 5% 

Perusikkunat 

Astetunnit >27°C 131,0 106,5 170,0 140,7 159,2 82,3 

Astetunnit >30°C 59,0 34,5 98,0 68,7 87,2 14,0 

Auringonsuojalasit 

Astetunnit >27°C 88,6 73,7 134,6 108,9 130,6 45,9 

Astetunnit >30°C 18,3 8,6 62,6 36,9 58,6 0,0 
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Taulukko 5.9 esittää vanhainkodin kolmen kuumimman asunnon maksimilämpötilat Vantaan 1%:n 

ja 5%:n riskitason mitoituspäivinä sekä lisäksi Vantaan energialaskennan testivuoden (TRY 2012, 

Jylhä ym., 2011) kesäkuukausien kuumimpina päivinä simuloidut maksimilämpötilat. Tulokset 

osoittavat, että 1%:n ja 5%:n riskitason mitoituspäivien huonelämpötilat ovat korkeampia 

kesäkuussa ja heinäkuussa kuin testivuoden kuukauden kuumimpana päivänä. Sen sijaan 

elokuussa 1%:n riskitason mitoituspäivän huonelämpötila on samaa luokkaa, koska TRY 2012:n 

elokuun kuumin päivä ja valittu 1%:n elokuun mitoituspäivä ovat samoja päiviä. Kaikissa 

simuloiduissa tapauksissa huonelämpötila nousee mitoituspäivien aikana selvästi yli 30°C asteen 

kaikissa kolmessa asunnossa riippumatta riskitasosta. 

Taulukko 5.9 Vanhainkodin kolmen kuumimman huoneiston maksimilämpötilat Vantaan 1%:n ja 5%:n riskitasojen 
mitoituspäivinä ja energialaskennan testivuoden TRY 2012 kuukauden kuumimpana päivänä. 

Maksimilämpötila Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Riskitaso 1% 5% TRY 2012 1% 5% TRY 2012 1% 5% TRY 2012 

As-kaakko [°C] 33,5 31,6 30,3 34,7 33,8 32,4 34,6 31,7 34,8 

As-luode [°C] 33,1 32,2 30,5 34,7 33,7 32,1 34,3 31,5 34,3 

As-pohj.nurkka [°C] 33,9 32,8 31,0 35,4 34,4 32,6 34,9 32,1 34,9 

 

Taulukko 5.10 esittää vanhainkodin kuumimman asunnon simuloidut maksimijäähdytystehot 

huonetilassa, kun edellä mainittu vanhainkoti varustetaan koneellisella jäähdytyksellä. 

Esimerkkisimuloinnissa tuloilma jäähdytetään ja kuivataan ilmanvaihtokoneessa sekä huonetilojen 

lämpötilaa hallitaan erillisillä huonejäähdytyslaitteilla, jossa ei tapahdu kondensoitumista. 

Simuloidussa tapauksessa tuloilman lämpötilan asetusarvo on 17°C ja tilojen jäähdytyksen 

asetusarvo on 25°C. Simuloitujen asuntojen ilmanvaihdon tuloilmavirta on 0,76 L/s,m². 

Simulointituloksissa yhteenlaskettu huonejäähdytyslaitteen ja ilmanvaihdon jäähdytysteho 

huonetilassa oli suurimmillaan heinäkuussa noin 30 W/m2 ja huoneessa tarvittava tilajäähdytys oli 

selvästi suurempi kuin suhteellisen pieni ilmanvaihdon jäähdytysteho huonetilassa. 

Taulukko 5.10 Vanhainkodin kuumimman asunnon jäähdytysteho per asunnon pinta-ala mitoituspäivien aikana. Käytössä 
on sekä ilmanvaihdon että tilojen jäähdytys. 

Jäähdytysteho Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Riskitaso 1% 5% 1% 5% 1% 5% 

Ilmanvaihto 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 

Tilajäähdytys 22,2 21,0 23,2 21,3 21,3 19,8 

Kokonaisjäähdytys 28,8 27,6 29,8 27,9 27,9 26,4 

*Ilmanvaihdon ja huonelaitteiden max. tehot ovat eri aikaan, **Tilajäähdytys on tuntuva teho huoneessa. 

Taulukko 5.11 esittää koko rakennuksen maksimi jäähdytystehontarpeen eli kaikkien huonetilojen ja 

koko rakennuksen ilmanvaihdon jäähdytystarpeet mitoituspäivien aikana. Tulokset kuvaavat 

rakennustasolla laskennallista huipputehontarvetta rakennuksen normaalilla käytöllä, kun 

julkisivujen ilmansuunnat, käyttöaikataulut ja eri tilojen ilmavirrat on otettu huomioon. On 

huomattava, että dynaamisessa jäähdytyksen simuloinnissa ilmanvaihdon ja huonelaitteiden 
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maksimitehontarpeet ilmenevät tyypillisesti eri aikaan, koska huonelaitteiden tuntuvaan 

jäähdytystehontarpeeseen ja ilmanvaihtokoneen jäähdytystehontarpeeseen, johon sisältyy myös 

tuloilman kuivaus, vaikuttavat tunnittaiset kuormat ja sääolot. Koko rakennuksessa 

jäähdytystehontarve per rakennuksen nettoala on suurimmillaan elokuussa 26,7 W/m2 1%:n 

riskitasolla, kun se kuumimmassa asunnossa on samana mitoituspäivänä 30,1 W/m2 per asunnon 

pinta-ala. Koko rakennuksessa ilmanvaihdon jäähdytystarve oli suurempi kuin tilojen 

jäähdytystehontarve, toisin kuin kuumimman asunnon tapauksessa, koska kaikissa rakennuksen 

tiloissa ei ollut käytettävissä tilajäähdytystä. 

Taulukko 5.11 Vanhainkodin jäähdytystehontarve per rakennuksen lämmitetty nettoala mitoituspäivien aikana. Käytössä 

on sekä ilmanvaihdon että tilojen jäähdytys, joiden max. tehot ovat eri aikaan. 

Jäähdytystehontarve Kesäkuu Heinäkuu Elokuu 

Riskitaso 1% 5% 1% 5% 1% 5% 

Ilmanvaihto 16,1 14,5 20,6 16,3 21,8 15,2 

Tilajäähdytys 5,8 5,7 6,8 6,2 6,6 4,5 

Kokonaisjäähdytys 21,0 18,4 25,9 22,3 26,7 19,2 

 

Uudiskerrostalon lämpöolot 

Valituilla kesäkuukausien mitoituspäivillä simuloitiin myös eteläsuomalaisen uudiskerrostalon 

lämpöoloja. Simuloitu asuinkerrostalo täyttää nykyisten määräysten (Ympäristöministeriö 2017B) 

kesäaikaisen lämpötilavaatimuksen, jonka mukaan minkään tilan simuloitu huonelämpötila ei saa 

ylittää 27°C:tta yli 150 astetuntia kesäkuukausien (1.6-31.8) aikana simuloituna Vantaan 

energialaskennan referenssivuoden säätiedoilla. Tämä kriteeri täyttyi ja kuumimman asuinhuoneen 

27°C ylittävät astetunnit olivat 118 °Ch, kun kohde simuloitiin määräysten (Ympäristöministeriö 

2017B) mukaisilla lähtötiedoilla (esim. lämpökuormat) rakennuksen ilmanvaihtokertoimen ollessa 

päivällä 0,53 1/h ja yöllä tehostettuna 1,1 1/h. Lisäksi lämpötilakriteerin täyttäminen edellytti 

auringonsuojalasien käyttöä etelä- ja länsipuolen julkisivuilla. Simulointitapauksessa ei käytetty 

ikkunatuuletusta eikä keittiöpoiston tehostusta otettu huomioon mitoituksessa.  

Taulukko 5.12 esittää edellä mainitun uudiskerrostalon kuumimman asuinhuoneen 21°C, 23°C, 25°C 

ja 27°C ylittävän huonelämpötilan astetuntimäärät Vantaan kesäkuukausien 1%:n, 2%:n ja 5%:n 

riskitasojen mitoituspäivillä simuloituna. Huomioitavaa tässä on, että kyse on yksittäisten 

mitoituspäivien aikaisista astetunneista, eikä esimerkiksi kolmen kesäkuukauden aikaisista 

astetunneista. 

Jatkuvalla ilmanvaihdolla (0,53 1/h) 27°C:sta ylittävä astetuntimäärä on kuumimmassa 

asuinhuoneessa yhteensä 320°Ch 1%:n riskitasolla, 271°Ch 2%:n riskitasolla ja 198°Ch 5%:n 

riskitasolla, kun taas esim. 21°C astetta ylittävä astetuntimäärä on vastaavasti 752°Ch, 703°Ch ja 

630°Ch (1%, 2% ja 5%). Simuloinneissa yksittäisten mitoituspäivien aikana muodostui suuria 

astetuntimääriä, vaikka riskitasoa kasvatettiin. Näin ollen astetuntimäärät olivat uusilla 

mitoituspäivillä varsin korkealla tasolla riskitasosta riippumatta.  
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Taulukko 5.12 Vantaan jäähdytyksen mitoituspäivillä simuloidun uudiskerrostalon kuumimman asuinhuoneen 27°C:n, 
25°C:n, 23°C:n ja 21°C:n ylittävät astetuntiluvut 1%:n, 2%:n ja 5%:n riskitasolla. 

Kerrostalo, välikerroksen huoneisto 

Suure Astetunnit (T>27°C) Astetunnit (T>25°C) Astetunnit (T>23°C) Astetunnit (T>21°C) 

Riskitaso 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 1% 2% 5% 

Jatkuva ilmanvaihto 0,53 1/h 

Kesäkuu [°Ch] 86,0 75,6 46,1 134,0 123,6 94,1 182,0 171,6 142,1 230,0 219,6 190,1 

Heinäkuu [°Ch] 121,5 111,2 97,7 169,5 159,2 145,7 217,5 207,2 193,7 265,5 255,2 241,7 

Elokuu [°Ch] 112,3 84,2 54,7 160,3 132,2 102,7 208,3 180,2 150,7 256,3 228,2 198,7 

yhteensä 319,8 271,1 198,4 463,8 415,1 342,4 607,8 559,1 486,4 751,8 703,1 630,4 

Ilmanvaihto päivällä 0.53 1/h ja klo 22-06 välillä 1,1 1/h 

Kesäkuu [°Ch] 55,8 49,0 10,1 103,8 97,0 57,6 151,8 145,0 105,6 199,8 193,0 153,6 

Heinäkuu [°Ch] 102,1 89,8 69,9 150,1 137,8 117,9 198,1 185,8 165,9 246,1 233,8 213,9 

Elokuu [°Ch] 91,1 56,2 22,1 139,1 104,2 70,1 187,1 152,2 118,1 235,1 200,2 166,1 

yhteensä 249,0 195,0 102,2 393,0 339,0 245,7 537,0 483,0 389,7 681,0 627,0 533,7 

 

Kun yöilmanvaihtoa lisättiin kaksinkertaiseksi, astetuntimäärät pienenivät 27°C:sta ylittävältä 

astetuntimäärältä suhteellisesti 22,1%, 28,0% ja 48,6% riskitasoilla 1%, 2% ja 5%, kun se 21°C:sta 

ylittävältä astetuntimäärältä pieneni suhteellisesti vain 9,4%, 10,8% ja 15,4%. Tämä johtuu siitä, että 

huoneen tavoitelämpötilan ylittävät astetuntimäärät ovat suurempia, kun huonetilan tavoitelämpötila 

alenee.  Siten yöilmanvaihdon tehostuksella astetuntimäärät pysyttelivät kaikilla tavoitelämpötiloilla 

noin 71°Ch, 76°Ch ja 97°Ch matalammalla tasolla 1%:n, 2%:n ja 5%:n riskitasolla kuin 

tehostamattoman yöilmanvaihdon tapauksessa. Yöilmanvaihdon kasvattamisella oli siten selvä 

vaikutus astetuntimääriin, vaikka kolmen yksittäisen päivän astetuntimäärät olivat edelleen varsin 

korkealla tasolla. 

5.4 Johtopäätökset 

Tässä tutkimusosiossa valittiin Suomen neljää säävyöhykettä kuvaaville paikkakunnille (Vantaa (I), 

Jokioinen (II), Jyväskylä (III) ja Sodankylä (IV)) kutakin vuoden kuukautta kuvaava jäähdytyksen 

mitoituspäivät sekä mitoittavat entalpian ja ulkolämpötilan arvot nykyisille ja tulevaisuuden ilmasto-

oloille. Mitoituspäivät valittiin Ilmatieteen laitoksen 30-vuotisesta sääaineistosta (1989-2018) 

soveltamalla SFS-EN ISO 15927-2 standardia. Tulevaisuuden mitoitusolosuhteet määritettiin 

vuosille 2030, 2050 ja 2080 käyttäen päästöskenaarioita (RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5). 

Tutkimusosiossa myös tarkasteltiin valittujen jäähdytyksen mitoituspäivien olosuhteita ja mitoittavia 

entalpia- ja lämpötilatasoja, mitoituspäivien käyttöä sekä esimerkkitapausten simulointituloksia. 

Jäähdytyksen mitoituspäivät määritettiin rakennusten jäähdytystehontarpeen ja sisäolosuhteiden 

dynaamista simulointia varten ja mitoituspäivien säätiedostot tulevat vapaasti saataville (linkki 

raportin aloitussivulla). Mitoituspäivät ja mitoittavat entalpian ja lämpötilan arvot määritettiin kolmelle 

eri riskitasolle. Riskitasoa valittaessa otetaan kantaa siihen, missä määrin mitoitussääolosuhteet 

saattavat ylittyä. Tässä tutkimuksessa riskitasoina käytettiin SFS-EN ISO 15927-2 standardin 



125 
 
 

 
 

suosittamia riskitasoja 1%, 2% ja 5%. Käytännössä 1%:n riskitason mitoituspäivää voidaan 

luonnehtia äärimmäiseksi mitoituspäiväksi ja vastaavasti 2%:n ja 5%:n mitoituspäiviä kuumaksi ja 

lämpimäksi mitoituspäiväksi. Valittujen mitoituspäivien korkeimmat ulkoilman lämpötilat ovat 

tyypillisesti melko lähellä toisiaan kaikilla kolmella käytetyllä riskitasolla (1%, 2% ja 5%), mutta 

merkittävimmät erot ilmenevät pääsääntöisesti yöaikaan. Kesäaikaisten 1 %:n mitoituspäivien yöt 

voivat olla jopa trooppisia, jolloin ulkoilman lämpötila ei laske alle 20°C asteen ja yötuuletusta 

hyödyntävän vapaajäähdytyksen vaikutus jää pieneksi. Suuremmilla riskitasoilla kesäaikaisten 

mitoituspäivien yöt ovat tyypillisesti kylmempiä ja yötuuletuksen vaikutus on merkittävämpi.     

Riskitason valinnalla on merkittävä vaikutus mitoitussääolosuhteisiin ja riskitason valinnalla on 

tulosten perusteella riskitasosta ja päästöskenaariosta riippuen jopa suurempi vaikutus 

mitoitussääolosuhteisiin kuin ilmastonmuutoksella. Nykyilmaston 1%:n ja 5%:n mitoituspäivien 

välinen ero on suurempi kuin ilmastonmuutoksen vaikutus mitoitussääolosuhteisiin vuoteen 2080 

mennessä mikäli RCP2.6 päästöskenaario toteutuu. Mikäli RCP4.5 tai RCP8.5 päästöskenaario 

toteutuu, riskitason valinnan vaikutus on vastaavasti suurempi vuoteen 2050 tai 2030 mennessä. 

Kaikkiaan tulokset osoittavat, että ilmastonmuutoksen vaikutus jäähdytyksen mitoitusolosuhteisiin 

on vuoteen 2030 mennessä varsin vähäinen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset mitoitusolosuhteisiin 

ovat sitä voimakkaampia, mitä korkeammasta päästöskenaariosta on kyse ja mitä kauemmaksi 

tulevaisuutta tarkastellaan. Kaikkiaan voidaan todeta, että matalimmalla ja keskimääräisellä 

päästöskenaariolla (RCP2.6 ja RCP4.5) ilmastonmuutoksen vaikutus mitoitusolosuhteisiin on 

suhteellisen vähäinen, mutta korkeimman päästöskenaarion (RCP8.5) tapauksessa 

ilmastonmuutoksella alkaa jo olla enemmän vaikutusta jäädytysjärjestelmien mitoitukseen vuoden 

2050 jälkeen. Korkeimmalla päästöskenaariolla RCP8.5 kesäkuukausien mitoituspäivien aikainen 

ulkoilman maksimilämpötila voi nousta nykyisestä tasosta kaikilla tarkastelluilla paikkakunnilla 

keskimäärin noin 4°C astetta ja ulkoilman maksimientalpia noin 10 kJ/kg vuoteen 2080 mennessä. 

Mitoittavat entalpian ja ulkolämpötilan arvot määritettiin jäähdytyksen esisuunnittelua varten. 

Mitoittava entalpia nousee suurimmaksi 1%- ja 2%-riskitasolla Jokioisissa (säävyöhyke II), jossa 

mitoittava entalpia on 1%:n riskitasolla 70.9 kJ/kg ja 2%:n riskitasolla 67.7 kJ/kg. Mitoittava 

ulkolämpötila on tällöin Jokioisissa 29,5°C ja 30,7 °C vastaavilla riskitasoilla. Mitoittava entalpia on 

5%:n riskitasolla suurin Jyväskylässä (säävyöhyke III), jossa mitoittava entalpia on 58.6 kJ/kg ja 

lämpötila 27,6°C.  

Tässä tutkimusosiossa määritetyt mitoittavan entalpian arvot 1% ja 2% riskitasoilla ovat selvästi 

korkeampia kuin Sisäilmayhdistyksen suositusarvo mitoitusentalpialle Etelä-Suomessa (57kJ/kg) ja 

Pohjois-Suomessa (52 kJ/kg). Mitoittavat entalpian arvot 5% riskitasolla ovat suhteellisen lähellä 

Sisäilmayhdistyksen suositusarvoja. Tässä tutkimusosiossa tehdyn tarkastelun perusteella 

Sisäilmayhdistyksen suositusarvot vastaavat melko hyvin Suomen keskimääräisiä sääoloja 

kuvaavan energialaskennan testivuoden TRY2012 kesäkuukausien pohjalta määritettyjä 

vertailuarvoja.  
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Jäähdyttämättömän vanhainkodin huonelämpötilojen simuloinnit Vantaan nykyilmaston 

kesäkuukausien mitoituspäivillä osoittavat, että lämpöviihtyvyys vaarantuu selvästi kohteessa 

riippumatta mitoituspäivien riskitasosta tai käytetyistä passiivisista jäähdytysratkaisuista. Lisäksi 

asumisterveysasetuksessa 545/2015 vanhaikodeille asetettu toimenpideraja 30°C ylittyy kohteessa 

reippaasti ja kuumimman huoneiston korkein lämpötila on jopa 35,4°C ja 34,4 °C heinäkuun 1%:n ja 

5%:n riskitason mitoituspäivillä simuloituna. Esimerkkikohteen kesäaikaisia lämpöoloja voidaan 

hallita koneellisen jäähdytyksen avulla ja koko rakennuksen tilojen ja ilmanvaihdon yhteenlaskettu 

mitoittava jäähdytysteho per rakennuksen nettoala olisi esimerkiksi elokuun 1%:n ja 5%:n 

mitoituspäivillä simuloituna 27 W/m² ja 19 W/m². 

Nykymääräysten kesäaikaisen huonelämpötilavaatimuksen täyttävän uudiskerrostalon simuloinnit 

osoittavat, että Vantaan 1%:n, 2%:n ja 5%:n kesäkuukausien mitoituspäivillä simuloituna kohteen 

kuumimman huonetilan 27°C ylittävät astetunnit voivat yksittäisen mitoituspäivän aikana olla 

jatkuvalla 0.53 1/h ilmanvaihdolla suurimmillaan jopa 98 – 122°Ch riskitason valinnasta riippuen. 

Vastaavasti tehostetulla yötuuletuksella kuumimman huonetilan 27°C ylittävät astetunnit laskevat 

hieman ja ovat yksittäisen mitoituspäivän aikana enimmillään 70-102°Ch riskitasosta riippuen. Jos 

kuumimman huonetilan astetunnit lasketaan 25°C, 23°C tai 21°C ylittävien lämpötilojen perusteella, 

yksittäisten mitoituspäivien aikaiset astetunnit nousevat varsin korkeiksi ja ovat enimmillään jopa 

265°Ch. 

Kaikkiaan esimerkkikohteiden simulointitutkimus osoittaa, että kesäaikaisten huonelämpötilojen 

hallintaan on kiinnitettävä aikaisempaa enemmän huomiota ja pelkästään passiiviset 

jäähdytysratkaisut eivät välttämättä riitä takaamaan viihtyisiä tai terveellisiä lämpöoloja edes 

nykyisissä ilmasto-oloissa. Viihtyisien ja terveellisten lämpöolojen takaaminen vaatisi jo nykyisissä 

ilmasto-oloissa aktiivisten jäähdytysratkaisujen laajempaa käyttöä ja sen tarve tulee merkittävästi 

korostumaan tulevaisuuden ilmastossa. 

Uusien rakennusten kesäaikaisen huonelämpötilan määräystenmukaisuus osoitetaan 

ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 mukaisesti simuloimalla kohteen huonelämpötilat 

kesäkuukausien (1.6 – 31.8) aikana käyttäen energialaskennan testivuoden TRY 2012 säätietoja. 

On syytä korostaa, että energialaskennan testivuoden säätiedot on tarkoitettu rakennusten 

energiankulutuksen laskentaan ja säätiedot kuvaavat Suomen keskimääräisiä sääolosuhteita, joten 

niitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäolosuhteiden tai järjestelmien mitoitukseen. Koska 

energialaskennan testivuodet kuvaavat keskimääräisiä sääolosuhteita, niissä ei ole mukana 

äärimmäisiä hellejaksoja, joiden merkitys on keskeinen kesäajan sisäolosuhteiden ja 

jäähdytystehontarpeen mitoituksessa. 

Uudet jäähdytyksen mitoituspäivät soveltuvat hyvin sisäolosuhteiden ja jäähdytysjärjestelmien 

mitoitukseen. Mitoituspäivien hyödyntämismahdollisuuksia kesäaikaisten huonelämpötilojen 

määräystenmukaisuuden osoittamisessa kannattaisi selvittää rakentamismääräysten päivittämisen 

yhteydessä. Samalla jäähdytysrajan arvoa 27°C, jota käytetään asuinkerrostalojen huonelämpötilan 

määräystenmukaisuuden osoittamisessa, olisi hyvä laskea lämpöviihtyvyyden ja unen laadun 
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kannalta sopivammalle tasolle. Huonelämpötilojen määräystenmukaisuutta osoitettaessa ja 

järjestelmien mitoituksen yhteydessä olisi myös suositeltavaa ottaa käyttöön tilatyyppikohtaisesti 

määritellyt sisäiset lämpökuormat ja tilojen käyttöä kuvaavat tunneittain määritellyt käyttöprofiilit. 
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6 Yhteenveto 

Tässä Rakentamisen mitoitussäät (RAMI) -hankkeessa tarkasteltiin mitoitusolosuhteita ja 

mitoituskäytäntöjä rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan sekä huonetilojen kesäaikaisen 

lämpötilan ja jäähdytystehontarpeen suunnitteluun. 

Hankkeen keskeisinä lähtötietoina toimivat RASMI-hankkeen tulosaineistot, jotka sisälsivät 

ulkoilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden, tuulen suunnan ja nopeuden, vaakapinnalle tulevan 

sateen sekä auringon suoran ja hajasäteilyn tuntiarvot menneessä ja tulevassa ilmastossa 

Vantaalla, Jokioisissa, Jyväskylässä ja Sodankylässä. Mennyt ilmasto käsitti vuodet 1989–2018 ja 

tuleva ilmasto vuosia 2030, 2050 ja 2080 ympäröivät 30-vuotisjaksot kasvihuonekaasuskenaarioissa 

RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5. Näitä aineistoja täydennettiin ilmakehästä alaspäin suuntautuvan 

pitkäaaltosäteilyn osalta, hyödyntäen ERA5-uusanalyysiaineistoja, ilmastomalliennusteita ja 

koneoppimista. 

Rakenteiden rakennusfysikaalisen toiminnan tutkimusosiossa määritettiin uudet mitoittavat ulko-

olosuhteet rakennusten vaipparakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan tarkasteluja varten. 

Mitoitusolosuhteita määritettiin ajasta riippuvia simulointeja, kuukausitason laskelmia sekä talvi- ja 

kesäolosuhteisiin liittyviä stationääritilanteen laskelmia varten. Ajasta riippuviin simulointeihin 

tarkoitetut mitoitusvuodet Jokioinen 2011 (yleiskriittinen vuosi) sekä Jokioinen 2017 ja Vantaa 2017 

sekä näitä vastaavat tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden mitoitusvuodet yhdessä kattavat kaikki 

homeen kasvun tarkastelut. Näiden lisäksi erikseen nimettyjä paikkakuntakohtaisia mitoitusvuosia 

voidaan käyttää kosteuden määrän sekä julkisivujen pakkasrasituksen ja teräsosien korroosion 

tarkasteluihin. Kuukausitasolla tehtäviä kosteuden kondensoitumisen laskelmia varten 

mitoitusvuosiksi valittiin paikkakuntakohtaiset vuodet 2009–2010 heinäkuusta kesäkuuhun. 

Rakenteiden huoneilmaa vasten olevien sisäpintojen kondenssiriskin tarkasteluihin valittiin 

talvikauden kylmiä pakkasolosuhteita kuvaava mitoittava ulkoilman lämpötila. Ulkoilman 

kesäaikaisen vesihöyrypitoisuuden arvot on tarkoitettu ensisijaisesti nopeita suuruusluokka-arvioita 

varten liittyen ulkoilman vesihöyrypitoisuuden aiheuttaman kondenssi- tai homehtumisriskin 

arviointiin rakenteiden huonetilojen puoleisissa sisäosissa. Uudet mitoitusvuodet ovat raportin 

liitteissä esitettyjen vertailujen perusteella vaativampia aiempiin FRAME-hankkeessa valittuihin 

testivuosiin Jokioinen 2004 ja Vantaa 2007 verrattuna. Osittain tämä johtuu olosuhde-eroista 

kuluneen 30-vuotisjakson alku- ja loppupuoliskon välillä, mutta osittain myös siitä, että nyt valitut 

mitoitusvuodet ovat tasaisemmin haastavia eri rakenteille verrattuna aiempiin testivuosiin. 

Ennakoitu ilmastonmuutos pääosin heikentää rakenteiden rakennusfysikaalista toimivuutta, mutta 

vaikutukset riippuvat vahvasti tarkasteltavasta rakenteesta, siinä käytetyistä materiaaleista ja 

paikallisista rasitusoloista. Jos rakenne toimi mitoituksellisessa mielessä heikosti nykyilmaston 

olosuhteissa, se toimi todennäköisesti vielä heikommin tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. 

Toisaalta jos rakenne toimi nykyilmaston olosuhteissa hyvin, se ei vielä ole tae rakenteen 

mitoituksellisesti hyväksyttävästä toiminnasta tulevaisuuden ilmastossa. Materiaaliominaisuuksilla, 

rakenneratkaisujen yksityiskohdilla ja paikallisilla rasitusoloilla oli vähintään yhtä suuri tai suurempi 
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vaikutus kuin ilmastonmuutoksella, eli rakenteiden valinnalla ja niissä käytettävillä 

suunnitteluratkaisuilla voidaan olennaisesti parantaa rakenteiden sietokykyä ilmastonmuutoksen 

vaikutuksia vastaan. Luonnollisesti myös rakenteiden hyvällä toteutuksella ja ylläpidolla on 

keskeinen rooli hyvän toimivuuden saavuttamisessa ja varmistamisessa rakentamis- ja 

käyttövaiheen aikana. 

Rakennusten ulko-olosuhteisiin liittyvien mitoitusvuosien ja -olosuhteiden määrittämisen lisäksi 

raportissa on annettu ohjeita rakennusfysiikan eri laskentamenetelmien valintaan ja käyttöön. 

Mitoituskäytäntöjen iso kuva ja sisäolosuhteiden mitoitusarvot on pyritty pitämään samana nykyisin 

alan kirjallisuudessa esitettyyn ohjeistukseen nähden, mutta uutta ohjeistusta on annettu uusien 

mitoitusolosuhteiden käytön lisäksi laskentamallien muodostamiseen, lähtötietojen määrittämiseen 

ja erityyppisten laskentatarkastelujen vertailemiseen. 

Kiviainespintaisten julkisivujen rasitusolosuhteiden tutkimusosiossa tarkasteltiin huokoisten 

kiviainespintaisten pakkasrapautumisen ja raudoitteiden korroosion mitoitusolosuhteita. 

Viistosateen määrä julkisivupinnalle on keskeinen rasitustekijä näissä ilmiöissä ja osiossa tehtyjen 

tarkastelujen perusteella viistosateen määrä etelän suuntaisille seinille oli 10–17 % nykyilmastoa 

suurempi vuoden 2050 ilmastoon siirryttäessä ja 14–25 % nykyilmastoa suurempi vuoden 2080 

ilmastoon siirryttäessä, kun tarkasteltiin kasvihuonekaasuskenaarioita RCP4.5 ja RCP8.5 sekä 

Vantaan ja Jokioisen paikkakuntia. Vastaavat arvot Jyväskylän ja Sodankylän olosuhteille olivat 15–

26 % ja 21–46 %. Kun ilmastonmuutokseen liittyvää viistosateiden määrän kasvua ja lämpötilan 

nousua tarkasteltiin yhdessä, riippuivat näihin liittyvät vaikutukset voimakkaasti tarkasteltavasta 

ilmiöstä, paikkakunnasta ja julkisivun ilmansuunnasta. 

Betonin karbonatisoituminen nopeutui tulevaisuuden ilmastossa ulkoilman korkeamman 

hiilidioksidipitoisuuden vuoksi nykyilmastoon verrattuna, minkä lisäksi viistosateen kasvun ja 

lämpötilan nousun myötä myös aktiivisen korroosion vaihe nopeutui. Korroosioriskin suhteen 

Vantaan olosuhteet säilyivät merkittävästi ankarampina muuhun Suomeen verrattuna myös eri 

ilmastonmuutosskenaarioissa. Uudet ilmastonmuutosarviot huomioon ottaen nykyisillä eri 

rasitusluokkien mukaisilla peitepaksuusvaatimuksilla ja nykybetonilaaduilla karbonatisoitumisvaihe 

on riittävä yli 100 vuoden mukaiselle käyttöiälle. 

Pakkasrasituksen osalta Vantaan olosuhteissa viistosateen kokonaismäärä ennen 

jäätymissulamissyklejä pieneni voimakkaasti ulkoilman lämpötilan noustessa, mutta toisaalta 

pakkasrasituksen voimakkuuteen vaikuttava viistosateen intensiteetti pysyi samana tai kasvoi. 

Sodankylän olosuhteissa viistosateen kokonaismäärä ennen jäätymissulamissyklejä nousi 

voimakkaan ilmastonmuutoksen skenaariossa lähes nykyisen Vantaan tasolle, mutta samalla 

viistosateen intensiteetti pysyi kuitenkin matalimpana muihin paikkakuntiin verrattuna. Molempia 

arviointisuureita tarkasteltaessa voimakkain pakkasrasitus esiintyi nykyilmastossa Vantaalla, mutta 

tulevaisuuden ilmastoissa siirtyi jonkin verran pohjoisemmaksi. Tulokset riippuivat voimakkaasti 

käytetystä kasvihuonekaasuskenaariosta siten, että skenaariossa RCP2.6 muutokset olivat pieniä 

ja skenaariossa RCP8.5 huomattavia. Lisäksi pakkasrasituksen havaittiin tasaantuvan erityisesti 
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eteläisessä Suomessa siten, että nykyisin rasitetuimmilla etelä- ja länsijulkisivuilla pakkasrasitus 

kevenisi ja kevyemmin rasitetuilla itä- ja pohjoisjulkisivuilla muuttuisi raskaammaksi. 

Tarkastelujen tuloksia hyödynnettiin rakennusfysiikan mitoitusvuosien valinnassa siten, että valittuja 

paikkakuntakohtaisia mitoitusvuosia voidaan hyödyntää myös nykyilmaston osalta pakkasrasituksen 

ja raudoitteiden korroosion mitoitusvuosina nykyilmaston osalta. Tulevaisuuden ilmasto-

olosuhteisiin liittyvät mitoitusvuodet on nimetty asiaa käsitelleessä luvussa. 

Rakennusten sisäolosuhteiden ja jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteisiin keskittyneessä 

tutkimusosiossa valittiin Suomen neljää säävyöhykettä kuvaaville paikkakunnille (Vantaa (I), 

Jokioinen (II), Jyväskylä (III) ja Sodankylä (IV)) kutakin vuoden kuukautta kuvaava jäähdytyksen 

mitoituspäivät sekä mitoittavat entalpian ja ulkolämpötilan arvot nykyisille ja tulevaisuuden ilmasto-

oloille. Ilmastonmuutoksen vaikutus sisäolosuhteiden ja jäähdytyksen mitoitusolosuhteisiin on 

vuoteen 2030 mennessä varsin vähäinen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset mitoitusolosuhteisiin ovat 

sitä voimakkaampia, mitä korkeammasta päästöskenaariosta on kyse ja mitä kauemmaksi 

tulevaisuutta tarkastellaan. Kaikkiaan voidaan todeta, että matalimmalla ja keskimääräisellä 

päästöskenaariolla (RCP2.6 ja RCP4.5) ilmastonmuutoksen vaikutus mitoitusolosuhteisiin on 

suhteellisen vähäinen, mutta korkeimman päästöskenaarion (RCP8.5) tapauksessa 

ilmastonmuutoksella alkaa jo olla enemmän vaikutusta jäädytysjärjestelmien mitoitukseen vuoden 

2050 jälkeen. 
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Liite A Listaus vaurioitumisilmiöistä ja -riskeistä 

Taulukkoon A.1 on koottu eräitä lämpöön ja kosteuteen liittyviä rakennusten vaurioitumisilmiöitä ja 

riskitekijöitä. Listaus ei ole kaiken kattava, vaan on tarkoitettu kuvaamaan rakennusten 

suunnittelutehtävien laajuutta ja toimimaan yksityiskohtaisempien listausten muodostamisen apuna. 

Aihealueet eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan liittyvät useissa tapauksissa kiinteästi toisiinsa. 

Taulukko A.1. Listaus rakennusten suunnitteluun liittyvistä vaurioitumisilmiöistä ja muista suunnittelua sekä mitoitusta 
vaativista tekijöistä. 

Aihealue Vaurioitumisilmiö tai -riski Vaikutuksia ja muita kommentteja 

Rakenteiden 

rakennusfysikaalinen 

toiminta 

Home tai muu mikrobikasvusto 

rakennusmateriaaleissa 

Mahdollisia terveys-, haju- ja ulkonäköhaittoja; puun 

lahoaminen; rakenteen toiminta rakennusaikana ja 

käyttövaiheessa; rakenteen toiminta normaali- ja 

vauriotilanteessa 

 Suuri kosteuden määrä rakenteissa Lämpöhäviöiden kasvu, turmeltumisilmiöiden nopeutuminen, 

värimuutokset, näkyvyyshaitta kondenssista ikkunapinnoilla, 

pinnoitteiden irtoaminen alustastaan 

 Kylmäsillat rakenteissa Paikalliset kosteusvauriot, sisäolosuhteiden heikkeneminen, 

pintojen likaantuminen 

Talotekniikka ja sisäilman 

olosuhteet 

Sisäilman lämpötila tai operatiivinen 

lämpötila poikkeaa tavoitearvoista 

Käyttäjien viihtyvyys; tilojen lämmitysjärjestelmän mitoitusteho 

kovan pakkasen aikaan; huonetilojen lämpötila ja 

jäähdytystarve kesällä 

 Ilman virtausnopeuden ja 

ilmanpaine-erojen arvot poikkeavat 

tavoitearvoista 

Vedon tunne (ilman virtausnopeus); epäpuhtauksien 

kuljettuminen, ikkunoiden ja ovien avaaminen ja sulkeminen; 

rakenteiden ilmatiiviyden rooli 

 Juomaveden laadun säilyttäminen ja 

viemärien kunnon heikkeneminen 

Kylmän veden lämpötilan pysyminen riittävän kylmänä ja 

kuuman veden riittävän kuumana; viemäriputkien kunto ja 

huolto 

 Rakennuksen energiankulutus ja 

tehontarve suuri 

Järjestelmien toiminta suunnitellulla tavalla, rakennuskannan 

vaikutus Suomen energiaomavaraisuuteen 

Rakenteiden 

pitkäaikaiskestävyys 

Betoni- ja kiviainespintaisten 

julkisivujen pakkasrapautuminen 

Julkisivurakenteiden turvallisuus ja ulkonäkö, rakenteiden 

käyttöikäsuunnittelu 

 Teräksen korroosio Kuten edellä 

 Puuverhouksien ja pinnoitteiden 

kestävyys 

Kuten edellä 

 Puutteet rakenteiden suunnittelussa, 

toteutuksessa tai ylläpidossa 

Kuntotutkimusmenettelyjen kehittäminen ja tietojen tuominen 

suunnitteluvaiheeseen 

Rakenteiden kantavuus ja 

kestävyys 

Mitoittavien tuuli- tai lumikuormien 

esiintyminen 

Kattojen lumenpoisto, rakennustyön aikaiset tuennat 

 Julkisivujen lämpöliikkeet ja 

kosteuseläminen 

Murtumia ja muodonmuutoksia; kiinnikkeiden löystyminen 

 Perustusten routiminen Liian suuret tai epätasaiset muodonmuutokset 

Pohjavesi ja tulvariski Pohjaveden pinnan korkeusasema Pohjavesi imeytyy perustuksiin, perustusten muodonmuutokset 

 Vesistö- ja meritulvariski Vaikutukset rakennuksiin ja juomaveteen 

 Hulevesitulvariski Sade- ja sulamisvesien hallittuun poisohjaamiseen liittyvien 

järjestelmien huono kunto tai riittämätön mitoitus 

Muita Investointi- ja käyttökustannukset 

kasvavat suuriksi 

Hyvän suunnittelun ja suunnitelmien merkitys, suunnitelmien 

muutokset 

 Hyönteiset ja pieneliöt Vaurioita aiheuttavien lajien leviäminen, ilmastonmuutoksen 

seurauksena uusille alueille leviävät vieraslajit 

 Emissiot materiaaleista Sisäilman laadun heikkeneminen 
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Liite B Rakennusfysikaaliset mitoitusolosuhteet 

Liite B.1 Rakenteet ajasta riippuvissa simuloinneissa 

Tässä liitteessä esitetään rakenteista Delphin-simulointiohjelmaan laaditut laskentamallit. 

Rakenteen ulkopinta on kuvissa seinien osalta vasemmalla ja sisäpinta oikealla. Yläpohjien 

tapauksessa rakenteen sisäpinta on kuvissa alhaalla ja ulkopinta ylhäällä. Kuvat eivät ole samassa 

mittakaavassa toisiinsa nähden. 

Puurankaseinä puuverhouksella (PRP) 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Kipsilevy 9 mm 

    Mineraalivilla ja runkotolppa 200 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

    Mineraalivilla ja koolauspuu 50 mm 

    Kipsilevy 13 mm 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Huokoinen puukuitulevy 12/25 mm 

    Mineraalivilla ja runkotolppa 200 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

    Mineraalivilla ja koolauspuu 50 mm 

    Kipsilevy 13 mm 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Huokoinen puukuitulevy 25 mm 

    Mineraalivilla ja runkotolppa 270 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

    Mineraalivilla ja koolauspuu 50 mm 

    Kipsilevy 13 mm 
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Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Mineraalivilla 25 mm 

    Mineraalivilla ja runkotolppa 270 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

    Mineraalivilla ja koolauspuu 50 mm 

    Kipsilevy 13 mm 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Huokoinen puukuitulevy 25 mm 

    Sellueriste ja runkotolppa 200 mm 

    Ilmansulkukalvo 

    Sellueriste ja koolauspuu 50 mm 

    Kipsilevy 13 mm 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Huokoinen puukuitulevy 25 mm 

    Sellueriste ja runkotolppa 315 mm 

    Ilmansulkukalvo 

    Sellueriste ja koolauspuu 50 mm 

    Kipsilevy 13 mm 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Kipsilevy 9 mm 

    Mineraalivilla ja runkotolppa 175 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

    Kipsilevy 13 mm 
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Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Huokoinen puukuitulevy 12/25 mm 

    Mineraalivilla ja runkotolppa 175 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

    Kipsilevy 13 mm 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Lautaverhous 28 mm 

    Tuuletusväli/koolauslauta 25 mm 

    Huokoinen puukuitulevy 12/25 mm 

    Sellueriste ja runkotolppa 175 mm 

    Ilmansulkukalvo 

    Kipsilevy 13 mm 

 

 

Puurankaseinä tiiliverhouksella (PRT) 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Tiiliverhous 85 mm 

    Tuuletusväli 40 mm 

    Huokoinen puukuitulevy 12/25 mm 

    Mineraalivilla ja runkotolppa 200 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

    Mineraalivilla ja koolauspuu 50 mm 

    Kipsilevy 13 mm 
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Betonisandwich-elementti (BSW) 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Betoni 70 mm 

    Mineraalivilla 220 mm, 

        tuuletusurat 30x20 k200 

    Betoni 150 mm 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Betoni 70 mm 

    EPS 220 mm 

    Betoni 150 mm 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Betoni 70 mm 

    Polyuretaani 150 mm 

    Betoni 150 mm 

 

 

 

Rapattu eristeharkkoseinä (EHR) 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Rappaus 15 mm 

    Kevytsoraharkko 90 mm 

    Polyuretaani 160 mm 

    Kevytsoraharkko 130 mm 

    Rappaus 5 mm 
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Eristerapattu betoniseinä (BSR) 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Rappaus 25 mm 

    Mineraalivilla 220 mm 

    Betoni 150 mm 

 

 

 

Pelti-villa-pelti-elementti (PVP) 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Pelti 1 mm 

    Mineraalivilla 200 mm 

    Pelti 1 mm 
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Hirsiseinä (USH) 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Puu 200/300 mm 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Puu 95/275 mm 

    Mineraalivilla 50/150 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

 

 

Rakennekerrokset vasemmalta oikealle: 

    Puu 95/275 mm 

    Selluvilla 50/150 mm 

    Ilmansulkukalvo 

 

 

 

  



148 
 
 

 
 

Yläpohjat (YP) 

Rakennekerrokset ylhäältä alas: 

    Bitumikermi 3 mm 

    Puu 15 mm 

    Tuulettuva ilmatila 1000 mm 

    Mineraalivilla 500 mm 

    Höyrynsulkumuovi 

    Kipsilevy 13 mm 

 

 

Rakennekerrokset ylhäältä alas: 

    Bitumikermi 3 mm 

    Betoni 60 mm 

    Kevytsora 1050 mm 

    Bitumikermi 3 mm 

    Betoni 300 mm 
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Liite B.2 Rakennusmateriaalit ajasta riippuvissa simuloinneissa ja muita 

lähtötietoja 

Rakennusmateriaalit 

Taulukko B.2.1 Delphin-laskentaohjelmassa käytetyt rakennusmateriaalit. 

Nimi (Delphin-materiaali) ID Kuvaus   Huomio 

Air gap 25mm (vertical) 16 Tuuletusväli     

Bitumen 28 Bitumikermi     

Blown-in Cellulose 580 Sellueriste     

Brick Bernhard 33 Tiili     

Concrete B35 with Marble 404 Betoni     

Gypsum Board 81 Kipsilevy     

Lime cement mortar 842 Rappaus     

Mineral Wool 645 Mineraalivilla * Lämmönjohtavuus: 0,035 W/(mK) 
(lämmöneriste) ja 0,031 W/(mK) 
(tuulensuojamineraalivilla) 

Normal Brick 512 Tiili     

PE-Foil 174 Höyrynsulkumuovi     

Perforated Brick 508 Tiili     

Polystyrene Foam Board - 
Expanded 

186 EPS     

Polyurethane boards 193 Polyuretaani * lämmönjohtavuus 0,022 W/(mK); 
vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 
µ=185 

Pumice Concrete 405 Kevytsoraharkko     

Spruce tangential (from 
Saxony) 

713 Puu, kuusi     

Spruce_radial (from Saxony) 712 Puu, kuusi     

Spruce_radial/tangential 626 Puu, kuusi   Tätä puumateriaalia käytettäessä 
rakenteille lasketut arviointisuureet 
olivat huomattavan suuria verrattuna 
todennäköiseen todelliseen tasoon, 
mistä syystä kyseisen puumateriaalin 
mukaiset tapaukset jätettiin 
mitoitusvuosien valinnasta pois. 

Steel 238 Teräs, pelti     

Vapour Retarder (open) 258 Ilmansulkukalvo * vesihöyryn diffuusiovastuskerroin 
µ=700 

Wood Fibre Board 272 Huokoinen 
puukuitulevy 

    

* materiaalin arvoja muutettu         
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Rakennusten ympäristöä kuvaavat parametrit sekä ulko- ja sisäpinnan siirtokertoimet 

Rakenteiden sisäpinnan ja ekvivalentin sisälämpötilan välisenä kokonaislämmönsiirtokertoimena 

käytettiin alla olevan taulukon ℎ𝑐𝑖 -arvoja. Sisäpinnan kosteudensiirtokerroin laskettiin alla olevassa 

taulukossa esitetyistä vesihöyryn pintavastuksista. 

Taulukko B.2.2 Sisätiloja vasten olevien pintojen lämmönsiirtokertoimet konvektiolle ja säteilylle sekä pinnan 
kosteudensiirtokerroin pintavastuksena standardin SFS-EN 15026 mukaisesti. Pinnan emissiviteettinä käytettiin arvoa 휀 = 

0,9 ja paikallaan olevan ilman vesihöyrynläpäisevyytenä arvoa 𝛿𝜈,𝑎𝑖𝑟 = 0,000025 m2/s. Vesihöyryn pintavastukset eivät 

sisällä pinnoitteiden tai päällysteiden vaikutusta. 

Lämpövirran suunta 𝒉𝒄,𝒔𝒊 𝒉𝒓,𝒔𝒊 𝒉𝒔𝒊 = 𝒉𝒄,𝒔𝒊 + 𝒉𝒓,𝒔𝒊 𝒔𝒅,𝒔𝒊 𝒁𝝂,𝒔𝒊 = 𝒔𝒅,𝒔𝒊 𝜹𝒗,𝒂𝒊𝒓⁄  

 W/(m2K) W/(m2K) W/(m2K) m s/m 

Vaakaan 2,5 5,7휀 7,6 0,008 320 

Ylöspäin 5 5,7휀 10,1 0,004 160 

Alaspäin 0,7 5,7휀 5,8 0,03 1200 

 

Ulkopinnan konvektiivinen lämmönsiirtokerroin otti SFS-EN 15026 mukaisesti huomioon paikallisen 

tuulen nopeuden kaavan: ℎ𝑐,𝑠𝑒 = 4 + 4𝑣 mukaisesti. Paikallinen tuulen nopeus voidaan määrittää 

𝐶𝑅-kertoimen avulla, joka voidaan ottaa osaksi havaintoasemalla mitatun tuulennopeuden kerrointa, 

eli: ℎ𝑐,𝑠𝑒 = 4 + (4𝐶𝑅) ⋅ 𝑣. Pinnan kosteudensiirtokerroin voidaan laskea konvektiivisesta 

lämmönsiirtokertoimesta Lewisin kaavan avulla. 

Delphin-laskentaohjelmassa käytetyt ulkopinnan siirtokertoimet on esitetty seuraavassa taulukossa. 

Taulukko B.2.3 Ulkopintojen lämmön- ja kosteudensiirtokertoimet. 

Tuulen nopeudesta riippuvat kertoimet, ulkoilmaa vasten oleva pinta (ulkopinta) 

HeatConduction - ExchangeVelocity     

  Exchange coefficient for still air [W/m2K]: 4 

  Slope coefficient for moving air [J/m3K]: 4 ∙ 𝐶𝑅 

  Exponent for moving air [---]: 1 

  

VaporDiffusion - ExchangeVelocity     

  Exchange coefficient for still air [s/m]: 1.3E-08 

  Slope coefficient for moving air [s2/m2]: 1.8e-8 ∙ 𝐶𝑅 

  Exponent for moving air [---]: 1 

  sd-value of painting / surface coating [m]: 0 
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Liite B.3 Kuvaajat Jokioinen 2011 -mitoitusvuoden olosuhteista 

  

  

 
 

  

Sateen hetkelliset piikkiarvot eivät vaikuta tuloksiin, koska laskennassa julkisivun ulkopinta kyllästyy 

vedellä ja ohjelmat hylkäävät lopun pinnalle tulevan sateen. 
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Liite B.4 Täydentäviä tuloskuvaajia rakennusfysiikan 

laskentatarkasteluista 

Mitoitusvuosien vertailu paikkakuntakohtaisten päärakennetyyppi-ilmansuunta-alaryhmien 

mediaaneihin 

Vaaka-akselilla vuosi (4 x 30 kpl) ja pystyakselilla homeindeksin vertailuarvot rakenteiden ulko-

osissa 
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Vaaka-akselilla vuosi (4 x 30 kpl) ja pystyakselilla suhteellisen kosteuden 95 % RH ylittävän 

kosteuden määrän (kg/m2) vertailuarvojen mediaani uloimmassa 15 mm kerroksessa 
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Homeindeksin maksimiarvo eri paikkakunnilla ja 30-vuotisjaksoilla 
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Huom. Oheisissa jana-laatikkokuvaajissa USH-

rakenteet sisältävät vain sisäpuolelta 

lisälämmöneristetyt tapaukset. 

 

Kuvaajissa vaihtelua tuottaa vaihtelu 

tarkastelupisteiden välillä. 
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95 % RH ylittävä kosteuden määrä (kg/m2) paikkakunnittain ja 30-vuotisjaksoittain 
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Huom. Oheisissa jana-laatikkokuvaajissa USH-

rakenteet sisältävät vain sisäpuolelta 

lisälämmöneristetyt tapaukset. 

 

Kuvaajissa vaihtelua tuottaa vaihtelu 

tarkastelupisteiden välillä. 
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Liite B.5 Stationääritilanteen laskelmat 

Käytetyt lähtötiedot SFS-EN ISO 13788 mukaiset kuukausitason laskelmia varten 

Seuraavassa taulukossa on esitetty SFS-EN ISO 13788 -standardin mukaisissa kuukausitason 

laskelmissa käytetyt rakenteet ja materiaaliominaisuudet. Ohuille kerroksille annettiin lähtötietoina 

kerroksen lämmönvastus ja suhteellinen diffuusiovastus suoraan. Rakenteet ja 

materiaaliominaisuudet pyrkivät kuvaamaan kutakin rakennetyyppiä yleisesti. 

Huom! Osa rakenteista on valittu tarkoituksella sellaisiksi, että niissä tapahtuu talvikaudella 

kosteuden kondensoitumista. 

Taulukko B.5.1 Glaser-laskelmissa käytetyt rakenteet ja materiaaliominaisuudet. Kerrokset ulkoa sisälle. 

Rakenne Kerros 𝒅, 

m 

𝝀, W/(mK) 𝝁,  

- 

𝑹, m2K/W 𝒔𝒅, m 

Puurankaseinä 1 Kipsilevy 0,009 0,21 4   

Mineraalivilla 0,198 0,033 1   

Höyrynsulkumuovi    0,003 50 

Mineraalivilla 0,05 0,033 1   

Kipsilevy 0,013 0,21 10   

Puurankaseinä 2 Vinolaudoitus 0,02 0,13 20   

Bitumipaperi    0,003 0,2 

Purueriste 0,125 0,06 1,5   

Bitumipaperi    0,003 0,2 

Vinolaudoitus 0,02 0,13 50   

Kuitulevy 0,012 0,07 5   

Hirsiseinä, sisäpuolinen lisälämmöneristys Hirsi 0,18 0,13 50   

Sellueriste 0,1 0,039 2   

Ilmansulku    0,003 0,5 

Kipsilevy 0,013 0,21 10   

Betonisandwichelementti Teräsbetoni 0,07 2,3 80   

Mineraalivilla 0,22 0,035 1   

Teräsbetoni 0,08 2,3 130   

Tiili-villa-tiili -seinä Tiilimuuraus 0,13 0,6 10   

Mineraalivilla 0,125 0,041 1   

Tiilimuuraus 0,13 0,6 16   
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Rakenteen sisäpuolisina olosuhteina käytettiin vaihtelun tuottamiseksi seuraavia arvoja: 

• Sisälämpötila 

o Vakiolämpötila 21 °C 

o Vakiolämpötila 18 °C 

o SFS-EN ISO 13788 liitteen A.1 mukainen sisälämpötila 20 °C – 25 °C 

• Sisäilman vesihöyrypitoisuus 

o Vakio sisäilman suhteellinen kosteus 50 % RH 

o RIL107-2012 kosteusluokan 2 mukainen arvo sisäilman kosteuslisä 2 g/m3 – 5 g/m3 

ulkoilmaan nähden 

o SFS-EN ISO 13788 liitteen A.1, tapauksen B mukainen sisäilman suhteellinen 

kosteus 40 % RH – 70 % RH. 

Seuraavissa taulukoissa on esitetty standardin SFS-EN ISO 13788 mukaisia kuukausitason 

laskelmia varten tarkoitetut ulkoilman olosuhteet, jotka vastaavat keskimäärin kerran kymmenessä 

vuodessa esiintyviä kriittisiä olosuhteita. Olosuhteita voi käyttää kaikille tavanomaisille rakenteille ja 

lämpimien tilojen sisäolosuhteille. Taulukoissa esitetyt merkinnät ovat: 

• Suureet: 

o Ulkoilman lämpötila 𝑇𝑒 [°C] 

o Ulkoilman vesihöyrypitoisuus 𝜈𝑒 [g/m3] 

o Ulkoilman suhteellinen kosteus 𝑅𝐻𝑒 [% RH] (alle 0 °C lämpötiloissa jään suhteen) 

• Jaksot 

o Mitoituspaikkakunnan valinta tehdään rakennuksen sijaintipaikkakunnan ja 

ympäristöministeriön asetuksen 1010/2017 liitteen 1 mukaisten säävyöhykkeiden 

perusteella. Van: Vantaa, säävyöhyke I; Jok: Jokioinen, säävyöhyke II; Jyv: 

Jyväskylä, säävyöhyke III; Sod: Sodankylä, Säävyöhyke IV. 

o 1989–2018: Päättynyt 30-vuotisjakso kyseisiltä vuosilta. RCP2.6, RCP4.5 ja RCP8.5: 

Eri kasvihuonekaasuskenaarioiden mukaiset ennusteet tulevaisuuden ilmasto-

olosuhteisiin. 2030, 2050 ja 2080: Eri 30-vuotisjaksojen nimeämisessä käytetty 

ajanjakson keskimmäinen vuosi. Tarkka aikaväli on esitetty taulukossa 1.1. 

• Ajankohdat 

o Vuoden mittainen aikaväli alkaa kaikkien paikkakuntien ja 30-vuotisjaksojen 

tapauksessa heinäkuusta 2009 ja päättyy kesäkuuhun 2010. 

o Paikkakunnan ja 30-vuotisjakson nimi on suositeltavaa nimetä laskentatuloksia 

raportoitaessa. 

o Mitoitusolosuhteina kuukausitason laskelmille voidaan käyttää menneen ilmaston 

1989–2018 mukaisia paikkakuntakohtaisia olosuhteita (ks. myös liite B.6). 
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Taulukko B.5.2 Ulkoilman mitoitusolosuhteet Vantaalla standardin SFS-EN ISO 13788 mukaisia kuukausitason 
kondenssiriskilaskelmia varten. 

Jakso Suure 2009 2010 

    7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Van_1989-2018 Te 17,2 16,3 12,9 3,3 2,5 -5,3 -12,4 -9,1 -2,7 4,7 11,9 15,1 

Van_1989-2018 ve 10,7 10,5 9,4 5,2 5,5 3,3 2,0 2,5 3,6 4,8 7,5 7,7 

Van_1989-2018 RHe 74,1 77,1 83,0 85,1 93,0 95,7 98,9 96,9 87,6 74,0 72,0 61,3 

Van_RCP2.6-2030 Te 18,0 17,1 13,7 4,2 3,5 -4,1 -10,4 -7,8 -1,6 5,6 12,8 15,8 

Van_RCP2.6-2030 ve 11,0 10,9 9,8 5,5 5,8 3,6 2,2 2,7 3,8 5,0 7,9 8,0 

Van_RCP2.6-2030 RHe 73,1 75,9 82,4 85,0 92,7 95,4 98,7 96,7 86,6 72,7 71,5 60,7 

Van_RCP2.6-2050 Te 18,3 17,4 14,0 4,6 3,8 -3,6 -9,7 -7,1 -1,2 6,0 13,0 16,1 

Van_RCP2.6-2050 ve 11,2 11,0 9,9 5,7 5,9 3,7 2,4 2,8 3,9 5,1 8,0 8,0 

Van_RCP2.6-2050 RHe 72,8 75,6 82,3 84,9 92,7 95,3 98,7 96,6 86,5 72,6 71,5 60,3 

Van_RCP2.6-2080 Te 18,4 17,5 14,0 4,6 3,9 -3,4 -9,6 -7,1 -1,1 6,1 13,1 16,2 

Van_RCP2.6-2080 ve 11,2 11,1 10,0 5,7 6,0 3,8 2,4 2,9 4,0 5,2 8,0 8,0 

Van_RCP2.6-2080 RHe 72,9 75,9 82,2 84,7 93,0 95,4 98,7 96,7 86,6 72,9 71,4 59,9 

Van_RCP4.5-2030 Te 18,1 17,2 13,9 4,2 3,6 -3,9 -10,3 -7,6 -1,4 5,9 13,0 15,9 

Van_RCP4.5-2030 ve 11,1 10,9 9,9 5,5 5,9 3,7 2,3 2,8 3,9 5,1 8,0 8,0 

Van_RCP4.5-2030 RHe 73,0 75,7 82,1 85,0 92,9 95,3 98,7 96,6 86,7 72,9 71,5 60,7 

Van_RCP4.5-2050 Te 18,7 17,8 14,3 4,9 4,2 -2,9 -9,2 -6,6 -0,5 6,6 13,5 16,6 

Van_RCP4.5-2050 ve 11,5 11,2 10,1 5,8 6,1 3,9 2,5 3,0 4,1 5,3 8,2 8,2 

Van_RCP4.5-2050 RHe 72,7 75,4 82,0 85,0 92,9 95,2 98,7 96,5 86,3 72,2 71,2 60,0 

Van_RCP4.5-2080 Te 19,3 18,4 15,0 5,7 5,0 -1,9 -7,7 -5,4 0,3 7,3 14,1 17,1 

Van_RCP4.5-2080 ve 11,8 11,6 10,5 6,1 6,4 4,2 2,8 3,2 4,3 5,5 8,5 8,4 

Van_RCP4.5-2080 RHe 72,3 75,0 81,6 85,0 93,1 95,1 98,7 96,4 85,9 72,0 71,3 59,8 

Van_RCP8.5-2030 Te 18,3 17,4 14,0 4,4 3,9 -3,7 -10,2 -7,1 -1,3 5,9 13,0 16,0 

Van_RCP8.5-2030 ve 11,2 11,0 9,9 5,6 6,0 3,7 2,3 2,8 3,9 5,1 8,0 8,1 

Van_RCP8.5-2030 RHe 72,7 75,6 82,0 84,9 92,9 95,3 98,7 96,6 86,2 72,7 71,5 60,9 

Van_RCP8.5-2050 Te 19,2 18,4 15,1 5,6 4,9 -2,0 -7,8 -5,4 0,1 7,1 13,8 16,9 

Van_RCP8.5-2050 ve 11,7 11,5 10,5 6,1 6,4 4,1 2,7 3,2 4,3 5,5 8,3 8,4 

Van_RCP8.5-2050 RHe 71,9 74,6 81,6 84,8 92,9 95,1 98,6 96,3 85,8 72,4 71,1 59,7 

Van_RCP8.5-2080 Te 21,0 20,3 16,8 7,4 6,7 0,6 -4,3 -2,7 2,3 8,9 15,5 18,8 

Van_RCP8.5-2080 ve 12,6 12,6 11,6 6,8 7,2 4,9 3,6 3,9 4,9 6,0 9,1 9,1 

Van_RCP8.5-2080 RHe 70,5 73,2 80,6 84,3 92,8 94,9 98,6 96,0 85,1 71,2 69,9 58,3 
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Taulukko B.5.3 Ulkoilman mitoitusolosuhteet Jokioisissa standardin SFS-EN ISO 13788 mukaisia kuukausitason 
kondenssiriskilaskelmia varten. 

Jakso Suure 2009 2010 

    7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Jok_1989-2018 Te 16,2 15,3 11,9 2,5 1,8 -6,3 -12,6 -9,3 -2,8 4,2 11,3 13,9 

Jok_1989-2018 ve 10,4 10,0 9,0 5,1 5,4 3,2 2,0 2,5 3,5 4,8 7,5 7,4 

Jok_1989-2018 RHe 77,0 78,4 84,7 87,0 95,3 97,6 99,7 97,3 87,7 76,2 74,0 63,5 

Jok_RCP2.6-2030 Te 17,0 16,1 12,6 3,4 2,8 -5,2 -10,7 -7,9 -1,7 5,0 12,2 14,7 

Jok_RCP2.6-2030 ve 10,9 10,4 9,4 5,4 5,7 3,4 2,3 2,7 3,8 5,0 7,9 7,7 

Jok_RCP2.6-2030 RHe 76,2 77,6 84,4 87,0 95,3 97,6 99,6 97,2 87,0 75,2 73,5 63,0 

Jok_RCP2.6-2050 Te 17,3 16,4 12,9 3,7 3,0 -4,7 -10,0 -7,3 -1,3 5,4 12,5 15,0 

Jok_RCP2.6-2050 ve 11,0 10,5 9,5 5,5 5,8 3,5 2,4 2,8 3,9 5,1 8,0 7,8 

Jok_RCP2.6-2050 RHe 76,1 77,3 84,4 87,0 95,3 97,6 99,6 97,2 86,8 75,3 73,5 62,7 

Jok_RCP2.6-2080 Te 17,4 16,5 13,0 3,8 3,1 -4,5 -9,9 -7,3 -1,2 5,5 12,6 15,1 

Jok_RCP2.6-2080 ve 11,1 10,6 9,5 5,5 5,8 3,6 2,4 2,8 3,9 5,2 8,0 7,8 

Jok_RCP2.6-2080 RHe 76,2 77,6 84,4 86,8 95,4 97,5 99,6 97,2 86,9 75,5 73,4 62,4 

Jok_RCP4.5-2030 Te 17,2 16,3 12,8 3,4 2,8 -4,9 -10,5 -7,7 -1,5 5,3 12,4 14,8 

Jok_RCP4.5-2030 ve 11,0 10,4 9,4 5,4 5,7 3,5 2,3 2,7 3,8 5,1 7,9 7,7 

Jok_RCP4.5-2030 RHe 76,2 77,4 84,3 87,0 95,4 97,6 99,6 97,2 87,1 75,4 73,6 63,1 

Jok_RCP4.5-2050 Te 17,7 16,8 13,3 4,1 3,4 -4,0 -9,5 -6,7 -0,6 5,9 12,9 15,4 

Jok_RCP4.5-2050 ve 11,3 10,8 9,7 5,6 5,9 3,7 2,5 3,0 4,1 5,3 8,2 7,9 

Jok_RCP4.5-2050 RHe 76,0 77,2 84,2 87,0 95,4 97,5 99,6 97,1 86,6 75,0 73,2 62,4 

Jok_RCP4.5-2080 Te 18,3 17,4 13,9 4,9 4,1 -3,1 -8,1 -5,5 0,1 6,7 13,5 16,0 

Jok_RCP4.5-2080 ve 11,6 11,1 10,0 5,9 6,2 3,9 2,7 3,2 4,3 5,6 8,5 8,2 

Jok_RCP4.5-2080 RHe 75,8 76,9 84,0 87,0 95,5 97,5 99,6 97,0 86,3 75,1 73,4 62,2 

Jok_RCP8.5-2030 Te 17,3 16,4 12,9 3,6 3,1 -4,8 -10,3 -7,4 -1,4 5,4 12,4 14,9 

Jok_RCP8.5-2030 ve 11,0 10,5 9,5 5,4 5,8 3,5 2,3 2,8 3,9 5,1 7,9 7,8 

Jok_RCP8.5-2030 RHe 75,9 77,3 84,2 86,9 95,4 97,5 99,6 97,2 86,6 75,3 73,3 62,9 

Jok_RCP8.5-2050 Te 18,3 17,4 14,0 4,7 4,1 -3,3 -8,3 -5,6 -0,1 6,4 13,3 15,9 

Jok_RCP8.5-2050 ve 11,5 11,1 10,1 5,9 6,2 3,9 2,7 3,2 4,2 5,5 8,3 8,1 

Jok_RCP8.5-2050 RHe 75,4 76,7 84,0 86,8 95,3 97,5 99,6 97,0 86,2 75,1 72,9 62,2 

Jok_RCP8.5-2080 Te 19,9 19,2 15,6 6,5 5,7 -1,0 -5,2 -3,2 2,1 8,2 15,0 17,6 

Jok_RCP8.5-2080 ve 12,6 12,1 11,1 6,6 6,9 4,6 3,4 3,8 4,8 6,1 9,1 8,8 

Jok_RCP8.5-2080 RHe 74,5 75,9 83,6 86,6 95,3 97,4 99,6 96,8 85,5 74,3 72,3 61,3 
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Taulukko B.5.4 Ulkoilman mitoitusolosuhteet Jyväskylässä standardin SFS-EN ISO 13788 mukaisia kuukausitason 
kondenssiriskilaskelmia varten. 

Jakso Suure 2009 2010 

    7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Jyv_1989-2018 Te 15,7 14,4 10,7 0,7 0,6 -8,8 -15,9 -12,0 -4,7 3,3 10,9 13,2 

Jyv_1989-2018 ve 9,6 9,6 8,2 4,6 4,9 2,7 1,5 2,0 3,1 4,6 7,1 7,2 

Jyv_1989-2018 RHe 73,3 78,9 82,2 89,6 95,9 97,9 98,2 95,6 86,0 76,9 72,1 64,1 

Jyv_RCP2.6-2030 Te 16,6 15,3 11,4 1,6 1,7 -7,4 -13,7 -10,7 -3,6 4,3 11,9 14,0 

Jyv_RCP2.6-2030 ve 10,0 10,0 8,5 4,9 5,3 3,0 1,7 2,2 3,3 4,8 7,4 7,5 

Jyv_RCP2.6-2030 RHe 72,5 78,1 81,8 89,6 95,8 98,1 98,3 95,9 85,3 75,8 71,7 63,6 

Jyv_RCP2.6-2050 Te 16,8 15,6 11,7 2,0 2,0 -6,7 -13,0 -10,0 -3,1 4,7 12,1 14,3 

Jyv_RCP2.6-2050 ve 10,1 10,1 8,7 5,0 5,4 3,1 1,9 2,3 3,4 4,9 7,6 7,5 

Jyv_RCP2.6-2050 RHe 72,0 77,6 81,8 89,7 95,8 98,1 98,3 95,9 85,1 75,7 71,9 63,3 

Jyv_RCP2.6-2080 Te 16,9 15,6 11,8 2,0 2,1 -6,6 -12,9 -9,9 -3,0 4,8 12,2 14,4 

Jyv_RCP2.6-2080 ve 10,1 10,2 8,7 5,0 5,4 3,1 1,9 2,4 3,4 5,0 7,6 7,6 

Jyv_RCP2.6-2080 RHe 72,1 77,9 81,7 89,5 95,9 98,1 98,3 95,9 85,4 76,0 71,9 62,9 

Jyv_RCP4.5-2030 Te 16,7 15,4 11,6 1,6 1,9 -7,1 -13,6 -10,5 -3,4 4,6 12,0 14,1 

Jyv_RCP4.5-2030 ve 10,1 10,0 8,6 4,9 5,4 3,0 1,8 2,3 3,4 4,9 7,5 7,5 

Jyv_RCP4.5-2030 RHe 72,6 78,1 81,7 89,6 95,8 98,1 98,3 95,8 85,2 75,9 71,7 63,7 

Jyv_RCP4.5-2050 Te 17,3 15,9 12,1 2,4 2,5 -6,0 -12,3 -9,3 -2,3 5,4 12,6 14,8 

Jyv_RCP4.5-2050 ve 10,4 10,3 8,8 5,2 5,6 3,3 2,0 2,5 3,6 5,1 7,7 7,7 

Jyv_RCP4.5-2050 RHe 72,2 77,7 81,6 89,7 95,8 98,0 98,3 95,8 84,8 75,1 71,2 62,8 

Jyv_RCP4.5-2080 Te 17,9 16,6 12,7 3,2 3,4 -4,7 -10,6 -8,1 -1,5 6,2 13,1 15,3 

Jyv_RCP4.5-2080 ve 10,6 10,6 9,1 5,5 5,9 3,6 2,2 2,7 3,8 5,4 8,0 7,9 

Jyv_RCP4.5-2080 RHe 71,4 77,1 81,2 89,7 95,9 98,0 98,3 95,6 84,2 74,8 71,6 62,6 

Jyv_RCP8.5-2030 Te 16,9 15,6 11,7 1,8 2,3 -6,8 -13,5 -10,0 -3,3 4,7 12,1 14,3 

Jyv_RCP8.5-2030 ve 10,1 10,1 8,6 5,0 5,5 3,1 1,8 2,4 3,4 4,9 7,5 7,6 

Jyv_RCP8.5-2030 RHe 71,9 77,7 81,4 89,6 95,8 98,1 98,3 95,8 85,2 75,7 71,4 63,4 

Jyv_RCP8.5-2050 Te 17,9 16,6 12,8 3,1 3,3 -4,9 -10,8 -8,1 -1,8 5,9 12,9 15,2 

Jyv_RCP8.5-2050 ve 10,5 10,6 9,2 5,4 5,9 3,5 2,2 2,7 3,7 5,3 7,9 7,8 

Jyv_RCP8.5-2050 RHe 70,8 76,7 81,1 89,6 95,8 98,0 98,3 95,6 84,1 74,7 71,2 62,3 

Jyv_RCP8.5-2080 Te 19,6 18,6 14,6 5,1 5,2 -1,9 -6,9 -5,1 0,7 7,9 14,7 17,0 

Jyv_RCP8.5-2080 ve 11,4 11,7 10,1 6,2 6,7 4,3 2,9 3,3 4,3 5,9 8,7 8,5 

Jyv_RCP8.5-2080 RHe 69,6 75,4 80,2 89,4 95,6 97,8 98,1 95,1 82,4 73,3 70,5 60,7 
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Taulukko B.5.5 Ulkoilman mitoitusolosuhteet Sodankylässä standardin SFS-EN ISO 13788 mukaisia kuukausitason 
kondenssiriskilaskelmia varten. 

Jakso Suure 2009 2010 

    7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Sod_1989-2018 Te 13,7 13,9 8,6 -2,7 -2,2 -12,1 -14,6 -17,5 -10,3 1,2 8,1 10,9 

Sod_1989-2018 ve 8,6 9,0 7,2 3,7 4,1 2,3 1,8 1,4 2,0 3,9 6,0 6,3 

Sod_1989-2018 RHe 72,4 76,6 82,4 92,9 98,5 99,7 99,3 98,3 86,9 74,3 73,1 63,9 

Sod_RCP2.6-2030 Te 14,6 14,8 9,5 -1,6 -0,9 -10,5 -12,8 -16,0 -8,8 2,0 9,2 11,7 

Sod_RCP2.6-2030 ve 9,0 9,4 7,6 4,1 4,5 2,5 2,0 1,5 2,2 4,0 6,3 6,6 

Sod_RCP2.6-2030 RHe 72,1 76,0 82,2 93,0 98,6 99,5 99,3 98,3 86,7 73,3 72,0 63,7 

Sod_RCP2.6-2050 Te 14,9 15,1 9,8 -1,1 -0,6 -9,8 -12,2 -15,0 -8,2 2,4 9,6 12,0 

Sod_RCP2.6-2050 ve 9,1 9,5 7,8 4,2 4,6 2,6 2,1 1,6 2,3 4,1 6,5 6,7 

Sod_RCP2.6-2050 RHe 71,9 75,8 82,1 92,8 98,6 99,5 99,3 98,4 86,9 72,8 71,9 63,5 

Sod_RCP2.6-2080 Te 15,0 15,1 9,9 -1,1 -0,5 -9,7 -12,2 -14,9 -8,3 2,6 9,7 12,1 

Sod_RCP2.6-2080 ve 9,2 9,6 7,8 4,2 4,6 2,6 2,1 1,6 2,3 4,2 6,6 6,7 

Sod_RCP2.6-2080 RHe 72,2 75,9 82,2 92,9 98,6 99,5 99,3 98,4 87,2 72,7 72,4 63,6 

Sod_RCP4.5-2030 Te 14,7 14,8 9,6 -1,5 -0,8 -10,3 -12,4 -15,7 -8,7 2,4 9,4 11,9 

Sod_RCP4.5-2030 ve 9,0 9,4 7,7 4,1 4,5 2,5 2,1 1,5 2,3 4,1 6,4 6,6 

Sod_RCP4.5-2030 RHe 72,2 76,0 82,2 92,9 98,6 99,5 99,3 98,3 86,8 73,1 71,9 63,7 

Sod_RCP4.5-2050 Te 15,3 15,4 10,2 -0,6 -0,1 -9,0 -11,3 -14,3 -7,4 3,1 10,0 12,5 

Sod_RCP4.5-2050 ve 9,4 9,7 7,9 4,3 4,8 2,7 2,2 1,7 2,5 4,3 6,6 6,9 

Sod_RCP4.5-2050 RHe 72,1 75,7 81,9 92,9 98,6 99,6 99,3 98,4 87,0 72,4 71,2 63,5 

Sod_RCP4.5-2080 Te 16,0 16,1 10,9 0,3 0,9 -7,7 -9,9 -12,9 -6,4 4,1 10,9 13,1 

Sod_RCP4.5-2080 ve 9,7 10,0 8,3 4,6 5,1 3,0 2,5 1,9 2,7 4,5 6,9 7,2 

Sod_RCP4.5-2080 RHe 71,9 75,1 81,8 93,0 98,5 99,6 99,3 98,4 87,0 71,0 70,8 63,6 

Sod_RCP8.5-2030 Te 14,9 15,0 9,7 -1,4 -0,4 -9,9 -12,4 -15,2 -8,5 2,4 9,4 12,0 

Sod_RCP8.5-2030 ve 9,2 9,5 7,7 4,1 4,7 2,6 2,0 1,6 2,3 4,1 6,4 6,7 

Sod_RCP8.5-2030 RHe 72,3 76,0 82,1 93,1 98,5 99,5 99,3 98,3 86,9 73,1 71,9 63,6 

Sod_RCP8.5-2050 Te 15,8 16,1 10,9 0,1 0,8 -8,0 -10,2 -13,1 -6,8 3,7 10,5 12,9 

Sod_RCP8.5-2050 ve 9,6 10,0 8,3 4,6 5,1 3,0 2,4 1,9 2,6 4,4 6,7 7,1 

Sod_RCP8.5-2050 RHe 71,8 75,3 82,0 92,8 98,5 99,6 99,3 98,4 86,8 71,1 71,1 63,5 

Sod_RCP8.5-2080 Te 17,8 18,1 12,8 2,3 2,9 -4,7 -6,8 -9,6 -4,0 6,0 12,6 14,9 

Sod_RCP8.5-2080 ve 10,6 11,2 9,2 5,3 5,8 3,7 3,1 2,4 3,1 4,8 7,6 7,9 

Sod_RCP8.5-2080 RHe 70,5 74,2 81,4 92,6 98,3 99,6 99,3 98,4 86,1 68,0 70,2 62,9 
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Vuoden kylmimmän vuorokauden keskilämpötila 

Taulukko B.5.6. Vuoden kylmimmän vuorokauden keskilämpötilan (°C) jakauma eri paikkakunnilla ja 30-vuotisjaksoissa. 
Taulukossa olevat keskiarvot (k.a.) ovat standardin SFS-EN ISO 13788 mukaisia pienen lämpökapasiteetin rakenteiden 
sisäilmaa vasten olevien pintojen mitoittavia ulkolämpötiloja. Prosenttiluvut tarkoittavat kertymäfunktion kvantiileja (0 % = 
minimi, 100 % = maksimi). 

Paikkakunta 30-vuotisjakso k.a. 0 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 100 % 

Vantaa 1989-2018 -19,0 -24,9 -24,2 -21,5 -20,0 -16,5 -14,4 -7,5 

RCP26-2030 -16,8 -22,1 -21,4 -19,3 -17,8 -14,2 -12,4 -6,3 

RCP26-2050 -15,8 -21,0 -20,4 -18,0 -16,8 -13,4 -11,6 -5,7 

RCP26-2080 -15,6 -20,6 -20,0 -18,0 -16,5 -13,1 -11,4 -5,6 

RCP45-2030 -16,8 -22,2 -21,5 -19,2 -17,8 -14,2 -12,3 -6,1 

RCP45-2050 -15,3 -20,5 -19,8 -17,7 -16,1 -12,9 -10,7 -5,1 

RCP45-2080 -13,5 -18,4 -17,8 -15,8 -14,4 -11,2 -9,3 -4,0 

RCP85-2030 -16,4 -21,9 -21,2 -18,7 -17,4 -14,0 -12,2 -5,6 

RCP85-2050 -13,7 -18,8 -17,9 -15,9 -14,5 -11,3 -9,6 -4,0 

RCP85-2080 -9,8 -14,3 -13,1 -11,7 -10,2 -7,6 -5,9 -1,5 

Jokioinen 1989-2018 -20,7 -27,4 -25,5 -23,5 -21,0 -17,9 -16,4 -8,7 

RCP26-2030 -18,4 -24,5 -22,8 -21,2 -18,8 -16,0 -14,2 -7,1 

RCP26-2050 -17,4 -23,2 -21,2 -20,3 -17,9 -15,1 -13,4 -6,5 

RCP26-2080 -17,2 -23,0 -21,3 -19,8 -17,6 -15,0 -13,3 -6,5 

RCP45-2030 -18,3 -24,3 -22,6 -21,1 -18,7 -15,9 -14,1 -6,9 

RCP45-2050 -16,8 -22,6 -20,9 -19,4 -17,1 -14,7 -12,8 -6,1 

RCP45-2080 -15,1 -20,5 -18,6 -17,7 -15,5 -12,9 -11,3 -5,0 

RCP85-2030 -17,9 -23,8 -22,2 -20,8 -18,4 -15,4 -13,8 -6,7 

RCP85-2050 -15,3 -20,7 -18,9 -18,2 -15,8 -13,1 -11,5 -5,1 

RCP85-2080 -11,6 -16,0 -14,9 -14,3 -12,1 -9,5 -7,9 -2,9 

Jyväskylä 1989-2018 -24,7 -30,5 -28,9 -28,1 -25,7 -21,7 -20,2 -12,5 

RCP26-2030 -22,2 -28,1 -26,3 -25,5 -23,1 -19,2 -17,8 -10,6 

RCP26-2050 -21,1 -26,5 -24,9 -24,2 -22,0 -18,2 -16,9 -9,9 

RCP26-2080 -20,9 -26,6 -24,7 -24,1 -21,8 -18,2 -16,8 -9,9 

RCP45-2030 -22,1 -27,9 -26,1 -25,4 -23,0 -19,1 -17,7 -10,3 

RCP45-2050 -20,4 -26,0 -24,3 -23,6 -21,2 -17,6 -16,3 -9,3 

RCP45-2080 -18,3 -23,8 -21,9 -21,4 -19,0 -15,6 -14,3 -7,7 

RCP85-2030 -21,7 -27,2 -25,5 -24,9 -22,5 -19,0 -17,6 -10,3 

RCP85-2050 -18,5 -23,8 -22,2 -21,5 -19,3 -15,8 -14,6 -8,2 

RCP85-2080 -13,9 -18,8 -17,2 -16,5 -14,5 -11,6 -10,1 -4,8 

Sodankylä 1989-2018 -32,3 -47,3 -37,2 -34,6 -32,2 -30,6 -26,2 -21,9 

RCP26-2030 -29,6 -43,5 -34,0 -31,6 -29,5 -27,8 -23,6 -20,1 

RCP26-2050 -28,1 -41,6 -32,5 -30,1 -27,9 -26,6 -22,5 -19,0 

RCP26-2080 -28,1 -41,7 -32,6 -30,2 -27,9 -26,6 -22,6 -18,9 

RCP45-2030 -29,3 -43,2 -33,7 -31,3 -29,2 -27,5 -23,4 -19,8 

RCP45-2050 -27,4 -41,1 -31,9 -29,5 -27,1 -25,9 -21,8 -18,3 

RCP45-2080 -25,2 -38,1 -29,4 -27,2 -24,9 -23,7 -19,9 -16,7 

RCP85-2030 -28,9 -42,9 -33,5 -31,0 -28,6 -27,3 -23,2 -19,3 

RCP85-2050 -25,5 -38,4 -29,7 -27,5 -25,3 -24,0 -20,2 -16,8 

RCP85-2080 -20,3 -31,3 -23,7 -22,0 -20,1 -18,8 -15,7 -12,9 
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30-vuotisjaksojen hetkellinen korkein ja matalin ulkoilman lämpötila varjossa 

Taulukko B.5.7 Hetkellinen minimilämpötila. 

 
k.a. 0 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 100 % 

Van 1989-2018 -24,3 -31,3 -28,9 -27,6 -24,6 -21,4 -20,6 -12,5 

Van RCP26-2030 -21,7 -28,0 -26,1 -24,8 -22,0 -19,1 -18,2 -10,9 

Van RCP26-2050 -20,5 -26,7 -24,7 -23,6 -20,8 -17,9 -17,1 -10,1 

Van RCP26-2080 -20,3 -26,2 -24,6 -23,3 -20,6 -17,6 -16,9 -10,1 

Van RCP45-2030 -21,7 -28,1 -26,2 -25,0 -22,0 -18,9 -18,1 -10,8 

Van RCP45-2050 -20,0 -26,2 -24,2 -23,0 -20,4 -17,3 -16,5 -9,6 

Van RCP45-2080 -18,0 -23,8 -21,9 -20,8 -18,3 -15,4 -14,7 -8,2 

Van RCP85-2030 -21,3 -27,8 -25,6 -24,5 -21,6 -18,7 -17,9 -10,3 

Van RCP85-2050 -18,2 -23,9 -22,2 -21,3 -18,4 -15,8 -14,9 -8,2 

Van RCP85-2080 -13,7 -18,3 -17,4 -16,5 -13,9 -11,6 -10,6 -5,2 

Jok 1989-2018 -26,2 -31,5 -31,0 -29,6 -26,1 -23,8 -22,6 -16,8 

Jok RCP26-2030 -23,5 -28,4 -27,9 -26,6 -23,5 -21,3 -20,4 -14,7 

Jok RCP26-2050 -22,2 -27,5 -26,0 -25,0 -21,8 -20,0 -19,3 -13,6 

Jok RCP26-2080 -22,0 -26,8 -26,2 -24,9 -22,0 -20,0 -19,0 -13,4 

Jok RCP45-2030 -23,4 -28,4 -27,7 -26,4 -23,2 -21,2 -20,3 -14,3 

Jok RCP45-2050 -21,6 -26,3 -25,9 -24,5 -21,5 -19,6 -18,0 -12,3 

Jok RCP45-2080 -19,5 -24,4 -23,2 -22,1 -19,2 -17,7 -16,3 -10,9 

Jok RCP85-2030 -23,0 -28,0 -27,2 -26,0 -22,8 -20,8 -19,8 -14,2 

Jok RCP85-2050 -19,9 -25,1 -23,4 -22,6 -19,4 -17,8 -17,4 -11,9 

Jok RCP85-2080 -15,6 -20,5 -18,7 -17,9 -15,3 -13,7 -13,0 -8,1 

Jyv 1989-2018 -30,2 -36,8 -35,8 -33,5 -29,2 -27,2 -26,6 -20,5 

Jyv RCP26-2030 -27,4 -34,0 -32,7 -30,9 -26,3 -24,6 -23,8 -18,4 

Jyv RCP26-2050 -26,0 -32,0 -31,1 -29,1 -25,0 -23,4 -22,6 -17,3 

Jyv RCP26-2080 -25,9 -32,2 -31,0 -29,2 -24,8 -23,3 -22,5 -17,1 

Jyv RCP45-2030 -27,3 -33,8 -32,7 -30,7 -26,2 -24,5 -23,7 -18,2 

Jyv RCP45-2050 -25,3 -31,6 -30,6 -28,7 -24,3 -22,6 -22,0 -16,1 

Jyv RCP45-2080 -23,1 -29,1 -27,9 -26,3 -21,9 -20,6 -19,9 -14,6 

Jyv RCP85-2030 -26,8 -33,0 -32,1 -30,0 -25,7 -24,1 -23,4 -17,9 

Jyv RCP85-2050 -23,4 -29,1 -28,1 -26,3 -22,2 -21,0 -20,0 -15,7 

Jyv RCP85-2080 -18,2 -23,4 -22,0 -21,0 -17,2 -16,2 -15,3 -11,3 

Sod 1989-2018 -37,0 -49,5 -39,9 -38,7 -36,9 -34,8 -34,3 -31,0 

Sod RCP26-2030 -34,0 -45,5 -36,9 -35,9 -34,2 -31,9 -31,2 -28,2 

Sod RCP26-2050 -32,3 -43,5 -35,0 -33,9 -32,3 -30,2 -29,7 -26,9 

Sod RCP26-2080 -32,4 -43,6 -35,1 -34,0 -32,3 -30,3 -30,0 -27,0 

Sod RCP45-2030 -33,8 -45,2 -36,6 -35,5 -33,9 -31,7 -31,2 -27,8 

Sod RCP45-2050 -31,8 -43,1 -34,4 -33,4 -31,7 -29,7 -28,8 -26,3 

Sod RCP45-2080 -29,4 -39,9 -32,1 -31,1 -29,6 -27,5 -26,5 -24,0 

Sod RCP85-2030 -33,3 -44,9 -36,1 -34,9 -33,3 -31,1 -30,8 -27,7 

Sod RCP85-2050 -29,7 -40,2 -32,2 -31,3 -29,7 -27,7 -27,3 -24,3 

Sod RCP85-2080 -23,9 -32,9 -26,3 -25,3 -24,0 -22,4 -21,4 -19,1 
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Taulukko B.5.8 Hetkellinen maksimilämpötila. 

 
k.a. 0 % 10 % 25 % 50 % 75 % 90 % 100 % 

Van 1989-2018 29,4 26,0 27,1 28,2 29,4 30,7 31,4 33,7 

Van RCP26-2030 30,2 26,5 27,8 28,8 30,2 31,5 32,2 34,5 

Van RCP26-2050 30,5 26,8 28,0 29,2 30,6 31,9 32,6 35,0 

Van RCP26-2080 30,4 26,9 28,0 29,2 30,5 31,7 32,4 34,7 

Van RCP45-2030 30,4 26,9 28,0 29,1 30,5 31,8 32,3 34,8 

Van RCP45-2050 31,0 27,4 28,6 29,8 31,1 32,4 33,1 35,4 

Van RCP45-2080 31,4 27,9 29,0 30,1 31,4 32,7 33,4 35,7 

Van RCP85-2030 30,7 27,0 28,1 29,3 30,8 32,1 32,8 35,2 

Van RCP85-2050 31,8 28,1 29,2 30,5 32,0 33,3 34,0 36,4 

Van RCP85-2080 34,0 30,1 31,2 32,6 34,0 35,4 36,2 38,7 

Jok 1989-2018 29,1 25,4 26,8 28,1 29,0 30,6 31,7 32,3 

Jok RCP26-2030 29,8 26,3 27,7 28,8 29,7 31,3 32,5 33,0 

Jok RCP26-2050 30,1 26,4 27,9 29,2 29,9 31,6 32,8 33,4 

Jok RCP26-2080 30,0 26,2 27,9 28,9 29,9 31,5 32,7 33,2 

Jok RCP45-2030 30,0 26,3 27,6 29,1 29,9 31,6 32,6 33,3 

Jok RCP45-2050 30,5 26,6 28,2 29,4 30,5 32,0 33,1 33,7 

Jok RCP45-2080 30,9 27,3 28,7 30,0 30,8 32,4 33,5 34,1 

Jok RCP85-2030 30,3 26,3 28,0 29,2 30,1 31,8 33,0 33,6 

Jok RCP85-2050 31,4 26,9 29,0 30,0 31,2 33,1 34,1 34,8 

Jok RCP85-2080 33,2 28,3 31,0 31,8 33,1 34,8 36,2 36,7 

Jyv 1989-2018 28,9 25,0 26,6 27,7 29,2 30,0 30,6 34,2 

Jyv RCP26-2030 29,7 25,6 27,6 28,4 29,6 30,8 31,4 35,0 

Jyv RCP26-2050 30,0 25,8 27,9 28,7 29,8 31,0 31,8 35,5 

Jyv RCP26-2080 29,9 26,0 27,8 28,7 30,0 31,0 31,6 35,2 

Jyv RCP45-2030 29,8 25,9 27,4 28,5 30,0 30,8 31,5 35,1 

Jyv RCP45-2050 30,5 26,6 28,0 29,2 30,8 31,6 32,2 35,9 

Jyv RCP45-2080 30,9 26,9 28,6 29,5 30,8 32,1 32,7 36,3 

Jyv RCP85-2030 30,2 26,0 28,0 28,8 30,0 31,3 32,1 35,7 

Jyv RCP85-2050 31,3 27,2 28,9 29,9 31,2 32,4 33,2 36,9 

Jyv RCP85-2080 33,4 29,3 31,3 32,2 33,4 34,6 35,2 39,0 

Sod 1989-2018 28,0 24,5 25,5 26,4 28,2 29,5 30,3 32,1 

Sod RCP26-2030 28,8 25,4 26,2 27,2 29,0 30,1 31,1 33,0 

Sod RCP26-2050 28,9 25,5 26,4 27,2 29,2 30,2 31,2 32,9 

Sod RCP26-2080 28,8 25,4 26,4 27,2 29,0 30,2 31,0 32,8 

Sod RCP45-2030 28,8 25,4 26,2 27,2 29,0 30,3 31,1 32,9 

Sod RCP45-2050 29,5 26,1 26,8 27,9 29,8 31,1 31,9 33,7 

Sod RCP45-2080 29,9 26,4 27,4 28,2 30,0 31,3 32,1 33,8 

Sod RCP85-2030 29,2 25,8 26,6 27,6 29,2 30,5 31,6 33,4 

Sod RCP85-2050 30,1 26,6 27,6 28,4 30,2 31,5 32,4 34,2 

Sod RCP85-2080 32,2 28,8 29,5 30,6 32,4 33,8 34,7 36,5 
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Liite B.6 Mitoitusmenettelyt rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen 

toiminnan laskentatarkasteluihin 

Rakenteiden rakennusfysikaalinen suunnittelu on kokonaisuus, johon sisältyy useita eri näkökulmia. 

Rakenteiden suunnittelun laajempaa kokonaisuutta on käsitelty esimerkiksi ohjeissa RIL 102-2012, 

RIL 250-2020 ja RIL 255-1-2014 sekä ympäristöministeriön ohjeissa rakennusten kosteusteknisestä 

toimivuudesta (Ympäristöministeriö, 2020), rakennusten kosteus- ja sisäilmateknisen 

kuntotutkimuksen oppaassa (Pitkäranta, M. (toim.), 2016) sekä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden 

rakennusten korjaamisen oppaassa (Weijo ym., 2019). 

Rakennusfysiikkaan liittyviä suunnittelumenetelmiä on olemassa useita, kuten alan kirjallisuudessa 

esitettyjen rakenneratkaisujen sovittaminen kohteeseen aihepiirin yleisen ymmärryksen ja erilaisten 

nyrkkisääntöjen avulla, erilaiset laskentatarkastelut, rakenteiden mittauksiin perustuva arviointi tai 

edellisten yhdistelmät. Kohteen suunnittelijan tulee tapauskohtaisesti ja hankkeen vaativuus 

huomioon ottaen arvioida mikä menetelmä kuhunkin tilanteeseen sopii. Myös alla esitettyjen 

laskennan lähtötietojen soveltuvuudesta ja mitoituksellisesta tasosta tulee varmistua. Kohteen tiedot 

huomioon ottaen tulee tarvittaessa käyttää alla esitettyjä haastavampia arvoja esimerkiksi 

rakennuksen sisälämpötilalle ja kosteuslisälle. 

Seuraavassa on käsitelty kolmen erityyppisen laskennallisen tarkastelun toteutusta ja tulosten 

tulkintaa. Laskentaan liittyvien lähtötietojen ja menetelmien perusta on esitetty ajasta riippuvien 

simulointien osalta standardissa SFS-EN 15026 ja kuukausitason laskennan (Glaser-menetelmän) 

osalta standardissa SFS-EN ISO 13788. Standardeissa esitetyt menettelyt ovat pääkohdiltaan jo 

käytössä Suomessa tyypillisissä rakennusfysiikan laskentatarkasteluissa, mutta lähtötietojen ja 

menetelmien yhtenäistämiseksi tässä yhteydessä on tehty aikaisempaa suorempi viittaus kyseisiin 

standardeihin. Standardeissa esitettyjä seikkoja ei ole toistettu, vaan alla on pyritty esittämään 

ainoastaan ne seikat, joiden on katsottu tarvitsevan tarkennuksia ja muutoksia standardeissa 

esitettyihin seikkoihin nähden. Ohjeita on annettu sellaisiin asioihin, joiden on kokemusperäisesti 

havaittu olevan alttiita virheellisille tai puutteellisille tulkinnoille tai joiden on katsottu olevan osa 

laskentatarkastelujen hyvää toteutustapaa. 

Yleisperiaatteina laskentamallien muodostamisessa ovat laskelmien toistettavuus, mitoittavien 

arvojen käyttö ja samalla mahdollisimman hyvin kohdekohtaista tilannetta kuvaavien lähtötietojen 

valitseminen. Kuitenkin, jos samaa tilannetta on tarkasteltu kahdella eri laskentamenetelmällä, niin 

tällöin tarkemman ja kohdekohtaiset tiedot paremmin huomioon ottavan menetelmän tulokset ovat 

etusijalla yksinkertaisemman tai lähtötiedoiltaan yleisemmän laskentamenetelmän tuloksiin, kun 

molemmat laskelmat on suoritettu hyvää huolellisuutta noudattaen. Esimerkkejä tästä ovat tulosten 

vertailu SFS-EN 15026 mukaisten ajasta riippuvien simulointien ja SFS-EN ISO 13788 mukaisten 

kuukausitason laskelmien välillä, tai vertailut SFS-EN 15026 mukaisten ajasta riippuvien simulointien 

ja tätä kehittyneempiä materiaalimalleja käyttävien laskelmien välillä. Joitakin perustietoja SFS-EN 
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15026 mukaisten ajasta riippuvien simulointien ja SFS-EN ISO 13788 mukaisten kuukausitason 

laskelmien eroista on kuvattu tämän raportin luvussa 2.1.2. 

Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmällä tarkoitetaan lyhyesti kuvattuna 

ajasta riippuvia simulointeja hyödyntävää mitoitusmenettelyä, jossa käytetään tiettyjä mitoittavia 

sisä- ja ulko-olosuhteita (suomalaiset rakennusfysiikan mitoitusvuodet, sisäilman olosuhteet) ja 

tuloksia arvioidaan Suomalaisen homemallin mukaiselle homeindeksille asetetun raja-arvon avulla 

(Vinha ym., 2013). Standardia SFS-EN 15026 hyödyntävät simuloinnit alla esitettyjen tarkennusten 

kanssa sisältävät edellä mainitun analysointimenetelmän periaatteet. 

Jos laskelmissa on mukana joitakin erityisen epävarmoja lähtötietoja tai jonkin tietyn seikan 

tiedetään olevan suuressa roolissa rakenteen toimivuuden kannalta, suositellaan näiden osalta 

tehtäväksi erilaisia herkkyys- ja vertailulaskelmia. 

Standardia SFS-EN 15026 mukailevat ajasta riippuvat simuloinnit 

Rakennusten vaipparakenteiden yhdistettyjen lämpö- ja kosteusolosuhteiden ajasta riippuvien 

simulointien perustoiminnallisuudet on kuvattu standardissa SFS-EN 15026 (2007). Rakenteiden 

lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan yleisimmät laskentaohjelmat, kuten WUFI, Delphin ja COMSOL 

Multiphysics sisältävät kyseisen standardin mukaiset toiminnallisuudet sekä vaihtelevan määrän 

standardin tasosta eteenpäin meneviä toiminnallisuuksia. Standardissa SFS-EN 15026 kuvatut 

seikat yhdessä alla kuvattujen tarkennusten kanssa muodostavat tarkkuuden ja laajuuden 

perustason kuvauksen rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan ajasta riippuville 

simuloinneille. 

Seuraavassa on esitetty ohjeita ajasta riippuvien yhdistettyjen lämpö-kosteus-simulointien 

tekemiseen rakennusfysikaalisilla laskentaohjelmilla.  

• Rakenteen geometria 

o Lähtökohtana on, että rakennetta kuvaava laskentamalli on tehty todellisen rakenteen 

mukaisilla nimellismitoilla ja että laskentamalli sisältää kaikki todellisessakin rakenteessa 

olevat materiaalit ja kerrokset. Esimerkiksi tuulettuvan rakenteen tapauksessa 

laskentamalliin otetaan mukaan tuulettuva julkisivuverhous tai vesikate sekä 

julkisivuverhouksena takana oleva tuuletusväli tai -tila ja tähän liittyvä ilmanvaihtuvuus. 

o Kolmiulotteinen geometria voidaan yksinkertaistaa kaksiulotteiseksi geometriaksi, mutta 

kaksiulotteista geometriaa ei suositella yksinkertaistettavaksi yksiulotteiseksi 

geometriaksi. 

o Ohuet kalvomaiset kerrokset voidaan kuvata vastusarvoina tai 1 mm paksuisina 

kerroksina, joille asetetaan suoraan vastusarvot tai teholliset materiaaliominaisuudet. 

o Maanvastaisten rakenteiden tapauksessa yhdistettyjen lämpö-kosteus-laskentamallien 

laskenta-ajat voivat kasvaa nopeasti hyvin suuriksi, kun mallissa mukana olevan maan 

määrä kasvaa. Jos laskentamallien tekeminen standardin SFS-EN ISO 10211 mukaisilla 

mitoilla tuottaa hyvin pitkiä laskenta-aikoja, voidaan maan määrää rakennuksen 
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ulkopuolella pienentää esimerkiksi 1–2 jaksollisen tunkeutumissyvyyden paksuuteen 

(SFS-EN ISO 13370, liite H). Tätä pienempiä arvoja tai eri mallinnustapoja perusmaan 

käsittelyyn voidaan käyttää, jos tulosten luotettavuus on arvioitu herkkyystarkastelujen 

avulla tilanteeseen soveltuvaksi. 

o Laskenta-ajan säästämiseksi laskentaohjelmaan mallinnettu geometrinen alue kannattaa 

valita mahdollisimman pieneksi katkaisten geometrinen malli rakenteen adiabaattisilta 

pinnoilta. 

• Materiaaliominaisuudet 

o Lähtökohtana on käyttää mahdollisimman hyvin kyseistä tarkastelukohdetta kuvaavia 

materiaaliominaisuuksia. Ensisijaisia arvoja ovat tuotekohtaiset tiedot, sitten 

suomalaisista rakennusmateriaaleista määritetyt materiaaliominaisuudet ja viimeisenä 

laskentaohjelmien materiaalikirjastojen arvot sekä yleisistä kirjallisuuslähteistä saadut 

arvot. 

o Jos laskentaohjelman materiaalikirjastossa on materiaali, jonka ominaisuudet ovat 

lähellä tarkasteltavan tapauksen mukaisia arvoja, voidaan kirjastomateriaalia käyttää 

suoraan. 

o Jos rakenteessa käytettävälle materiaalille ei löydy kyseistä materiaalia hyvin kuvaavaa 

vaihtoehtoa laskentaohjelman materiaalikirjastosta tai materiaalikirjastossa olevaa 

materiaalitiedostoa muokataan sen kosteusteknisten ominaisuuksien osalta, tulee tämä 

mainita tuloksia raportoitaessa ja ottaa huomioon päätöksenteossa laskentatuloksiin 

liittyvänä epävarmuuslähteenä. Lisäksi on suositeltavaa tehdä vertailulaskelmia yhden 

tai useamman kirjastomateriaalin sekä muokattujen materiaaliominaisuuksien kesken, 

jotta laskentatulosten voidaan arvioida täyttävän mitoitusvaatimukset myös lähtötietojen 

epävarmuudet huomioon ottaen. 

o Ajasta riippuvissa simulointitarkasteluissa lähtökohtana on käyttää 

materiaaliominaisuuksia, joissa vesihöyryn diffuusio ja kapillaarinen kosteudensiirto 

käsitellään omina prosesseinaan, eikä niitä ole yhdistetty teholliseksi 

vesihöyrynläpäisevyydeksi (ks. myös aiheeseen liittyvä kuvaus kuukausitason 

laskentamenettelyn yhteydessä). 

o Julkisivupintojen pintakäsittelyillä voi olla huomattava vaikutus viistosateen imeytymiseen 

julkisivupintaan ja valumiseen julkisivupinnalla sekä imeytyneen viistosateen 

kuivumiseen ulkoilmaan. Eri pintakäsittelyjen materiaaliominaisuuksista, 

pitkäaikaiskestävyydestä ja suojausvaikutuksista tarvittaisiin kuitenkin vielä runsaasti 

lisätietoa. Julkisivupinnan pintakäsittely voidaan ottaa laskelmissa huomioon, jos 

käytettävien tuotteiden materiaaliominaisuuksista on olemassa luotettavaa tietoa. Lisäksi 

on hyvä muistaa, että pintakäsittelymateriaalien vesihöyrynvastus ja viistosateen 

imeytymisen suojauskerroin ovat kaksi eri materiaaliominaisuutta. 

o Laskentaohjelmissa käytettävien materiaaliominaisuuksien tulee vastata kyseisen 

laskentaohjelman oletuksia ja standardin SFS-EN 15026 periaatteita. 
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• Rakennuksen ympäristö ja rakenteen reunaehdot 

o Rakenteen ulkoilmaa vasten olevalla ulkopinnalla otetaan huomioon konvektiivinen 

lämmönsiirto ja vesihöyryn diffuusio; suora ja diffuusi auringonsäteily ilmakehästä sekä 

heijastunut auringonsäteily maasta; pitkäaaltoisen säteilyn nettotase pinnan ja ilmakehän 

välillä; sekä viistosade rakenteen ulkopinnalle. 

o Rakennuksen korkeus, ympäröivän maaston maastoluokka ja rakenteen ilmansuunta 

otetaan huomioon laskentamallissa kohdekohtaisten tai näitä mitoittavampien 

olosuhteiden mukaan. Rakennuksen korkeus määritetään vesikaton korkeimman kohdan 

etäisyytenä ympäröivästä maanpinnasta. Rakennuksen sijaintipaikan mukainen 

ympäröivä maasto otetaan huomioon standardin SFS-EN ISO 15927-3 tai muun 

vähintään vastaavan tasoisen menetelmän mukaisesti. 

o Mitoitusvuoden valinta 

▪ Homeen kasvun mitoituslaskelmat tehdään Suomalaisen homemallin mukaan 

aina vähintään vuoden Jokioinen 2011 olosuhteissa ja lisäksi a) vuoden Jokioinen 

2017 olosuhteissa, jos kyseessä on betonisandwich-ulkoseinä tai sisäpuolelta 

lisälämmöneristetty hirsiseinä tai b) lisäksi vuoden Vantaa 2017 olosuhteissa, jos 

kyseessä on tiiliverhottu ulkoseinä (laajennettu pelkistä tiiliverhotuista 

puurankaseinistä). Epäselvissä tilanteissa rakenteen toiminta tarkistetaan 

kaikkien kolmen edellä mainitun vuoden avulla. 

▪ Kosteuden määrään liittyvät laskelmat tehdään käyttäen erikseen nimettyjä 

paikkakuntakohtaisia mitoitusvuosia. 

▪ Julkisivupinnan pakkasrasituksen ja betoniterästen korroosion tarkastelut 

tehdään nykyilmaston osalta käyttäen näihin suureisiin liittyviä 

paikkakuntakohtaisia mitoitusvuosia (luku 2.3.3). Tulevaisuuden ilmasto-

olosuhteisiin liittyvät tarkastelut tehdään luvun 4 mukaisten mitoitusvuosien 

olosuhteissa. 

▪ Valinta nykyilmaston ja tulevaisuuden eri ilmasto-olosuhteiden välillä on kuvattu 

seuraavassa. 

o Jos ilmastonmuutos helpottaa rasitusolosuhteita, käytetään mitoituksessa nykyilmaston 

1989–2018 olosuhteita. Jos ilmastonmuutos kasvattaa rasitusolosuhteita, käytetään 

mitoituksessa tulevaisuuden ilmasto-olosuhteita.  

▪ Homeen kasvun ja kosteuden määrän osalta rakenteiden mitoitus tehdään 

käyttäen kasvihuonekaasuskenaarion RCP8.5 mukaisia tulevaisuuden ilmasto-

olosuhteita. Mitoitusolosuhteiden ajanjakso määräytyy sen rasittavimman 30-

vuotisjakson mukaan, johon rakenteen suunniteltu tekninen käyttöikä päättyy. 

Esimerkiksi jos rakenne valmistuu vuonna 2025 ja tekninen tavoitekäyttöikä on 

50 vuotta tai enemmän, niin tällöin tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden mukainen 

mitoitus tehdään vuoden 2025 + 50 = 2075 sisältävän 30-vuotisjakson 

olosuhteissa, joka on RCP8.5-2080. Asiaa havainnollistava taulukko on esitetty 

luvussa 1.2. 
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▪ Homeen kasvun ja kosteuden määrän osalta RAMI-hankkeen mitoitusvuodet on 

määritetty siten, että samat vuodet vastaavat toisiaan eri 30-vuotisjaksoissa. 

Tällöin esimerkiksi vuotta: ”Jokioinen 2011 nykyilmasto 1989-2018” vastaava 

vuosi 30-vuotisjaksolla RCP8.5-2080 on: ”Jokioinen 2011 RCP8.5-2080”.  

▪ Julkisivujen pakkasrasituksen ja teräsosien korroosion osalta mitoitusajanjakso 

valitaan luvussa 4 esitettyjen tietojen avulla. Nykyilmaston osalta 

mitoituslaskelmat voidaan tehdä käyttäen luvussa 2.3.3 esitettyjä 

paikkakuntakohtaisia mitoitusvuosia. Tulevaisuuden ilmasto-olosuhteiden 

mukaisten mitoituslaskelmien mitoitusvuodet valitaan luvun 4 perusteella. 

▪ Laskentatuloksia raportoitaessa laskelmissa käytetty vuosi ja 30-vuotisjakso tulee 

merkitä aina näkyviin. 

o Rakenteen sisäpinnalla lämmönsiirto säteilemällä ja konvektiolla voidaan yhdistää yhden 

tehollisen sisälämpötilan alle (ks. SFS-EN 15026). Sisälämpötilan perusarvo asuin-, 

toimisto- ja liikerakennuksissa sekä muissa vastaavissa lämpimien tilojen rakennuksissa 

on vakio 21 °C ympäri vuoden. Sisäilman kosteuslisä (vesihöyrypitoisuusero) ulkoilmaan 

nähden on perustapauksessa 5 g/m3, kun ulkoilman lämpötila on korkeintaan +5 °C ja 2 

g/m2, kun ulkoilman lämpötila on vähintään 15 °C (väliarvot interpoloidaan lineaarisesti). 

Perustapausta korkeampaa arvoa käytetään voimakkaan sisäpuolisen kosteusrasituksen 

tiloissa ja tällöin sisäilman kosteuslisä arvioidaan tapauskohtaisesti. Perustapausta 

matalammat kosteuslisän arvot ovat lämpimissä ja puolilämpimissä tiloissa 3 g/m3 talvella 

ja 1 g/m3 kesällä, joissa lämpötilarajat menevät samoin kuin edellä (+5 °C ja +15 °C). 

Näitä arvoja voidaan käyttää silloin, kun sisäilman kosteuslisän on luotettavasti osoitettu 

olevan perustapausta matalampi. Lisätietoja sisäilman kosteuslisän mitoitusarvon 

määrittämisestä on annettu julkaisuissa RIL 107-2012 ja RIL 250-2020. Lisävarmuutta 

rakenteen toimintaan voidaan saada käyttämällä edellä mainittuja matalampaa 

sisälämpötilaa ja korkeampaa sisäilman kosteuslisää. Jos sisäilman lämpötila ja 

kosteuslisä aiheuttavat kesällä sisäilmaan laskennallisesti hyvin korkean (> 90 % RH) 

suhteellisen kosteuden, käytetään rakenteiden lämpö- ja kosteusteknisen toiminnan 

mitoituslaskelmissa ensisijaisesti sisäilman kosteuslisälle liukuvaa 

(vuorokausi)keskiarvoa, toissijaisesti matalampaa kesäaikaista sisäilman kosteuslisää ja 

kolmantena sisälämpötilan korottamista. 

o Käyttötilanteen olosuhteita arvioitaessa mitoitusvuoden olosuhteita toistetaan rakenteen 

tarkastelussa useita vuosia niin pitkään (≥ 2), että peräkkäisten vuosien tulokset 

vastaavat toisiaan. Tällä menettelyllä haetaan sitä, että laskentatulokset kuvaavat 

tarkasteluvuoden olosuhteisiin tasaantuneita arvoja ja että valinnat laskennan 

lähtötilanteen olosuhteista ovat tasoittuneet pois. 

o Rakennusaikaisen kosteuden kuivumisen tarkasteluille ei ole määritetty omia 

mitoitusolosuhteitaan, vaan laskelmissa käytetään tasaantuneiden käyttötilanteen 

olosuhteiden mukaisia mitoitusvuosia (sama vuosi tarvittaessa useaan kertaan). 
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o Lisävarmuutta rakenteiden rakennusfysikaaliseen toimivuuteen voidaan saada 

mitoittamalla rakenne sietämään ilmavuotoja rakenteen läpi. Ilmavuodon määrää 

voidaan tällöin arvioida rakenneosan 𝑞50-luvun ja rakenteen yli vaikuttavan paine-eron 

avulla. Perusarvoina rakenteen läpi tapahtuvien ilmavuotojen määrittämiselle ovat 

rakenteen ilmatiiviysluku 𝑞50 = 4 m3/(m2h) ja paine-ero -15 Pa alipaineen (ilman virtaus 

ulkoa huonetiloihin päin) osalta ja +10 Pa ylipaineen osalta. Paine-eron suuruutta 

voidaan arvioida myös laskennallisesti esimerkiksi korkeassa rakentamisessa ottaen 

huomioon lämpötilaerojen, tuulen ja ilmanvaihdon vaikutukset. 

o Lisävarmuutta rakenteen toimintaan voidaan saada myös asettamalla rakenteen sisään 

julkisivuverhouksen ohittava viistosateesta aiheutuva kosteuskuorma. Perusarvo 

rakenteen sisään pääsevän viistosateen määrälle on 1 % (ASHRAE 160P), laskettuna 

rakenteen ulkopintaan osuvan viistosateen määrästä. Kun rakenteessa on tuuletusväli 

julkisivuverhouksen takana, asetetaan viistosadevuoto tuuletusvälin huonetilojen 

puoleiseen materiaalipintaan. Jos rakenteessa ei ole tuuletusväliä, asetetaan viistosade 

tuulensuojana toimivan kerroksen sisäpuolella olevaan lämmöneristepintaan, lähelle 

rakenteen ulko-osia. 

• Mitoitusehdot ja tulosten tulkinta 

o Homeen kasvun suhteen lähtökohtana on, että suunnitteluratkaisussa ei tule esiintyä 

homeen kasvua ilmansulkukerroksen sisäpuolella, kantavissa rakenteissa tai 

rakenteiden sisällä sellaisissa paikoissa, joista home (mikrobit) tai niiden 

aineenvaihduntatuotteet pääsisivät kulkeutumaan sisäilmaan. Rakenteiden ulkoilmaa ja 

maata vasten olevilla pinnoilla homeen kasvu kuitenkin sallitaan. 

o Edellä kuvattu ehto voidaan määrittää Suomalaisen homemallin mukaan lasketulla 

homeindeksillä, jossa homeindeksin maksimiarvo simuloinnin viimeiseltä 

kalenterivuodelta tulee olla alle ykkösen (𝑀𝑚𝑎𝑥 < 1, ei homeen kasvua) mitoitusehdon 

piiriin kuuluvissa tarkastelupisteissä. Lisätietoja Suomalaisesta homemallista: 

▪ TAU Rakennusfysiikan tutkimusryhmän internet-sivut: 

• https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka/suomalainen-homemalli/ 

▪ Ojanen ym., (2010): 

• https://cris.vtt.fi/en/publications/mould-growth-modeling-of-building-

structures-using-sensitivity-cl 

o Esimerkkejä homeen kasvun mitoitusehdon piiriin kuuluvista tarkastelupisteistä: 

▪ Kalvomaisen tai levyrakenteisen ilmansulun sisäpinta ja sisäpuoliset materiaalit 

huoneilmaan asti 

▪ Kellarin kantavan betoni-, tiili- tai harkkoseinän sisäpinta ja materiaalit 

huoneilmaan asti 

▪ Maanvaraisessa teräsbetonilaatta-alapohjassa teräsbetonilaatan yläpinta ja 

materiaalit huoneilmaan asti 

▪ Ryömintätilaisessa ontelolaatta-alapohjassa ontelolaatan yläpinta ja materiaalit 

huoneilmaan asti 

https://research.tuni.fi/rakennusfysiikka/suomalainen-homemalli/
https://cris.vtt.fi/en/publications/mould-growth-modeling-of-building-structures-using-sensitivity-cl
https://cris.vtt.fi/en/publications/mould-growth-modeling-of-building-structures-using-sensitivity-cl
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▪ Puurankaseinän runkotolpat sekä näihin kosketuksissa oleva lämmöneriste ja 

tuulensuojan sisäpinta. Jos rakenteessa on käytetty hyvin ilmaa läpäisevää 

avohuokoista lämmöneristettä (mineraalivillat, puukuitueristeet, yms.), niin tällöin 

runkotolppia lähinnä oleva lämmöneriste ja tuulensuojan sisäpinta 

kokonaisuudessaan. 

▪ Tuulettuvassa kattoristikkoyläpohjassa puiset kattoristikot ja aluskatteen alapinta, 

pois lukien ulkoilman ja yläpohjatilan välinen siirtymäalue räystäillä 

▪ Betonisandwich-seinän sisäkuori ja avohuokoisen lämmöneristeen sisä- ja 

ulkopinta. Jos rakenteessa on käytetty heikosti ilmaa läpäisevää tai kokonaan 

umpisoluista lämmöneristettä, niin tällöin lämmöneristeen sisä- ja ulkopinta. 

o Jos samaa rakenteen tarkastelupistettä tarkastellaan homeen kasvun ja kosteuden 

määrän kannalta, on yleensä homeen kasvun mitoitusehto tiukempi, koska homeen 

kasvu käynnistyy yli 0 °C lämpötiloissa alle 100 % RH suhteellisessa kosteudessa, kun 

taas kosteuden kondensoituminen edellyttää kastepisteolosuhteita (= 100 % RH). Jos 

homeen kasvun mitoitusehdon täyttymistä ei vaadita, voi kuitenkin olla perusteltua 

rajoittaa rakenteessa olevan kosteuden määrää muista kosteuteen liittyvistä 

vaurioitumisilmiöistä johtuen. Lisäksi jos korkean suhteellisen kosteuden olosuhteet 

esiintyvät ensisijaisesti pakkasjaksolla, näkyy tämä heikommin homeindeksissä ja 

vahvemmin kosteuden määrässä. 

o Korkean suhteellisen kosteuden olosuhteisiin liittyvällä kosteuden määrällä tarkoitetaan 

tässä ajasta riippuviin simulointitarkasteluihin liittyen materiaalialueessa olevan 

kosteuden määrän erotusta tasapainokosteuskäyrän 95 % RH suhteellista kosteutta 

vastaavaan arvoon, eli: Δ𝑚95 = 𝐴 ⋅ (𝑤𝜑 − 𝑤95), jossa 𝐴 on tarkastelualueen pinta-ala, m2, 

𝑤𝜑 on materiaalin kosteuspitoisuus alueessa korkeimmillaan, kg/m3 ja 𝑤95 on suhteellista 

kosteutta 95 % RH vastaava tasapainokosteuskäyrän mukainen materiaalin 

kosteuspitoisuus. Jos tarkasteltava alue koostuu useasta osasta, summataan yksittäisten 

alueiden kontribuutiot yhteen. Kosteuden määrän laskennassa käytettävä pinta-ala 

määräytyy kustakin materiaalista erikseen kerroksen uloimman 15 mm vyöhykkeen 

mukaan, tai jos rakennustuote on enintään 15 mm paksu, niin tällöin tuotteen paksuuden 

mukaan. 

o Raja-arvo 95 % RH on valittu arvo, joka pyrkii kuvaamaan raskaan kosteusrasituksen 

aluetta ja joka olisi määritettävissä useimmista materiaaliominaisuuksien 

kirjallisuuslähteistä. Mainitulle alueelle jäävä kosteuden määrä on kuitenkin nykyisten 

käytäntöjen puitteissa huonosti määritelty, koska tasapainokosteuskäyrät tällä alueella 

voivat olla epätarkkoja ja vaihdella lähteestä toiseen. Perustellusta syystä raja-arvona 

voidaan käyttää myös jotakin muuta suhteellista kosteutta (95…98 % RH) vastaavaa 

tasapainokosteutta. Käytetty suhteellisen kosteuden raja-arvo tulee aina ilmoittaa. 

o Lähtötietojen ja laskentamenettelyjen epätarkkuuksien vuoksi laskennasta saatavien 

tarkkojen lukuarvojen vertaaminen ei välttämättä anna merkityksellistä tietoa, minkä 

seurauksena kosteuden määrälle esitetään seuraava luokittelu: 
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▪ Δ𝑚95 on nolla: Suhteellinen kosteus rakenteessa pysyy jatkuvasti alle 95 % RH, 

jolloin korkean suhteellisen kosteuden olosuhteisiin liittyvä kosteuden määrä on 

nolla, eli sitä ei ole. 

▪ Δ𝑚95 on pieni: Suhteellinen kosteus tarkastelualueessa voi nousta yli 95 % RH 

diffuusion, kapillaarisuuden, vesihöyryn konvektiivisen siirtymisen, 

rakennusaikaisen kosteuden tai sadevuotojen seurauksena, mutta näihin 

tilanteisiin liittyvä kosteuden absoluuttimäärä pysyy kirjallisuudessa esitettyjen 

suositusarvojen alapuolella. Kosteuden määrän suositellut raja-arvot ovat 

tapauksesta ja lähteestä riippuen 30…200…1000 g/m2 (Vinha, 2007; SFS-EN 

ISO 13788, 2013; RIL 250-2020, 2020; WUFI, 2017), ollen puurakenteille 

matalampia ja kivirakenteille korkeampia. 

▪ Δ𝑚95 on suuri: Korkean suhteellisen kosteuden olosuhteisiin liittyvä kosteuden 

määrä on edellä kuvattuja suuruusluokkia suurempi. 

o Kosteuden määrään liittyvä mitoitusehto on, että talvikaudella rakenteen ulko-osiin tai 

kesäkaudella jäähdytettyjen rakennusten rakenteiden sisäosiin diffuusiolla kertyvän 

kosteuden määrä saa olla korkeimmillaan pieni. Kaiken rakenteeseen kertyneen 

kosteuden tulee pystyä kuivumaan pois vuoden kierron aikana (kosteuden määrä 

rakenteessa ei saa kumuloitua vuodesta toiseen). 

o Lisävarmuutta rakenteen toimintaan voi saada tiukentamalla mitoitusehtoja esimerkiksi 

seuraavin tavoin 

▪ Homeindeksin maksimiarvo on pienempi kuin yksi, esimerkiksi 𝑀𝑚𝑎𝑥 = 0 

▪ Korkean suhteellisen kosteuden olosuhteisiin liittyvässä kosteuden määrässä 

rakenne suunnitellaan nollatasolle Δ𝑚95 = 0 g/m2. 

▪ Rakenteeseen suunnitellaan toimenpiteitä, joilla kosteuden kuivumisen kestoa 

suuresta alkutilanteen kosteuden määrästä pienelle tai nollatasolle saadaan 

lyhennettyä. 

o Olemassa olevia rakennuksia korjattaessa edellä mainittuihin tilanteisiin ei välttämättä 

ole mahdollista päästä. Tällöin lähtökohtana on varmistua, että tilojen käyttäjät eivät 

altistu mikrobeille, niiden aineenvaihduntatuotteille tai muille korkeiden 

kosteusolosuhteiden haitallisille vaikutuksille. 
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Standardin SFS-EN ISO 13788 mukaiset kuukausitason kondenssiriskilaskelmat 

Kuukausitason kondenssiriskilaskelmien (Glaser-menetelmän mukaisten laskelmien) toteutuksen 

perustaso on esitetty standardissa SFS-EN ISO 13788. Laskelmissa tarvittavia taulukoituja 

materiaaliominaisuuksia on esitetty esimerkiksi standardissa SFS-EN ISO 10456 ja 

rakennusfysiikan käsikirjassa RIL 255-1-2014. Standardissa SFS-EN ISO 13788 esitettyä 

menetelmää tarkennetaan seuraavilla tulkintaohjeilla: 

• Rakenteen geometria 

o Rakennekerrosten paksuuksille käytetään suunnitelmien mukaisia 

nimellispaksuuksia. 

o Jos materiaalikerroksen lämmönvastus on yli 0,25 m2K/W, standardi SFS-EN ISO 

13788 ohjaa jakamaan kerroksen laskentakerroksiin, joista kunkin lämmönvastus on 

enintään 0,25 m2K/W. Todelliset materiaalikerrokset on suositeltavaa jakaa 

useampaan laskentakerrokseen silloin, kun useamman laskentakerroksen 

käyttämisellä saadaan paremmin näkymään rakenteeseen kondensoituvan 

kosteuden kokonaismäärä. 

• Materiaaliominaisuudet 

o Materiaaleille ilmoitetaan lähteestä riippuen joskus vesihöyrynläpäisevyyksiä, jotka 

kasvavat vallitsevan suhteellisen kosteuden noustessa. Esimerkiksi standardissa 

SFS-EN ISO 10456 (2008) on esitetty materiaalien vesihöyrynläpäisevyyksiä matalan 

(< 70 % RH) ja korkean (≥ 70 % RH) suhteellisen kosteuden alueille ja lähteessä 

Vinha ym., (2005) on annettu materiaalien kosteusteknisiä ominaisuuksia 

suhteellisen kosteuden funktiona. Vesihöyrynläpäisevyyden kasvun katsotaan 

kuitenkin yleisesti ottaen johtuvan kapillaarisen kosteudensiirron käynnistymisestä ja 

tehostumisesta, kun taas vesihöyryn diffuusioon liittyvä kosteusvirran osuus pysyy 

melko vakiona hygroskooppisella alueella. Kapillaarisen kosteudensiirron 

käsitteleminen osana vesihöyryn diffuusiota ei kuitenkaan anna kaikissa tilanteissa 

oikeaa kuvaa rakenteen käyttäytymisestä, koska vesihöyryn diffuusio tapahtuu 

alenevan vesihöyrypitoisuuden suuntaan, kun taas kapillaarinen kosteuden 

siirtyminen tapahtuu alenevan suhteellisen kosteuden suuntaan. Eri tilanteita 

suhteellisen kosteuden tasosta sekä kosteusvirtojen suunnista voi olla useita, mutta 

suhteellisen kosteuden funktiona muuttuvan vesihöyrynläpäisevyyden 

käsittelemiseksi annetaan tässä seuraavat ohjeet: 

▪ Jos rakenteessa käytettävä tuote ei siirrä kosteutta kapillaarisesti, 

kapillaarisen kosteudensiirron tiedetään olevan tarkastelutilanteen 

olosuhteissa käytännössä nolla tai tuotteelle on ylipäätään saatavilla vain yksi 

vesihöyrynläpäisevyyden tai -vastuksen arvo, käytetään materiaalille tätä 

pelkän diffuusion tai saatavilla olevan tiedon mukaista 

vesihöyrynläpäisevyyttä tai -vastusta kaikille olosuhteille. 
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▪ Jos suhteellinen kosteus materiaalikerroksessa on matala (< 70 % RH, 

”kuiva”), voidaan kapillaarisen kosteudensiirron osuus myös kapillaarisesti 

kosteutta siirtävissä materiaaleissa olettaa pieneksi ja käyttää matalan 

suhteellisen kosteuden mukaisia arvoja. 

▪ Jos suhteellinen kosteus materiaalikerroksessa on korkea (≥ 70 % RH, 

”märkä”) ja kapillaarinen kosteudensiirto tapahtuu samaan suuntaan 

diffuusion kanssa, voidaan tällöin diffuusiolaskelmassa käyttää kapillaarisen 

kosteudensiirron sisältäviä vesihöyrynläpäisevyyden tai -vastuksen arvoja. 

Esimerkkejä tästä ovat betonisandwich-seinän ulkokuori ja 

massiivihirsiseinän ulkoilmaa lähinnä oleva osuus. 

▪ Jos suhteellinen kosteus materiaalikerroksessa on korkea (≥ 70 % RH) ja 

kapillaarinen kosteudensiirto tapahtuu vastakkaiseen suuntaan vesihöyryn 

diffuusioon nähden, käytetään vesihöyrynläpäisevyydelle arvoja, joissa 

kapillaarista kosteuden siirtymistä ei ole mukana. 

▪ Kapillaarisen kosteusvirran suunnan voi kuukausitason laskelmissa määrittää 

materiaalikerroksen yli alenevan suhteellisen kosteuden suuntana. Huom! 

Tämä tarkistus on siis vain materiaalien vesihöyrynläpäisevyyden valintaa 

varten tilanteisiin, jolloin materiaalille on ilmoitettu ”kuivien” ja ”märkien” 

olosuhteiden vesihöyrynläpäisevyydet. 

• Reunaehdot 

o Rakenteen ulkopuolella vallitsevan lämpötilan ja suhteellisen kosteuden arvoina 

käytetään luvun 2.3.4 mukaan määritettyjä paikkakuntakohtaisia mitoitusvuosien 

2009–2010 (heinäkuu-kesäkuu) ulkoilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden 

kuukausikeskiarvoja. 

o Laskennan aloituskuukautena käytetään heinäkuuta tai aloituskuukausi valitaan 

standardin SFS-EN ISO 13788 mukaisella aloituskuukauden valintaprosessilla. 

o Rakenteen lämpö- ja kosteusolosuhteet kovan pakkasjakson aikaan voidaan 

tarkastella käyttäen ulko-olosuhteina seuraavassa luvussa esitettyjä 

paikkakuntakohtaisia pienen lämpökapasiteetin rakenteiden sisäpinnan 

kondenssiriskin mitoitusolosuhteita. 

o Sisälämpötilan perusarvo asuin-, toimisto- ja liikerakennuksissa sekä muissa 

vastaavissa lämpimien tilojen rakennuksissa on vakio 21 °C ympäri vuoden. 

Sisäilman kosteuslisä (vesihöyrypitoisuusero) ulkoilmaan nähden on 

perustapauksessa 5 g/m3, kun ulkolämpötila on korkeintaan +5 °C ja 2 g/m2, kun 

ulkolämpötila on vähintään 15 °C (väliarvot interpoloidaan lineaarisesti). 

Perustapausta korkeampaa arvoa käytetään voimakkaan sisäpuolisen 

kosteusrasituksen tiloissa ja tällöin sisäilman kosteuslisä arvioidaan 

tapauskohtaisesti. Perustapausta matalammat kosteuslisän arvot ovat lämpimissä ja 

puolilämpimissä tiloissa 3 g/m3 talvella ja 1 g/m3 kesällä, joissa lämpötilarajat menevät 

samoin kuin edellä (+5 °C ja +15 °C). Näitä arvoja voidaan käyttää silloin, kun 
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sisäilman kosteuslisän on luotettavasti osoitettu olevan perustapausta matalampi. 

Lisätietoja sisäilman kosteuslisän mitoitusarvon määrittämisestä on annettu 

julkaisuissa RIL 107-2012 ja RIL 250-2020. 

o Ulkoseinien lisäksi myöskään yläpohjarakenteiden osalta kuukausitason laskelmissa 

ei oteta huomioon auringonsäteilyä tai pitkäaaltoista säteilyä. 

• Mitoitusehdot ja tulosten tulkinta 

o Kuukausitason laskelmilla tarkasteltuna suhteellinen kosteus rakenteen huoneilmaa 

vasten olevalla sisäpinnalla tulee olla alle 80 % RH. 

o Rakenteen sisään saa talvikaudella kondensoitua kosteutta, mutta kondensoituneen 

kosteuden kokonaismäärä kaikkien kuukausien kumulatiivisena summana laskettuna 

saa olla korkeimmillaan pieni, minkä lisäksi kaiken talvikaudella rakenteeseen 

kondensoituneen kosteuden tulee kuivua kesäkaudella. Kondensoituneen kosteuden 

kumulatiivinen summa saadaan laskettua summaamalla yhteen kondensoituvan 

kosteuden määrät yhtäjaksoisen kondenssikauden kuukausilta. Rakenteen 

kuivumiskyvyn kesäkaudella tulee olla selvästi suurempi, kuin talvikaudella rakenteen 

sisään kondensoituneen kosteuden määrän. Rakenteen sisään kertyvän kosteuden 

raja-arvoja on kuvattu lyhyesti ajasta riippuvien simulointien yhteydessä, mutta 

materiaalista riippumattomana perusarvona voidaan käyttää standardissa SFS-EN 

ISO 13788 esitettyä arvoa 200 g/m2. 

o Kuukausitason laskelmia ei tule käyttää rakenteen toimivuuden ainoana 

arviointiperusteena. Lopullisen rakenneratkaisun valinnassa tulee ottaa huomioon 

myös muut tilanteeseen liittyvät rasitustekijät sekä asetukset ja ohjeet. 

Pienen lämpökapasiteetin rakenteiden sisäpinnan kondenssiriskin tarkastelut 

Tämän luvun ohjeet liittyvät standardin SFS-EN ISO 13788 mukaiseen rakenteiden sisäpinnan 

kondenssiriskin rajoittamiseen koskien pienen lämpökapasiteetin rakenteita, kuten ovia, ikkunoita, 

luukkuja ja kevytrakenteisia julkisivujärjestelmiä. Mitoitusmenettelyä voidaan käyttää myös 

ulkoseinä-, yläpohja- ja alapohjaliitoksissa olevien kylmäsiltojen sisäpintojen kondenssiriskin 

rajoittamiseen. 

Edellä kuvattujen rakenteiden geometria edellyttää tyypillisesti tilanteen tarkastelemista standardin 

SFS-EN ISO 10211 (2017) mukaisilla numeerisilla menetelmillä hyödyntäen tarkoitukseen 

soveltuvia laskentaohjelmia. Standardi sisältää viittauksia myös muihin standardeihin erityisesti 

ilmavälien ja pintojen lämmönvastusten käsittelyn osalta. Rakenteiden lämmönläpäisykertoimen tai 

kylmäsiltatermien määrittämistä ei käsitellä tässä raportissa. Standardien SFS-EN ISO 13788 ja 

SFS-EN ISO 10211 mukaista sisäpinnan kondenssiriskin mitoitusmenetelmää tarkennetaan 

seuraavilla tulkintaohjeilla: 

• Rakenteen geometria 

o Geometrialtaan kolmiulotteinen tilanne tulee mallintaa kolmiulotteisena, kuten 

rakennusten nurkka-alueiden routasuojaus ja lämmöneristekerroksen läpäisevät 
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metalliosat. Kolmiulotteinen geometria voidaan käsitellä kaksi- ja yksiulotteisten 

laskentamallien avulla, jos näiden osamallien avulla laskettu lämpötilakenttä vastaa 

kolmiulotteisen mallin tuloksia. 

o Laskentamallin rajaamiseen symmetrialinjoilta, adiabaattipinnoilta tai laskentamallin 

muodostamisen vähimmäisetäisyyksien 𝑑𝑚𝑖𝑛 etäisyydeltä mallin nurkkapisteestä tai 

kulmalinjasta tulee kiinnittää erityistä huomiota. Esimerkiksi maanvastaisten 

rakenteiden ja metalliosia sisältävien laskentamallien tapauksessa laskennallisesti 

tarkkoja sisäpintojen lämpötiloja tuottava malli saattaa edellyttää suurta 

mallinnettavaa aluetta, mikä kasvattaa yksittäisen laskentatapauksen laskenta-aikaa. 

Epäselvissä tapauksissa tulee tehdä vertailulaskelmia laskenta-alueen rajauspintojen 

valinnan vaikutuksista laskentatuloksiin. 

• Materiaaliominaisuudet 

o Rakenteissa olevat pienet ilmaraot ja -ontelot voidaan käsitellä standardien SFS-EN 

ISO 10211 (2017) ja SFS-EN ISO 10077-2 (2017) mukaisesti tehollisen 

lämmönjohtavuuden avulla. 

• Reunaehdot 

o Mitoittavana ulkolämpötilana käytetään luvussa 2.3.4, taulukossa 2.15 esitettyjä 

vuoden kylmimmän vuorokauden ulkoilman keskilämpötilan pitkän ajan keskiarvoja. 

Jos rakennustuote on tarkoitettu käytettäväksi koko Suomen alueella, tehdään 

sisäpintojen kondenssiriskin mitoitus kylmimmän paikkakunnan 

(Sodankylä/Säävyöhyke IV) mitoituslämpötilan mukaan. Vain tietylle 

säävyöhykealueelle tarkoitettujen tuotteiden mitoitus voidaan tehdä näiden 

säävyöhykkeiden mukaisten mitoituslämpötilojen mukaan. 

o Ulkoilman vesihöyrypitoisuus määräytyy edellisessä kohdassa kuvatun mitoittavan 

ulkolämpötilan mukaan, asettamalla tätä vastaavaksi suhteelliseksi kosteudeksi 97 % 

RH jään suhteen. 

o Sisälämpötilan perusarvo asuin-, toimisto- ja liikerakennuksissa sekä muissa 

vastaavissa lämpimien tilojen rakennuksissa on 21 °C. Muiden tilojen lämpötila 

mitoitusolosuhteissa määritetään tapauskohtaisesti. 

o Sisäilman kosteuslisän perusarvo ulkoilmaan nähden on mitoitusolosuhteissa 5 g/m3. 

Perustapausta korkeampaa arvoa käytetään voimakkaan sisäpuolisen 

kosteusrasituksen tiloissa ja tällöin sisäilman kosteuslisä arvioidaan 

tapauskohtaisesti. Perustapausta matalampi kosteuslisä on 3 g/m3, jota voidaan 

käyttää silloin, kun sisäilman kosteuslisän on luotettavasti osoitettu olevan 

perustapausta matalampi. Kylmä- ja viileätilojen sisäolosuhteet määritetään 

tapauskohtaisesti. Lisätietoja sisäilman kosteuslisän mitoitusarvon määrittämisestä 

on annettu julkaisuissa RIL 107-2012 ja RIL 250-2020. 

o Rakenteiden sisäpintojen kondenssiriskin tarkasteluihin standardeissa on annettu 

hieman eri arvoja: Standardi SFS-EN ISO 13788 ohjeistaa käyttämään sisäpintojen 

kondenssiriskin tarkasteluissa arvoa 0,25 m2K/W, joka ottaa huomioon nurkkien, 
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syvennysten ja sisäpinnan edessä olevien verhousten vaikutuksen. Ikkunoille ja oville 

SFS-EN ISO 13788 ohjeistaa sen sijaan käyttämään normaaleja sisäpuolisia 

pintavastuksia 0,10, 0,13 ja 0,17 m2K/W, kun lämpövirran suunta on ylöspäin, 

vaakaan tai alaspäin. Standardi SFS-EN ISO 10077-2 (2017, liite E) ohjeistaa 

käyttämään ikkunoiden, ovien ja luukkujen sisäpintojen pintavastuksena arvoa 0,13 

m2K/W tasomaisille pinnoille ja arvoa 0,20 m2K/W nurkkien ja kulmien välittömässä 

läheisyydessä, riippumatta ikkunan, oven tai luukun todellisesta asennussuunnasta. 

o Suosituksena sisäpintojen kondenssiriskitarkasteluille on käyttää standardin SFS-EN 

ISO 10077-2 mukaisia pintavastuksia silloin, kun tarkastellaan rakenneosia 

tai -tuotteita, jotka kuuluvat kyseisen standardin piiriin. Standardin SFS-EN ISO 

10077-2 piiriin kuulumattomissa tapauksissa käytetään SFS-EN ISO 13788 mukaista 

sisäpinnan pintavastusta 0,25 m2K/W. Ulkopuolen pintavastuksena käytetään arvoa 

0,04 m2K/W. 

o Vesihöyryn kyllästysosapaine ulkoilmassa 𝑝𝜈,𝑠𝑎𝑡,𝑢 [Pa] ja ulkoilman vallitseva 

vesihöyrypitoisuus 𝜈𝑢 [g/m3] voidaan laskea ulkolämpötilasta 𝜃𝑢 [°C] seuraavilla 

kaavoilla (SFS-EN ISO 13788): 

▪ 𝑝𝜈,𝑠𝑎𝑡,𝑢 = 610,5 ⋅ 𝑒𝑥𝑝((21,875 ⋅ 𝜃𝑢) (265,5 + 𝜃𝑢)⁄ ), 𝜃𝑢 < 0 °C 

▪ 𝜈𝑢 = (97 100⁄ ) ⋅ (1000) ⋅ [𝑝𝜈,𝑠𝑎𝑡,𝑢/(462 ⋅ (273,15 + 𝜃𝑢))] 

o Vallitseva vesihöyrypitoisuus sisäilmassa 𝜈𝑠 [g/m3] ja sisäilman suhteellinen kosteus 

𝜑𝑠 voidaan laskea seuraavilla kaavoilla, ottaen huomioon rakennuksen sisälämpötila 

𝜃𝑠 [°C] ja sisäilman kosteuslisä Δ𝜈 [g/m3]: 

▪ 𝜈𝑠 = 𝜈𝑢 + Δ𝜈 

▪ 𝑝𝜈,𝑠𝑎𝑡,𝑠 = 610,5 ⋅ 𝑒𝑥𝑝((17,269 ⋅ 𝜃𝑠) (237,3 + 𝜃𝑠)⁄ ), 𝜃𝑠 ≥ 0 °C 

▪ 𝜈𝑠𝑎𝑡,𝑠 = 1000 ⋅ [𝑝𝜈,𝑠𝑎𝑡,𝑠/(462 ⋅ (273,15 + 𝜃𝑠))] 

▪ 𝜑𝑠 = 100 % ⋅ (𝜈𝑠 𝜈𝑠𝑎𝑡,𝑠⁄ ) 

▪ Huom. Edellä olevissa lausekkeissa tilannetta (𝜃 ≥ 0 °C) vastaava vesihöyryn 

kyllästysosapaineen lauseke vastaa kyllästysosapainetta nestemäisen veden 

suhteen myös pakkasolosuhteissa. Useimmat suhteellisen kosteuden 

mittalaitteet ilmoittavat suhteellisen kosteuden myös pakkasolosuhteissa 

nestemäisen veden suhteen. Vesihöyryn kyllästysosapaineen lauseke jään 

suhteen (𝜃 < 0 °C -tilanne) soveltuu käytettäväksi vain pakkasolosuhteille. 

o Esimerkki: Tarkastellaan Sodankylän (Säävyöhyke IV) mukaisia mitoitusolosuhteita, 

joissa ulkolämpötila on -32 °C, sisälämpötila 21 °C ja sisäilman kosteuslisä 5 g/m3. 

Tällöin sisäilman suhteellinen kosteus mitoitusolosuhteissa on 29 % RH. 

• Mitoitusehdot ja tulosten tulkinta 

o Rakenne mitoitetaan siten, että mitoitusolosuhteissa rakenteen huoneilman 

vastaisella pinnalla ei esiinny kosteuden kondensoitumista. Mitoitusehdon tulee 

täyttyä rakenteen koko sisäpinnalla, sisältäen myös pistemäiset ja viivamaiset alueet. 
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o Olemassa olevan rakenteen arviointi perustuu sosiaali- ja terveysministeriön 

asetuksen 545/2015 toimenpiderajoihin ja näiden soveltamisohjeisiin (STMa 

545/2015, 2015; Valvira, 2016) ja mahdollisiin hankkeelle erikseen sovittuihin 

tiukempiin vaatimuksiin. Asetuksen toimenpiderajoja ei tule sellaisenaan käyttää 

SFS-EN ISO 10211 mukaisiin laskelmiin liittyvänä sisäpintojen pintalämpötilan tai 

lämpötilaindeksin mitoitusperusteena, koska kyseisessä laskentamenetelmässä ei 

ole mukana kaikkia pintalämpötiloihin vaikuttavia ilmiöitä (raot ja kolot, mahdolliset 

ilmavuodot, kastuneiden materiaalien vaikutukset, suunnitelmista poikkeavat 

kylmäsillat). Jos suunnitteluratkaisun tuloksia halutaan verrata asetuksen 

toimenpiderajoihin, tulee tällöin ensin määrittää laskenta- ja mittaustulosten 

vastaavuus erillisselvitykseen perustuen.  
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Liite C Sisäolosuhteiden ja jäähdytystehontarpeen 

mitoitusolosuhteet 

Liite C.1 Kesä- heinä- ja elokuun mitoituspäivien tunnittaisia 

sääsuureiden arvoja 

Sääsuureet kuvissa: ulkoilman lämpötila T [°C], suhteellinen kosteus RH [%], entalpia h [kJ/kg] ja 

auringon kokonaissäteily vaakapinnalle GHI [W/m²]. Sääsuureiden arvot on esitetty 1 %, 2 % ja 5 % 

riskitasoilla. 

Vantaan mitoituspäivät 
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Jokioisten mitoituspäivät 
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Jyväskylän mitoituspäivät 
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Sodankylän mitoituspäivät 
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Liite C.2 Vantaan heinäkuun 1%:n mitoituspäivän säätiedosto 

 

Taulukko C.2.1 Vantaan heinäkuun 1 %:n mitoituspäivän säätiedosto. 

TIME 

[h] 

MON 

[kk] 

DAY 

[d] 

HOUR 

[h] 

TEMP 

[°C] 

RH 

[%] 

WS 

[m/s] 

WDIR 

[°] 

GHI 

[W/m²] 

DHI 

[W/m²] 

DNI 

[W/m²] 

Enthalpy

[kJ/kg] 

4849 7 22 0 22.37 76.3 3.67 90 0 0 0 55.9 

4850 7 22 1 21.63 78.7 3.33 90 0 0 0 54.7 

4851 7 22 2 20.9 81 3 90 0 0 0 53.4 

4852 7 22 3 20.25 82.3 3 80.1 0 0 0 51.9 

4853 7 22 4 19.6 83.7 3 69.9 3.1 3.1 0 50.5 

4854 7 22 5 20.5 85 3 60 40.8 40.8 0 53.8 

4855 7 22 6 21.7 82 3.33 60 121.9 52.9 362.8 56.3 

4856 7 22 7 22.9 79 3.67 60 235 75.3 515.7 58.9 

4857 7 22 8 24.1 76 4 60 363.1 86.1 645.2 61.4 

4858 7 22 9 25.03 71 4.67 77 478.3 109 683.6 61.9 

4859 7 22 10 25.97 66 5.33 90.3 571.1 148 666.3 62.2 

4860 7 22 11 26.9 61 6 100 658.3 162.4 701.1 62.3 

4861 7 22 12 27.77 57 6 113.1 708.9 178.3 705.8 62.6 

4862 7 22 13 28.63 53 6 126.9 726.1 181.4 711.3 62.7 

4863 7 22 14 29.5 49 6 140 707.8 171.9 716.3 62.6 

4864 7 22 15 29.8 48.7 6 130.1 661.4 143.4 740 63.3 

4865 7 22 16 30.1 48.3 6 119.9 578.9 119.5 735.3 63.9 

4866 7 22 17 29.8 48 6 110 471.4 98.1 707.7 62.8 

4867 7 22 18 29.07 49.3 5.67 101.3 354.7 76.2 671.2 61.5 

4868 7 22 19 28.33 50.7 5.33 91.2 228.6 64.2 557.8 60.3 

4869 7 22 20 27.6 52 5 80 109.4 49.5 341.7 59.0 

4870 7 22 21 28.5 58 5 80 31.7 31.7 0 65.5 

4871 7 22 22 26.25 64 5 80 0.8 0.8 0 62.0 

4872 7 22 23 24 70 5 80 0 0 0 58.1 

 

Säätiedoston lyhenteet: 

TIME [h] on tunti vuoden alusta (vuoden ensimmäinen tunti saa arvon 1 h). 

MON [kk] on kuukausi. 

DAY [d] on päivämäärä Suomen talviajan mukaisesti. 

HOUR [h] on kellonaika Suomen talviajan mukaisesti. 

TEMP [°C] on ilman lämpötila. 

RH [%] on ilman suhteellinen kosteus. 

WS [m/s] on tuulen nopeus. 

WDIR [°] on tuulen suunta (0: tyyni, 90: idästä,180: etelästä, 270: lännestä, 360: pohjoisesta). 

GHI [W/m²] on kokonaissäteily vaakapinnalle. 

DHI [W/m²] on hajasäteily vaakapinnalle. 

DNI [W/m²] on suora säteily auringon sädettä vastaan kohtisuoralle pinnalle. 

Enthalpy [kJ/kg] on entalpia. 
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Liite C.3 Tulevaisuuden mitoituspäivät 

Sääsuureet taulukoissa: mitoituspäivän korkein ulkoilman lämpötila Tmax [°C], korkein entalpian arvo 

hmax [kJ/kg] ja vuorokauden säteilysumma vaakapinnalle GHI [kWh/m²,d]. 

Päästöskenaario RCP2.6, 2030 

 

Päästöskenaario RCP2.6, 2050 

 

Päästöskenaario RCP2.6, 2080 
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Päästöskenaario RCP4.5, 2030 

 

Päästöskenaario RCP4.5, 2050 

 

Päästöskenaario RCP4.5, 2080 
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Päästöskenaario RCP8.5, 2030 

 

Päästöskenaario RCP8.5, 2050 

 

Päästöskenaario RCP8.5, 2080 
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